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poletni RADOGOST VEČER-i 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica

Sreda, 3. junij - Okno Radogost
Gost: brazilski slikar indijanskega rodu Ivonaldo Veloso De Melo (1943-2016). Razstava do 28. junija.
Sreda, 1. julij - Okno Radogost in Stara galerija
Gost: slikar Branko Gajšt iz Majšperka. Razstava do 31. julija. 
Sreda, 5. avgust - Okno Radogost in Stara galerija
Gost: slikar Toni Albreht iz Hotavelj. Razstava do 30. avgusta. 
Sreda, 2. september - Okno Radogost in Stara galerija
Gost: slikar – nestor posavskih umetnikov Stane Fabjančič iz Brestanice. Razstava do 30. septembra. 

Petek, 22. maj – 30. junij,
v odpiralnem času Gradu Sevnica 
Grad Sevnica

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ NARAVE 
Vinka Šeška
V sklopu Tedna gozdov je bila v atriju Gradu Sevnica odprta razstava fotografij narave 
Vinka Šeška, ki bo na ogled vse do 30. junija. Dobrodošli na tematski poti Gozd je kultura, 
ki jo lahko sami raziščete in prehodite. Vstopnine ni.

Organizatorji: Zavod za gozdove, KŠTM Sevnica, Turistična zveza Slovenije



Ponedeljek, 8. – 15. junij,
Facebook dogodek

WEBFEST MODRE FRANKINJE 2020

Lepo povabljeni.

Organizator: KŠTM Sevnica

10.	F	E	S	T	I	V	A	L	

informacije: 031	344	916 | dozivljaj@kstm.si

8.	-	15.	6.

www.visit-sevnica.com

	 	F	E	S	TW	E	B 	 Facebook	dogodek

Razglasitev	rezultatov	
10.	ocenjevanja	modrih	frankinj
						-	predstavitve	vinarjev
						-	degustacije
						-	nagradne	igre
						-	druženje	modre	frankinje	
									z	lokalno	kulinariko
in	še	mnogo	drugega	...

8.	6.	
17.00				

www.facebook.com/events/202172091173872/

www.modra-frankinja.com



Petek, 12. junij,
17.00 – 20.00 
Grad Sevnica – Mosconova galerija

LIKOVNA RAZSTAVA 
slikarke Tatjane Mijatović 
Na Gradu Sevnica bo v sklopu ArtSelection ARTEKO 
na ogled razstava Tatjane Mijatović, ki živi in ustvarja v 
Radencih. Njena izjemna življenjska energija se odslikava 
tudi v njenih likovnih delih. Doslej se je predstavila s 
številnimi samostojnimi razstavami, sodeluje na skupinskih 
razstavah, likovnih delavnicah, kolonijah in simpozijih 
doma in v tujini. Je izredno družbeno angažirana. Njeno poslanstvo je povezovanje likovnih 
umetnikov, gospodarstvenikov, turističnih delavcev in široke likovne publike, bodisi v vlogi 
iniciatorke, soorganizatorke ali organizatorke likovnih srečanj, likovnih razstav, kolonij in drugih 
kulturnih projektov. Je DOSOR-jeva prostovoljka in v Domu starejših občanov Radenci skrbi 
za predstavitev likovnih umetnikov. V domačem kraju je s prijatelji ustanovila zavod MIKSeR, 
v okviru katerega pripravlja dogodke, z namenom, da kulturo približa domačemu občinstvu. 
Osem let je uspešno vodila Likovno društvo Gornja Radgona. Razstava do 17. julija. Vstopnine ni.

Organizatorja: KŠTM Sevnica, Zavodom QRA



Sobota, 13. junij, 
Facebook dogodek

MEDNARODNI 
XX. SEVNIŠKI LIKOVNI SHOD 

Grad 2020
Jubilejni 
mednarodni 
XX. Sevniški likovni shod 
Grad 2020 
na katerem sodelujejo 
likovni ustvarjalci 
(slikarji, kiparji, fotografi …), 
bo letos potekal 
v domačem okolju. 
Kotizacije ni.
Več info na FB strani 
JSKD OI Sevnica

Organizatorja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, Zveza kulturnih društev  Sevnica



Nedelja, 21. junij, 
10.00 – 18.00 
Grad Sevnica

DAN ODPRTIH VRAT 
GRADU SEVNICA
Predviden program:
ob 10.00: začetek v grajskem parku: 
–  grajske igre z grajsko gospodo
ob 11.00: nastop Grajskega lutkovnega gledališča
– Trije prašički
ob 16.00: nastop Alenke Jezernik, nagrajenke 
posebnih nagrad 49. tekmovanja mladih glasbenikov 
Republike Slovenije (TEMSIG), ki bo zaigrala na tolkala
ob 14.30 in 16.30 z začetkom v atriju gradu: 
Brezplačni vodeni ogledi gradu za odrasle. 
Predstavljena bo vsa ponudba in programi na 
Gradu Sevnica. Na ogled bo tudi Lutrovska klet, 
predstavljena pa bo tudi obnovljena okolica gradu 
(grajski park, vila…). Vstopnine ni.

