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V torek, 21. junija 2011 se bomo slovenci pridružili mednarodnemu praznovanju 
“Praznika glasbe” po vzoru francoskega Fête de la Musique, da bi proslavili glasbo 
kot tako. 

Prireditev bo potekala v centru Ljubljane ter na celotnem območju AKC Metelkova 
mesto. 

Festival poteka vedno na poletni solsticij 21 junija. Vsi dogodki so brezplačni, ravno 
tako za nastop glasbeniki plačila ne prejmejo. Odvija se na zunanjih lokacijih, 
nekatere nastanejo “organizirano”, nekatere nastanejo spontano. Glasba preplavi 
ulice, glasbeniki pa se pojavljajo na posebnih za glasbene dogodke netipičnih 
mestih. 

Na njem se lahko predstavijo tako profesionalni kot amaterski glasbeniki. Festival 
spodbuja tudi večje glasbene institucije, da se pridružijo praznovanju. 

V letu 2010, se je praznovanju pridružilo več kot 450 mest v 116 državah, letos pa 
se jim prvič pridružuje tudi Slovenija s svojim glavnim mestom.

Vabimo vas, da na ta dan skupaj proslavimo glasbo. 

Več informacij na info@praznikglasbe.si
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