
 
 
 

FESTIVAL LENT 2018 

ART KAMP 2018  

Festival ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti 

Mestni park Maribor, poletje 2018 

 

Poletje pred nami znova povabi v mariborski Mestni park, kjer se bo med 2. junijem in 2. 

septembrom v vikend programih odvijal Poletni Art kamp, zeleni festival ustvarjalnosti za vse in 

vsakršne družine.  

Veliki Art kamp pa bo v vseh svoji barvah na širšem območju parka zasijal med 22. in 30. junijem, ko 

bo v mestu ob Dravi zaživel Festival Lent, največji slovenski poletni festival na prostem, ki v svojem 

26. letu poln moči in svežih idej vabi k uživanju in raziskovanju, druženju in praznovanju. 

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine, in hkrati leto dveh okroglih obletnic, praznujemo 

častitljivi 30. Folkart in že 20. otroški Folkart, zato je rdeča nit festivala Art kamp etnologija in 

izročilo naših prednikov. Predajanje znanj skrbnikom dediščine, otrokom in mladim, je skrb za 

prihodnost. Pomembno je od kod prihajam, če naj vem, kam grem. 

Park in ljudje smo del pravljično lepega planeta, ki ga moramo čuvati, zato vas v želji, da z naravo 

sobivamo pozivamo, da nam pomagate postati zares zelen festival. Zbirajmo, reciklirajmo, 

sortirajmo, opozarjajmo in dajajmo zgled. Za bolj čist svet! 

 

Art kamp je dnevni program Festivala Lent, ki nas v senčnih naročjih zelenih krošenj Mestnega 

parka Maribor, vsak dan med 9. in 21. uro, razvaja s kulturo, z umetnostjo, z znanostjo, s športom, z 

rekreacijo in zabavo.  

Na koncu promenade v parku domuje Oder Triglav, ki ob 10.30 vabi na šolsko umetnost mladih, 
predstavitve mlajših skupin plesnih in glasbenih šol, ob 17.00 na glasbene produkcije in plesne 

predstave srednješolcev, pod večer, ob 19.30, pa na odrske poslastice, projekte  priznanih zasedb 

raznolikih glasbenih in plesnih zvrsti.  

Za odrom na promenadi v sklopu Zakladi prednikov raziskujemo dediščino. Muzeji, razstave, folklora, 

pozabljene obrti, običaji – spoznavamo domovino, danes in skozi zgodovino.  

Najbolj srčne so Korenine srca, predstavitve humanitarnih in dobrodelnih organizacij, kjer so doma 

vrednote čilega duha. 

Bralna plaža pri bazenih slavi knjigo in branje, ustvarjanje, v pravljice in zgodbe potovanje.  

 



 
 
 

Pod brezami glasbila in zvočila, na Igralni jasi igre in igrače – svet lovi se, teka, skače.  

Likovne umetnosti, umetnost oblikovanja, grajenja, raziskovanja in iskanja – Umetnost zori nam 

poklanja.  

Gibki, prožni, vsega zmožni vabijo na pokušino različnih športov, rekreacijo, spretnostne poligone in 

zabavna tekmovanja.  

Kulinarika v Knedlovi kuhni nas razvaja v delavnicah zdrave, okusno pripravljene hrane in s 

pokušinami lokalnih dobrot. 

Izziv-izum, naravoslovje in tehnika za zvedave in radovedne glave, odpira teme zabavne biologije, 

kemije, fizike, tehnike, vse do astronomije.  

Naravoljubje, ekologija, recikliranje, zeliščarstvo, sejanje, sajenje, vrtnarjenje, čebelarjenje in gojenje 

– narava za naravoljubne.  

Svet je pisan planet je preplet predstavitev drugih kultur, od blizu in daleč, ki domujejo v paviljonu 

pri prvem ribniku.  

V Vrtu prebujanja čutov dneve pričenjamo z jutranjim prebujanjem, jogo in plesi, pa popeljemo na 

doživljanje sebe po tratah in med drevesi.  

V Razvajalnicah budimo telo in duha, ker zdravje velja!  

Pasji poligon, akrobacije, psi reševalci in druge pasje informacije v kotičku Psi, prijatelji ljudi.  

Na voljo pa še previjalnice, okrepčevalnice, smejalnice in počivalnice. 

Info točka informira in usmerja, Zelena straža ozavešča in osvešča. Kako in kam z odpadki, pa vsak 

dan podatki, koliko bliže smo cilju, da Art kamp postane Prireditev brez odpadkov (Zero waste 

festival). Čuvajmo našo drago modrozeleno frnikolo! 

 

 Art kamp je velika družina. V 9-ih dneh v delavnicah in predstavitvah sodeluje več kot 500 

mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev.  

Skupaj rastemo, cvetimo in se radostimo. 

Pridružite se nam! 

 

 

Ekipa Art kampa, Festival Lent 

 



 
 
 

 

 