Organizator: KŠTM Sevnica



SKUPNO 
POSAVSKO 

PRAZNOVANJE 
DNEVA DRŽAVNOSTI

Posnetek slovesnosti 
bo predvajan 

v sredo, 24. junija 
ob 21.00

na Ansat TV. 

Organizatorji: Občina Sevnica, Godba Sevnica in KŠTM Sevnica

Petek, 
21. junija 2019, ob 19. uri,
v Grajskem parku Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica).

Skupno 
posavsko praznovanje 
dneva državnosti s 
koncertom 
Godbe Sevnica25. junij

DAN DRŽAVNOSTI

Spoštovane 
občanke in občani.

Ob dnevu državnosti tradicionalno 
pripravimo skupno posavsko 
praznovanje s slovesnim koncertom na 
sevniškem gradu ali v kulturni dvorani. 

Tradicije tudi letos ne bomo prekinjali, 
bomo pa slovesnost prilagodili 
aktualnim razmeram. 

Srečko Ocvirk,
 župan Občine Sevnica s sodelavci 

Ob prazniku vam želimo 
veliko povezanosti, 
državljanskega ponosa in veselja. 
Vedno znova dokazujemo, 
da smo skupaj močnejši. 



Petek, 
3. julij, 
ob 21.00
Grad Sevnica – grajski park

LETNI KINO 
Zvezda je rojena 
(A star is born) 
glasbena romantična drama

Film je prejel 1 Oskarja 
za najboljšo izvirno pesem!

Rezervirajte si čas za prvo kino predstavo v 
grajskem parku. 

Vstopnine ni.

Organizator: KŠTM Sevnica



Nedelja, 5. julij - 12. julij, 
Grad Sevnica, Glasbena šola Sevnica

POLETNA GLASBENA ŠOLA 
ARSENSEI

V nedeljo,  5. julija bo uvodni koncert, 
12. julija pa zaključni koncert v 

Glasbeni šoli Sevnica. V sodelovanju 
s Poletno glasbeno šolo ArSensei, 

ki združuje in izobražuje 
glasbenike vseh starostnih 

skupin bo v grajskem parku in 
v glasbeni šoli Sevnica potekal 

glasbeni mojstrski tečaj 
poletje 2020. 

V uvodnem koncertu se nam 
bodo predstavili mentorji, 

v zaključnem pa udeleženci 
poletne šole. Vstopnine ni.

Organizator: Poletna glasbena šola ArSensei 



Četrtek, 9. julij, 
ob 20.00
Grad Sevnica

KONCERT TANJE ZAJC ZUPAN  in  KLAPE VOLOSKO
Da bodo prihajajoči dnevi prijetni in drugačni, vas vabimo na Koncert mediteranskih pesmi; 
koncert glasbenih presežkov z odličnimi izvajalci. Izbrane pesmi so priljubljene po vsem svetu in 
jemljejo dih: Che sarà, Volare, Vivo per lei, Caruso, Santa Lucia, Amigos para siempre, 
O sole mio, Habanera, Oprosti mi pape, Nono, 
dobri moj nono, Moj lipi anđele, Skalinada …
Nastopajo še: pevca Teja Saksida in Klemen Torkar, 
klaviaturist Tadej Vasle in voditeljica Ana Zupan.

Vstopnice bodo na voljo: Doživljaj, 
Turistična agencija Posavje ali jih naročite 
na dozivljaj@kstm.si, (051 680 287), 
Prodajalna DarLin (030 918 717, Mercator 
center Boštanj), Petrol, mojekarte.si. 

Cena vstopnice v predprodaji je 15 €, 
na dan koncerta bo 17 €.

