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KDAJ: 5. julij 2021 ob 18. uri

KJE: Park državljanov

KAJ: 
Na povabilo Evropskega parlamenta bo slovenski pihalni

kvintet Slowind v ponedeljek, 5. julija 2021, nastopil v Parku

državljanov, Rue Vautier 68, 1050 Ixelles. Ansambel, ki

poleg klasičnega repertoarja izvaja tudi dela iz sodobnega

repertoarja, je bil za svoje dosežke že večkrat nagrajen.

Leta 1999 je prejel Župančičevo nagrado, leta 2003

nagrado Prešernovega sklada in leta 2013 Betettovo

nagrado. Več informacij o koncertih v Parku državljanov

najdete na:

https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/events/brusse

ls/citizens-garden-concerts, več o ansamblu Slowind pa na

njihovi spletni strani https://slowind.org/sl/.

KDAJ: otvoritev 8. julija 2021 ob 14. uri

KJE: fotografska razstava na spletni strani Evropskega

ekonomsko-socialnega odbora

KAJ: 
V počastitev slovenskega predsedovanja Svetu Evropske

unije bo Evropski ekonomsko-socialni odbor v ponedeljek,

5. julija 2021, otvoril spletno razstavo nagrajenega

slovenskega fotografa Cirila Jazbeca, ki bo na ogled do 30.

julija 2021. S svojim ustvarjalnim prispevkom in

umetniškimi pričevanji slovenski ustvarjalec na razstavi, ki

vključuje 25 fotografij ter video posnetek, opozarja na

posledice podnebnih sprememb. Na otvoritvi razstave bo

poleg ustvarjalca sodelovala tudi veleposlanica, namestnica

stalnega predstavnika Tamara Weingerl-Požar.

Razstavo si lahko ogledate na

https://www.eesc.europa.eu/sl/agenda/our-

events/events/decade-climate-change.

Foto: Jaka Babnik

V BRUSLJU IN LUKSEMBURGU V ČASU PREDSEDOVANJA
SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021

Foto: Ciril Jazbec

https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/events/brusse
https://slowind.org/sl/
https://www.eesc.europa.eu/sl/agenda/our-events/events/decade-climate-change


KDAJ: otvoritev 13. julija 2021 ob 15. uri

KJE: Svet Evropske unije

KAJ: 
V prostorih Sveta Evropske unije bo na ogled postavljena

razstava mednarodno priznanega slovenskega kostumografa

Alana Hranitelja, ki jo je  pripravlja v sodelovanju s

scenografom Markom Japljem. 

Razstava "Omara norega klobučarja" predstavlja del bogatega

opusa slovenskega kostumografa Alana Hranitelja, ki že več

kot trideset let ustvarja za gledališke, operne in plesne

predstave, filme ter razstave. Njegov opus šteje preko 400

kostumografij in sodelovanj pri različnih umetniških projektih. 

Razstavo, ki bo na ogled na sedežu Sveta EU (stavbi Justus

Lipsius in Europa) in na spletni strani Ministrstva za kulturo

RS, bo 13. julija 2021 ob 15. uri otvoril minister za kulturo dr.

Vasko Simoniti.

Več o umetniku najdete na https://www.alanhranitelj.com/.

KDAJ: otvoritev 12. julija 2021 ob 19.30

KJE: Evropski parlament

KAJ:
Razstava sodobne slovenske likovne umetnosti z naslovom

"Živimo v vznemirljivih časih" predstavlja dela sodobnih

slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev s področja slikarstva,

kiparstva in fotografije. Izbor je pripravil kustos Marko Košan

iz Koroške galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec.

Razstavo, ki bo na ogled v prostorih Evropskega parlamenta

in na spletni strani Ministrstva za kulturo RS, bo 12. julija ob

19.30 otvoril minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

Več informacij sledi na https://www.europarl.europa.eu/art-

collection/en/welcome.htm.

