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Sre • Wed, 24. 8. 16, Velenje
Grad Velenje
Velenje Castle

Il Divino Orlando Lasso – Miraris Mundum
Božanski Lassus razmišlja o svetu

The 'Divine' Lassus Considering the World 

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

Zefiro Torna (be) & ingenium ensemble (si)



VelenJe
Območje današnjega Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje se v dokumentih 
prvič omenja leta 1264, nad starim trškim jedrom pa že stoletja gospoduje grad, ki je v 
zgodovinskih virih prvič omenjen leta 1270. V 16. stoletju je Šaleška dolina postala eno od 
središč protestantskega življenja na Štajerskem. V srednjem veku je bila Šaleška dolina za-
radi velikega števila gradov (preko  20) znana tudi kot »dolina gradov«, ime pa se je ohrani-
lo vse do danes. Nekoliko močnejši gospodarski razmah je Velenje doživelo šele konec 19. 
in v začetku 20. stoletja, ko so v bližini Velenja odprli premogovnik. Premogovništvo je na 
razvoj trga sicer vplivalo le posredno, saj Velenje v tem času še ni bila rudarska naselbina. 
Leta 1931 je od kmetijstva še vedno živelo nekaj nad polovico prebivalstva Šaleške doline. 
Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja sta dva od razlogov, da je to področje dobilo 
železnico, ki je skozi Savinjsko dolino stekla leta 1891.

Velenjski grad je eden najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. V zgodovinskih virih se prvič 
omenja leta 1270. Njegovi prvi lastniki in graditelji so bili gospodje Kunšperški, sledili so 
jim njihovi sorodniki gospodje Ptujski, nato je postal last družine Liechtensteinskih. Potem 
je pogosto menjaval lastnike. Družina Wagen von Wagensberg je v 16. stoletju stavbo po-
polnoma prenovila: napol trdnjavsko zasnovani grad je spremenila v renesančno rezidenco. 
Med pomembnejše lastnike sodita konec 19. stoletja še Karl in Bianca Adamovich. Zadnji 
lastnik gradu, grof Coronnini-Kromberg, ga je uporabljal le kot poletno rezidenco do leta 
1943, ko so ga po kapitulaciji Italije Nemci kot italijanskega državljana izgnali iz Velenja. Po 
2. svetovni vojni je grad prešel v last splošnega družbenega premoženja. V njem so uredili 
stanovanja, veliko notranje opreme je bilo uničene in stavbi je grozil propad. Leta 1957 je 
velenjski premogovnik na gradu ustanovil Muzej slovenskih premogovnikov. Postopoma 
so v njem začeli urejati prve zbirke, hkrati se je začela intenzivna sanacija stavbe.


