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22. SAJETA ART & MUSIC FESTIVAL  
06. - 11. julij 2021 :: Sotočje, Tolmin, Slovenija 
www.sajeta.org 

 

SAJETA bo! 

Po lanskoletni, razmeram prilagojeni hibridni izvedbi se letos mednarodni glasbeni festival SAJETA 

vrača v obliki kot smo ga poznali preden nas je doletel koronski napad globalnih razsežnosti.  

V dvaindvajseti različici se bo Sajeta kljub vsem ugankam in rizikom pojavila na tolminskem Sotočju 

med 6. in 11. julijem. 

Sajeta je festival, ki že več kot dve desetletji sledi ideji, vzpostavitve kulturno umetniškega laboratorija 
v naravnem okolju ter za en teden ustvariti pogoje za izražanje sodobnih ustvarjalnih praks izven 

urbanih središč, kamor so tovrstne ustvarjalne prakse večinoma umeščene. S ciljem povezovanja 
raznolikega občinstva, brez generacijskih, socialnih ali geografskih razlik, nudi Sajeta gostoljubje in 
široko odprtost do drugačnosti. Skozi vsa leta na tak način ustvarjamo pogoje za spodbujanje 

interdisciplinarnosti, inovativnosti ter novih pogledov in pristopov v umetniškem ustvarjanju, s skrbno 
izbranim mednarodnim programom pa se trudimo zadrževati butičnost festivala.  
V vseh teh letih je Sajeti uspelo zadržati svežino in vsako leto pripeljati na oder precej ekskluzivne 

glasbe ob bok glasbi pa postaviti tudi dobro mero drugih kreativnih vsebin. 
In tudi v t.i. novi normalnosti ne bo nič drugače.  

Za letošnjo izvedbo smo pripravili precej raznolik in pester program,  v katerem ostajamo zvesti 
odprtosti do novosti na ustvarjalnih področjih, ki jih festival pokriva, široka programska zasnova in 
žanrska neobremenjenost pa ostajata ključni karakteristiki Sajete. 

 
V letošnji dvaindvajseti izvedbi festivala, se bo v šestih festivalskih dneh na Sotočju in Knjižnici Cirila 

Kosmača v Tolminu zvrstilo 30, pretežno ekskluzivnih  koncertov in glasbenih performansov, ustvarjalci 
pa prihajajo, poleg Slovenije iz dvanajstih državah. 
Če že moramo govoriti o izstopajočih imenih letošnjega programa, potem z gotovostjo lahko 

izpostavimo hrvaško legendo Darka Rundeka, ki prihaja na Sajeto z Ekipo. Gre za enega vidnejših 
predstavnikov t.i. novega vala, glasbenega gibanja, ki se je v bivši Jugoslaviji pojavil v začetku 
osemdesetih let in je pomembno vplival na razvoj popularne glasbe v bivši državi. K nam prihaja s 

svežim albumom 'Brisani Prostor', ki ga je izdal konec leta 2020.  
Ko pa že govorimo o bivši državi, letošnja edicija precej prostora namenija glasbenim ustvarjalcem, 

prihajajoč z območja bivše države. Od hrvaške psihedelične, kitarske atrakcije Nemanja pa preko 
beograjske kreativne elektronike, ki jo predstavljajo Jan Nemeček, Umbra ter krautrokersko 
navdahnjen trio Roza,  pa vse do kultnega kantavtorja Kralja Čačka, je letos v Sajetinem naboru. Pa to 

sploh še ni vse, množico domačih glasbenih ustvarjalcev, letos zastopajo: mlad ženski kantavtorski 
duet 3:rma, prav tako mladi progresivni rokerji Kavasutra, izkušen prekmurski progresivni trio ŠKM 
Banda, slovensko-hrvaška zasedba Trokut, pa nov trio sestavljen iz starih znancev Sajete Kačis, Cene 

Resnik se bo pojavil z zasedbo Free Stellar Trio, Iztok Koren bo predstavil svež solo projekt, prav tako 

http://www.sajeta.org/


bo v solo različici nastopil Simon Šerc s projektom PureH. Letos pa smo se fokusirali še na eno 
pomembno linijo, ki ji sledimo že vrsto let in to je berlinska glasbena scena, ki bo letos na Sajeti 

zastopana preko pomembne berlinske založbe Morphine Records. Ustanovitelj založbe Rabih Beaini,  
ki je sicer tudi glasbenik in producent, se je v letošnjo Sajeto vgraviral v dvojni vlogi in sicer kot 

nastopajoč ter kot sokurator programa. Morphine Records bo na Sajeti predstavil avstrijskega 
zvočnega raziskovalca Stefana Fraunbergerja, v Berlinu živečo italijansko glasbenico Marto De Pascalis, 
z edinstvenim setom se bo predstavila Marylou, medtem, ko se po dolgem času na odre vrača 

