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O FESTIVALU LJUBEZNI 

Festival ljubezni je v lanskem letu, v svoji krstni izvedbi, gostoval na gradu v Svečini, letos pa bomo zadnji konec tedna 

v marcu z ljubeznijo preželi mestno jedro najstarejšega in enega najlepših slovenskih mest, Ptuja. Festival ljubezni je v 

prvi vrsti literarni festival, ki se programsko spogleduje in dopolnjuje z glasbo in vizualnimi umetnostmi, vse seveda 

znotraj osnovne teme festivala, ljubezni. Vodilo festivala je vrhunska kakovost – tako pri izbiri lokacije, partnerjev, 

vsebin in nastopajočih, kot tudi pri tehnični izvedbi – kar obiskovalcem zagotavlja celovito izkušnjo. 

Na letošnjem festivalu bomo zajtrkovali z Deso Muck in Niko Perunović, spoznali svet slovenske poezije in proze z 

dvema dvojcema –  poezijo  z  Eriko  Vouk in  Milanom  Vincetičem ter  prozo z  Natašo Kramberger in  Nejcem 

Gazvodo.  Svoj prozni prvenec in razstavo fotografij  nam bo predstavila mlada slovenska umetnica  Eva Petrič,  v 

preplet poezije in glasbe pa nas bodo zapletli Tjaša Koprivec in Goran Završnik s projektom Ostanejo naj le konci 

prstov in zrna rose ter  Zlatko Kaučič in  Ana Geršak s poezijo  Srečka Kosovela.  Za razcvet domišljije ob toplih 

pomladnih večerih bodo z avtorsko glasbo poskrbeli  kantavtor  Matej  Krajnc ter  družinski  ansambel  Papir  pod 

vodstvom Roka Vilčnika, ki je svoje uglasbene pesmi zaupal Severi Gjurin in Mirni Bogdanović..

Posebnost je vzporedni sobotni literarni program za najmlajše, saj želimo, da bi na festivalu lahko uživale tudi družine. 

Staršem je tako omogočen nemoten obisk literarnih in drugih dogodkov, medtem ko se otroci zabavajo v neposredni 

bližini. Tudi  pri  otroškem programu se bodo predstavljali  kakovostni  slovenski  avtorji  –  tako otroški  pisatelji  kot 

poustvarjalci z različnimi uprizoritvami proznih in dramskih del.

Eden od ciljev organizatorjev Festivala ljubezni je, da do leta 2012, ko bo Maribor s partnerskimi mesti, med katera 

sodi tudi Ptuj, postal Evropska prestolnica kulture, festival razvijemo in obogatimo v večdnevno edinstveno literarno 

dogajanje, ki bo privabljalo široko slovensko publiko in kulturne sladokusce od vsepovsod.
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