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Sre • Wed, 17. 8. 16, Kostanjevica na Krki
Nekdanji cistercijanski samostan

Former Cistercian Monastery 
Quadriga Consort (at)

Pesmi in napevi Otokov
Songs & Tunes From The Isles

19:30 festivalski predtakt / festival upbeat
20:30 koncert / concert 

Pet • Fri, 19. 8. 16, Pišece
Grad Pišece
Pišece Castle 

EnsEmblE lEviathan (fr)
Pesmi blaznosti, karakterji londonskega  

gledališča v 17. stoletju
Mad Songs, characters  

in London theatre in 17th century 

19:30 festivalski predtakt / festival upbeat
20:30 koncert / concert 

Sob • Sat, 20. 8. 16, trate
Grad Cmurek
Cmurek Castle 

EnsEmblE lEviathan (fr) 
Pesmi blaznosti, karakterji londonskega  

gledališča v 17. stoletju
Mad Songs, characters in London theatre  

in 17th century 

19:30 festivalski predtakt / festival upbeat
20:30 koncert / concert

Sob • Sat, 6. 8. 16, slovenska bistrica
Bistriški grad
Bistrica Castle

lEs ContrE-sujEts (fr)

Remember me, but a(c)h! forget my name

                



slovEnsKa bistriCa
Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Sloveniji. Območje občine je izredno raznoliko, pre-
gledno, zanimivo, velike pa so tudi njegove turistične, kulturne in naravne danosti. Občina Slovenska 
Bistrica se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi ter kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki. 
Velik del teh je občina razglasila z odlokom o zaščiti znamenitosti in spomenikov. Veliko, predvsem 
kulturnih spomenikov, pa je v preteklih dveh desetletjih tudi obnovila in zavarovala pred propadom. 
Naravna in kulturna dediščina v občini predstavlja neprecenljivi del gospodarskih in turističnih mož-
nosti prihodnjega razvoja tega območja. Mestne pravice je pridobilo med leti 1297 in 1313.

Grad, prvotno dvor, se je leta 1227 pojavil kot sedež županije Pohorje, nato urada Bistrica in dežel-
nega sodišča. Leta 1313 je bil prvič omenjen kot Burg – grad, ki pa je 1384 pogorel. Njegov nasle-
dnik je doživel več obleganj (madžarsko obleganje, Baumkirchnerjevo zasedbo, turške plenitve). 
Med mnogimi upravljalci so bili tudi grofje Celjski. Leta 1587 je prešel iz deželnoknežje v privatno 
last. Prvi zasebni lastnik gradu je postala družina Vetter. Med leti 1590 in 1623 ter 1651 je družina 
pristopila k izgradnji in obnovi gradu, po kateri je dosegel približno sedanjo obliko in velikost. 
Grajsko jedro je tako dobilo rahlo trapezasto zasnovo z notranjim dvoriščem in s štirimi stolpi, 
od tega s tremi oglatimi in enim okroglim stolpom na vogalih ter z dvoetažnim toskanskim ste-
briščnim hodnikom vzdolž južnega poslopja. Drugi lastniki gradu so bili še pred letom 1681 grofje 
Wildenstein. Ti plemiči so si ob gradu na novo uredili tudi park (200 m dolg »znameniti« gabrov 
drevored). Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili grofje Attems. Ignac Marija Attems je 
leta 1717 kupil bistriški grad od Janeza Jožefa Wildensteina in ga do leta 1721 ponovno preuredil. 
Po koncu druge svetovne vojne je bil grad nacionaliziran, grajska oprema pa odtujena. Prostore 
je najprej uporablja vojska za takratne potrebe. Po selitvi vojske iz gradu je ta postal stanovanjski 
objekt in »žalostno« propadal vse do leta 1985, ko se je pričelo z njegovo obnovo in celostno revi-
talizacijo. Obnova je potekala neprekinjeno od leta 1985 in poteka še danes.


