
  



 

  

   

   

 Kamfest se vrača v mesto! 
  

V letu, ko mariborskemu festivalu Lent politiki in gostinci iščejo novo identiteto in se 
Festival Ljubljana še za korak dlje odmika vsem s povprečno plačo v žepu, se je Kamfest 
zavestno odrekel nalezljivemu udobju Keršmančevega parka, se zasukal na petah in se, ob 
letošnji odsotnosti arheologov in gradbincev, udobno namestil in razvlekel čez staro 
mestno jedro. Pomlajena festivalska ekipa je sprogramirala več kot 60 glasbenih, 
gledaliških, multimedijskih in likovnih dogodkov.  
 
Festival sodeluje s Knjižnico Franceta Balantiča, Medobčinskim muzejem Kamnik, Domom 
kulture Kamnik, Zavodom Mekinjski samostan, Zavodom za turizem, šport in kulturo,  
Mladinskim centrom Kotlovnica, Kulturnim domom Franca Bernika in številnimi drugimi, 
predvsem nevladnimi organizacijami in nepogrešljivim Diversity – express yourself, ki že 
vrsto let na Kamfestu skrbi za sejemsko ponudbo. 
 
Posebno mesto v tokratnem uvodniku namenjamo mekinjskemu samostanu. Da ta ni zgolj 
danajski dar, številni že vemo. V resnici gre za nadvse uporabno prizorišče za najrazličnejše 
dejavnosti, ki bo s ščepcem globalne koordinacije še izpopolnil lokalno kulturno in 
turistično ponudbo. Letos smo v njem zgradili velik oder in pripeljali 7 imenitnih izvajalcev. 
Tako imenitnih, da vas bomo zanje zaprosili za vstopnino. Seveda gre za dodobra 
subvencionirane festivalske  vstopnice, a vendarle – kamfestovski koncerti v samostanu 
Mekinje imajo letos vstopnino. Če je bilo pred petnajstimi leti navodilo ministrstva 
lokalnim organizatorjem, naj bodo festivali, kakršen je Kamfest, kar se da dostopni 
najširšemu krogu gledalcev, so najnovejša navodila obrnjena na glavo. Če hočete gledati 
vrhunsko kulturo, si jo plačajte, pravijo. A Kamfest je bil in bo vsaj malo tudi uporniški 
festival. Ne, kakovostni kulturni dogodki morajo biti dostopni vsem. Zato Kamfest v veliki 
meri ohranja prizorišča brez vstopnine: novo zasnovani Mestni oder pod Malim gradom, 
celoten program za otroke in kino na Glavnem trgu, program za mlade v parku Evropa in 
celoten program improvizirane gledališke komedije ImproKamfest v Domu kulture 
Kamnik.  
 
Naše mesto diha s polnimi pljuči. Imamo dober zrak, dobro vodo in svobodo. Imamo 
Kamkolo, lastovko, ki kaže, kako zlahka lahko postanemo modernejše mesto. Tudi in 
predvsem v naših glavah. Kamfest nam vsem skupaj že šestnajsto leto kaže, kaj vse se da. 
Izkoristite tudi letošnjega, da na kamniških ulicah in trgih srečate prijatelje, stare in nove. 
Dajte priložnost čisto vsakemu dogodku, tudi če vam na prvi pogled ali posluh zveni 
neznano. Dajte priložnost kamniškim gostincem, da vas presenetijo z dobro postrežbo, 
hrano in pijačo. Dajte priložnost Kamniku. 
 
Goran Završnik 
vodja programske ekipe festivala Kamfest 
 

 