RAZSTAVA DEL ALANA HRANITELJA V PROSTORIH
SVETA EVROPSKE UNIJE

Alan Hranitelj, foto: Miro Majcen

RAZSTAVA SODOBNE SLOVENSKE LIKOVNE
UMETNOSTI "ŽIVIMO V VZNEMIRLJIVIH ČASIH"

Foto: Borut Peterlin, Darja Štravs 
Tisu, Iztok Umek

Tina Dobrajc, 2019

https://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm


KDAJ: 14. julij 2021 ob 12.30

KJE:  Park državljanov

KAJ: 
EuropeReadr je digitalna platforma, ki jo v okviru svojega

predsedovanja Svetu Evropske unije v sodelovanju z mrežo

evropskih kulturnih inštitutov (EUNIC) vzpostavlja Slovenija.

Ponuja brezplačen dostop do literarnih del različnih zvrsti v

vseh uradnih jezikih Evropske unije. Cilj pobude je

spodbujanje bralne kulture, kritičnega razmišljanja, pa tudi

ustvarjanje javnih prostorov za razprave o skupnih evropskih

vrednotah, zeleni in digitalni preobrazbi družbe, ter naši

skupni prihodnosti.

12 članic bruseljskega grozda EUNIC pod vodstvom Slovenije

bo v sredo, 14. julija 2021, ob 12.30 v Parku državljanov v

sodelovanju z Evropskim parlamentom in s tremi

pridruženimi partnerji pripravilo slavnostno otvoritev pobude

EuropeReadr, ki bo vključevala tudi postavitev umetniške

instalacije in literarni dogodek. Udeležence bodo nagovorili

dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve Republike

Slovenije, David-Maria Sassoli (TBC), predsednik Evropskega

parlamenta, in predstavnica EUNIC.

Umetniško instalacijo, ki bo od 14. julija do konca septembra

2021 krasila Park državljanov in bo sestavljena iz 12 različnih

vrst avtohtonega slovenskega lesa, kar simbolizira 12

partnerjev projekta EuropeReadr v sklopu mreže EUNIC

Bruselj, je zasnoval umetniški dvojec Studio DREVO.

Skulptura nosi sporočilo o sobivanju in sprejemanju kulturne

raznolikosti Evropske unije.

Otvoritvi instalacije bo sledil literarni dogodek z naslovom

Pisatelji o prihodnosti Evropske unije, na katerem bodo

sodelovali švedski pisatelj Axel Lindén, avstrijska pisateljica

Marlen Schachinger in španski pisatelj Jorge Carrión. Pogovor

bo vodil Julio Baquero-Cruz.

IN LITERARNI DOGODEK

Foto: Caroline Andersson 
Renaud

Foto: Studio DREVO

Foto: EP

Foto: Marlen SchachingerFoto: Jorge Carrión Foto: J. Baquero-
Cruz

SLAVNOSTNA OTVORITEV



KDAJ: 15. julij 2021 ob 12.30

KJE: Park Državljanov

KAJ: 
V četrtek, 15. julija 2021, bo v Parku državljanov Evropskega

parlamenta potekal drugi izmed literarnih dogodkov

EuropeReadr. Na pogovoru z naslovom Miselci o prihodnosti

bivanja, ki ga bo vodil italijanski državljan slovenskega rodu

Ravel Kodrič, bosta sodelovala italijanski pisatelj, profesor in

literarni komparativist Andrea de Luca in nizozemski filozof

Pieter Hoexum.

KDAJ: 8. september 2021 ob 20. uri

KJE: Bozar, dvorana Henry LeBoeuf

KAJ: 
V petek, 8. septembra 2021, bo v centru umetnosti Bozar v

Bruslju potekal gala koncert v čast predsedovanju Republike

Slovenije Svetu Evropske unije. Na koncertu bosta nastopila

slovenskim staršem v Argentini rojena mezzosopranistka

Bernarda in basbaritonist Marcos Fink. Izvedla bosta

samospeve slovenskih, drugih evropskih in argentinskih

skladateljev. Na klavirju ju bo spremljal slovenski pianist

hrvaškega rodu Vladimir Mlinarić.

Več informacij sledi.

