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Poletni festival Piran, ki se to nedeljo pričenja že tretjo sezono, bo s pahljačo 
kulturnih dogodkov popestril turistično ponudbo, tujcem in domačinom pa predstavil 
slovenske umetnike, kulturo in zgodovino. 

PIRAN > Festival je za obiskovalce brezplačen, pripravila pa so ga različna društva in 
organizacije ob podpori in v sodelovanju z občino Piran. Slovesna otvoritev bo v nedeljo ob 
21. uri na Tartinijevem trgu, in sicer s predstavo Shine of the stage lights, v kateri so združeni 
balet, klasična glasba in sodobni ples.

V ponedeljek bo, prav tako na Tartinijevem trgu in ob 21. uri, sledil Baletni večer pod 

zvezdami, v katerem so vpleteni biseri klasičnega in sodobnega baleta. V torek bo na vrsti 

koncert skupine Tosca Beat, ki združuje modernejšo glasbo, urbane trende in elektronske 

ritme s klasičnim pristopom in opernim petjem. V sredo bo videti balet Dama s kamelijami, v 

katerem pleše prva balerina Tijuana Križman Hudernik. Oba dogodka bosta na Tartinijevem 

trgu in se bosta začela ob 21. uri.

Naslednji četrtek ob 20. uri bo na trgu balet Navihanka, namenjen otrokom in mladim po srcu.
Drugi dogodek bo v Križnem hodniku, kjer se bo ob 21. uri pričel 39. mednarodni festival 
komorne glasbe Piranski glasbeni večeri.

V petek, 28. julija, bo svojo 25-letnico delovanja praznovala pevka Anika Horvat, in sicer s 

koncertom na Tartinijevem trgu ob 21. uri. Ob njej bodo tudi Big Bang Nova & SingGirls. 

Dan za tem bo v znamenju baleta, saj bo na trgu potekal prvi večer udeležencev 

Mednarodnega baletnega poletnega seminarja Dancs-Piran 2017. Sledila bo 

predstava Romeo in Giulio (Bilo je nekoč v Istri). Omenimo še naslednjo nedeljo in 

koncert Satchmo Dixieland Banda, ki se bo na Tartinijevem trgu pričel ob 21. uri. Prireditve 

bodo sledile do 6. avgusta. Več informacij je na spletni strani http://piranfestival.si.AP
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V dveh tednih bodo obiskovalci Tartinijevega trga uživali tudi v številnih baletnih predstavah.
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