mednarodna zasedba Upperground Orchestra, pod vodstvom Rabiha Beainija. Orkester črpa navdih iz 
neusahljivih kreativnih jazzovskih stranpoti in jih odlično nadgrajuje z inovativnostjo sodobne 
elektronike. Na samem zaključku festivala, pa se bo na odru in platnu predstavil francoski avdio -

vizualni raziskovalec Vincent Moon, s katerim bo nastopil Rabih Beaini.  
Da pa bo mera kreativnih godb polna smo poskrbeli z glasbenim izborom, ki je nastal v sodelovanju z 

avstrijsko organizacijo Klanghaus  v projektu ''Slow Light - Seeking Darkness'', preko katerega bomo na 
Sajeti deležni treh glasbenih performansov in sicer: švedske mlade glasbenice Magdalene Agren, 
francoske pevke neverjetnih vokalnih zmožnosti Isabelle Duthoit, avstrijskega zvočnega ustvarjalca 

Sebastiana Leopolda ter glasbene delavnice, ki jo bo vodil naš tolkalist Jaka Berger. V sklopu 
sodelovanja pa bo izvedena tudi mednarodna javna debata na temo svetlobne polucije pod vodstvom 
Sandre Kočuvan, predstavnice avstrijske organizacije Alpe Adria Alliance. Projekt je podprt strain 

Kulturstiftung Koroške.  
Za programsko jagodo na smetani pa bo letos poskrbela Shape platforma, ki jo v Sloveniji zastopa 

organizacija Mota s festivalom Sonica, v kateri koprodukciji prihajata na festival izvrstni avstrijski 
glasbenik Lucas Koenig ter italijanski zvočni raziskovalec Riccardo La Foresta.  
Letošnjo Sajeto podpira tudi Ameriška ambasada v Ljubljani, preko katere prihaja v Tolmin temnopolta 

ameriška producentka Robi D Light, ki bo poskrbela, da bo na Sotočju zadišalo po Brooklynski sceni.  
Avstrijski kulturni forum s svojo podporo stoji za Stefanom Fraunbergerjem. 
Od spremljevalnih programov je letos v ponudbi Sajete poleg tradicionalnega pestrega nabora 

kreativnih delavnic še avdio-vizualno instalacijo 'Biodukt'' avtorjev Martine Testen in Simona Šerca, ki 
jo bomo otvorili prvi dan festivala v galeriji Knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu.  

Obiskovalci bodo lastno ustvarjalnost, ki se bo prebudila ob spremljanju tako bogatega programa, 
lahko potešili na glasbeni delavnici z Jakom Bergerjem, kiparski z Marjanom Mirtom, likovni z Vesno 
Vesić, plesni z Zalo Erznožnik Podreka in zvočni delavnici z Martino Testen in Simonom Šircem.  

Najmlajši pa bodo svojo kreativnost razvijali tudi na glasbeni s Samom Kutinom, likovni z društvom 
likovnih ustvarjalcev iz Tolmina in premijerno na delavnici animacije s Hano Repše. In vse to v 

prijetnem naravnem okolju. 
Udeleženci Sajete lahko tudi letos kampirajo v gozdičku nad Sotočjem.  
 

Več o programu poiščite na www.sajeta.org. 
O posameznih nastopajočih vas bomo posebej obveščali. Več o projektih in sodelovanj v sedanjosti in 
prihodnosti bomo govorili na konferenci za medije v Novi Gorici. Konferenca bo organizirana tako, da 

se je lahko udeležite v živo ali preko Zoom aplikacije.  
Novinarska konferenca:  

Četrtek, 1. julij 2021 ob 11h, XCenter, Nova Gorica  
               PRIJAVE NA: press@sajeta.org 

Vstopnice si lahko obiskovalci zagotovijo preko EVENTIM-a. 

Vlogo za novinarsko akreditacijo, ki jo najdete na naši spletni strani, lahko oddate na 
elektronski naslov press@sajeta.org. 
 

Produkcija: Zveza Mink Tolmin 
Podprto s strani Ministrstva za kulturo, Občine Tolmin, Kulturstiftung Koroška, JSKD, 

Avstrijskega kulturnega foruma, Ameriške ambasade v Ljubljani.  
Organizatorji se zahvaljujemo vsem, ki festivalu namenjajo čas, delo in sredstva. 

http://www.sajeta.org/
https://www.eventim.si/si/vstopnice/22-sajeta-art-music-festival-2021-tolmin-sotocje-563068/event.html


Povezave: 
www.sajeta.org 
FB/Sajeta 
Instagram/sajetafestivaltolmin 
Kontakt za medije: 
press@sajeta.org 
+386 41 514 381 (Sanja Popov Leban) 

 

Vabljeni v glasbeno oazo kreativnosti!!! 
 

 

 

 