LITERARNI DOGODEK

GALA KONCERT V ČAST PREDSEDOVANJU SLOVENIJE 
SVETU EVROPSKE UNIJE

Foto: Janez Kotar

Foto: Pieter Hoexum,
osebni arhiv

Foto: Ravel Kodrič,
osebni arhiv

Foto: Andrea de Luca,
osebni arhiv



IN TRANSPOESIE - PESNIŠKI VEČER

KDAJ: 23. september 2021

KJE: Park državljanov

KAJ: 
V sodelovanju festivala Transpoesie in pobude EuropeReadr

pripravljamo pesniški večer, na katerem se bo v družbi

mednarodnih pesnic in pesnikov predstavila slovenska pesnica,

esejistka, skladateljica in prejemnica pesniške nagrade Vitez

poezije Nina Dragičević. Dogodek pripravljamo v sodelovanju z

Javno agencijo za knjigo RS.

Več informacij sledi. Foto: Nina Dragičević

SLOVENIJA OSREDNJA GOSTJA FILMSKEGA
FESTIVALA CINEAST

KDAJ: 7. do 24. oktober 2021

KJE: Luksemburg, različna prizorišča

KAJ:
Med 7. in 24. oktobrom 2021 bo v Luksemburgu potekala 14.

izdaja filmskega festivala CinEast. Slovenija bo v času

predsedovanja osrednja gostja festivala. V sodelovanju s

Slovenskim filmskim centrom pripravljamo nabor slovenskih

filmov, program festivala pa bodo popestrili še koncert Vaska

Atanasovskega s skupino in sodelovanje slovenskih avtorjev na

fotografski razstavi.

Več informacij sledi. Foto: Matjaž Vrecko

SLOVENSKI ČEBELNJAK V ARBORETUMU 
KALMTHOUT

KDAJ: 14. september 2021

KJE: Arboretum Kalmthout

KAJ: 
V torek, 14. septembra 2021, bo z namenom obeležitve

svetovnega dneva čebel in 30. obletnice slovenske

samostojnosti v Arboretumu Kalmthout potekala postavitev

slovenskega čebelnjaka s poslikanimi slovenskimi panjskimi

končnicami, ki so del tradicionalne slovenske ljudske

umetnosti.



KDAJ: 9. november 2021

KJE: Flagey

KAJ: 
Konzorcij za Evropsko književno nagrado (EUPL) nagrajuje

izjemne literarne dosežke ustvarjalcev iz 41 državah, ki

sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Na podelitvi, ki bo

potekala v torek, 9. novembra 2021, v kulturnem centru Flagey,

bodo sodelovali komisarka Mariya Gabriel, predsednica Odbora

za kulturo Evropskega parlamenta Sabine Verheyen in minister

za kulturo RS dr. Vasko Simoniti.

Letos nagrado prejme tudi Anja Mugerli za roman Čebelja

družina.

Več informacij najdete na https://www.euprizeliterature.eu/.

KDAJ: 19. in 20. oktober 2021

KJE: Bozar Center for Fine Arts

KAJ: 
14 članic bruseljskega grozda EUNIC pod vodstvom Slovenije v

sodelovanju z BozarLab pripravlja dvodnevno

multidisciplinarno konferenco o vplivu umetne inteligence in

umetnosti na življenje. Namen konference je krepitev

prepoznavnosti prispevka umetnosti in znanosti, raziskav in

inovacij ter njihovih akterjev h kakovosti življenja v sedanjosti in

v novi evropski Bauhaus.

Kuratorja konference sta Jurij Krpan (Galerija Kapelica, SI) in

Pau Waelder (PT).

Več informacij najdete na www.thefutureofliving.eu.

KONFERENCA PRIHODNOST BIVANJA
(THE FUTURE OF LIVING)

PODELITEV EVROPSKE KNJIŽEVNE NAGRADE

Foto: Jurij Krpan

Foto: Pau Waelder

Foto: Anja Mugerli

https://www.euprizeliterature.eu/
http://www.thefutureofliving.eu/


SPOMINSKA SLOVESTNOST V 
MUZEJU V YPRESU

KDAJ: november 2021

KJE: Muzej v Ypresu

KAJ: 
V sodelovanju s Kobariškim muzejem bomo zgodovinskemu

muzeju v Ypresu predali spominski stol v poklon žrtvam 1.

svetovne vojne.