Organizator: Tanja Zajc Zupan



Petek, 
17. julij, 

ob 21.00
Grad Sevnica – grajski park

LETNI KINO
Bohemian Rhapsody

biografska glasbena drama

Zgodba o Freddieju Mercuryju in skupini 
Queen, od njihovega meteorskega vzpona, 

prek Freddiejeve solo kariere, pa vse do 
legendarnega nastopa na Live Aidu leta 1985. 

Prejeli so Zlati globus za najboljši film in 
najboljšega igralca ter štiri Oskarje.

Rezervirajte si čas za 
drugo kino predstavo v grajskem parku.

Vstopnine ni.

Organizator: KŠTM Sevnica



Četrtek, 6. avgust, 
ob 19.00
Grad Sevnica – grajski park

KONCERT HELENE BLAGNE
Glasbena diva Helena Blagne, prejemnica mnogih 
festivalskih nagrad, glasbenica ki je razprodala 
največje slovenske dvorane in interpretka z enim 
najlepših in čutnih glasov, ki že 30 let osvaja številna 
srca poslušalcev, pripravlja vrhunski koncert. 
Tokrat bo na samostojnem koncertu “HELENA 
INTIMNO”, ob odlični glasbeni ekipi skozi glasbene 
zgodbe predstavila številne uspešnice zadnjih let, 
kot tudi tiste, s katerimi se je njena pot začela. 
Vljudno vabljeni!

Vstopnice bodo na voljo: Doživljaj, Turistična agencija 
Posavje ali jih naročite na dozivljaj@kstm.si, 
(051 680 287).
Cena vstopnice v predprodaji 15€, na dan koncerta 18€.

Organizator: KŠTM Sevnica



Petek, 
7. avgust, 

ob 20.30 
Grad Sevnica – grajski park

LETNI KINO
Zelena knjiga 
(Green book) 

biografska komična drama 

Film je prejel 3 Oskarje za najboljši film, 
najboljšega igralca v stranski vlogi in za 

najboljši izvirni scenarij!

Rezervirajte si čas za zadnjo 
kino predstavo v grajskem parku. 

Vstopnine ni.

Organizator: KŠTM Sevnica



Četrtek, 3. september, 
ob 19.00
Grad Sevnica

KONCERT 
VLADA KRESLINA
Vlado Kreslin je izjemen glasbenik, 
ki ustvarja avtorsko glasbo in pogosto 
sodeluje z drugimi glasbeniki. 
Izdal je več albumov in pesniških 
zbirk, nekatere pesmi so že 
ponarodele ali pa postale navdih 
za romane in celovečerne filme.
Vstopnice bodo na voljo: Doživljaj, 
Turistična agencija Posavje ali jih 
naročite na dozivljaj@kstm.si, 
(051 680 287).
Cena vstopnice v predprodaji 15€, 
na dan koncerta 18€.

Organizator: KŠTM Sevnica



Sobota, 26. september, 
ob 19.00  

Grad Sevnica

KRALJ LEAR
premiera 
priredbe 

drame 

Društvo Trg Sevnica 
bo za nas pripravilo

 priredbo drame 
Kralj Lear,

angleškega  dramatika 
Williama Shakespeara. 

Premiero bodo izvedli 
v atriju Gradu Sevnica.

Organizator: Društvo Trg Sevnica



SEVNICA

Generalni sponzor: 
HESS, d. o. o.

Pridržujemo si pravico 
do spremembe programa 

in v primeru višje sile 
do odpovedi prireditve.

V primeru slabega vremena 
se prireditve iz Gradu Sevnica 
prestavijo na drugo lokacijo. 

Vse spremembe bodo objavljene 
www.kstm.si.

Koordinator festivala 
Sevniško grajsko poletje 2020 

je KŠTM Sevnica.

Izvedbo festivala finančno podpira 
in omogoča Občina Sevnica. 

Kontakt: 
07 81 61 075, eva.urh@kstm.si

Sevniško grajsko poletje 2020
Za vas smo pripravili zanimiv 

program Sevniškega grajskega 
poletja 2020, ki je prilagojen 

trenutnim okoliščinam, zato bo 
večina naših aktivnosti potekala v 

idiličnem ambientu 
grajskega parka. 

Poleg že pripravljenega programa v 
sklopu Sevniškega grajskega poletja 

ste vedno vabljeni k preživljanju 
prostega časa v grajskem parku, 

lahko z dobro knjigo v roki na 
ležalniku pod sencami mogočnih 

krošenj ali na nedeljskem sprehodu 
po grajskem parku, kjer je polno 

energijskih točk, na katerih zemlja 
izžareva svojo energijo. 