Več informacij sledi. 

MEDENI ZAJTRK

KDAJ: 18. november 2021

KJE: Evropska šola, Uccle

KAJ: 
V počastitev dneva čebel in z namenom promocije slovenske

čebelarske kulture bomo v sodelovanju z Evropsko šolo in

njenimi slovenskimi sekcijami organizirali tradicionalni

slovenski zajtrk.

Več informacij sledi. Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Kobariški muzej

DRAGO JANČAR IN STEFAN HERTMANS

KDAJ: 1. december 2021

KJE: Bozar

KAJ: 
V začetku decembra bomo v rednem literarnem programu

centra umetnosti Bozar ob priložnosti izida francoskega

prevoda romana Galjot gostili pisatelja Draga Jančarja.

Predstavil se bo v pogovoru z enim najvidnejših flamskih

avtorjev, Stefanom Hertmansom.

Več informacij sledi.
Foto: Jože Suhadolnik



SLOVENIJA, OSREDNJA GOSTJA STARTS RAZSTAVE
HIBRIDNA BITJA (HYBRID BEINGS)

KDAJ: od 2. decembra 2021 do 9. januarja 2022

KJE: Bozar

KAJ: 
Na povabilo galerije BozarLab kurator Jurij Krpan in Galerija

Kapelica pripravljata razstavo slovenskih umetnikov, ki

delujejo na področju umetne inteligence. V razstavi z

naslovom Hibridna bitja (Hybrid Beings) bodo predstavljeni

večletni umetniški projekt BioBot kiparja Zorana Putle Srdiča,  

projekt Marka Peljhana in Matthewa Biedermana Star Valley

(Sirius) ter projekt medvrstne komunikacije z rastlinami Špele

Petrič.

Tradicionalna razstava STARTS, v okviru katere bodo posebej

izpostavljeni presežki ustvarjalne umetniške rabe umetne

inteligence, je emblematičen projekt Evropske komisije za

promocijo vrhunskih projektov, ki povezujejo umetnost,

industrijo ter znanost.

Več informacij sledi.
Foto: STARTS

MEDNARODNI PESNIŠKI TURNIR (SLAM VEČER)

KDAJ: 9. in 10. december 2021

KJE: Bruselj

KAJ: 
Na pesniškem turnirju bo v zahtevni konkurenci nastopila

slovenska predstavnica Eva Kokalj, ki je na evropskem

prvenstvu leta 2020 osvojila odlično 3. mesto.

Evropsko prvenstvo v pesniškem slamu zagovarja

spoštovanje kulturne, verske, spolne in jezikovne raznolikosti,

ki predstavljajo temeljne vrednote dogodka. Zmagovalec

turnirja, ki ga pripravljamo v sodelovanju z bruseljskim

grozdom mreže EUNIC in Javno agencijo za knjigo RS, se bo

udeležil svetovnega prvenstva leta 2022.

Več informacij sledi.

Foto: YM



KDAJ: december 2021

KJE: Bruselj

KAJ:
Na enem od osrednjih trgov v Bruslju v sodelovanju z UKOM

pripravljamo slovenski festival z glasbenimi nastopi in

kulinaričnimi doživetji.

Z dogodkom bomo na prijeten in doživetij poln način

zaključili slovensko predsedovanje Svetu EU.

Več informacij sledi.

SLOVENSKI FESTIVAL OB ZAKLJUČKU
PREDSEDOVANJA SVETU EVROPSKE UNIJE

RETROSPEKTIVA SLOVENSKEGA FILMA

KDAJ: december 2021

KJE: Kraljeva kinoteka Bruselj

KAJ: 
V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in Kraljevo

kinoteko v Bruslju pripravljamo retrospektivo slovenskega

filma.

Več informacij sledi.


