
 

 
 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

V petek, 3. junija 2016, se v  Taverni in na Carpacciovem trgu v Kopru ob 9.00 začne  

3. MIFEST 

FESTIVAL ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI. 

  

Prvi MIFEST – Festival italijanske narodne skupnosti je v organizaciji Italijanskega 

središča »Carlo Combi« potekal že leta 2011. S festivalom, ki se je odvijal v koprskem starem 

mestnem jedru (v Taverni in na Carpacciovem trgu), so želeli organizatorji na enem mestu 

predstaviti vse ustanove in organizacije, ki delujejo pod okriljem italijanske narodne skupnosti v 

Sloveniji.  Prvi festival so obogatile številne  stojnice, dogajanje pa je spremljal bogat celodnevni 

kulturni program. Na drugi izvedbi festivala v koprski Taverni leta 2014, so se občinstvu 

predstavila tudi številna društva iz vrst italijanske narodne skupnosti iz območja Buj, kar je še 

dodatno popestrilo festivalsko dogajanje.   

MIFEST bo tretjič odprl svoja vrata v petek, 3. junija 2016. Dopoldan se bo na stojnicah 

predstavilo 24 ustanov italijanske narodne skupnosti iz treh obalnih občin in iz območja Buj, vsi 

vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom iz Kopra, Izole in Pirana,  italijanski program TV Koper 

- Capodistria ter Radio Capodistria, ki se bo preko radijskih valov »v živo« oglašal iz prizorišča. 

Predstavil se bo tudi italijanski knjižni kotiček Info-knjiga iz Kopra, Društvo Dante Alighieri – 

Odbor za Koper ter Čitalnica “Fulvio Tomizza” iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra. 

Festivalsko dogajanje bo pospremil bogat kulturni program. Dopoldan se bo predstavilo prek 

150 učencev iz italijanskih vrtcev in šol iz treh obalnih občin, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi 

številni gostitelji na stojnicah.  

Zvečer bo festival gostil 2. del glasbene prireditve “Dimela cantando”, festival izvirnih 

popevk v istrskobeneškem narečju, ki letos poteka že petič. Festival v istrskobeneškem narečju 
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organizira Italijanska unija v sodelovanju s številnimi organizacijami. Letos bo festival »Dimela 

cantando« zaobjel širše območje in bo potekal v Miljah, v Kopru in v Bujah, kjer bo tudi sklepna 

prireditev in razglasitev zmagovalnih popevk. Koprski MIFEST bo tako prizorišče drugega dela 

festivala narečne popevke in občinstvo bo imelo priložnost oddati svoj glas za najljubšo 

popevko. Gost večera bo priljubljeni kantavtor Rudi Bučar. 

Organizator festivala MIFEST je Italijansko središče »Carlo Combi" ob sodelovanju Italijanske 

unije, Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in Skupnosti Italijanov “Santorio 

Santorio” iz Kopra. Festival so finančno podprli Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 

Mestna občina Koper in Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper. Medijski partner: 

Radio Capodistria, program v italijanskem jeziku. Sponzor festivala MIFEST je tudi nakupovalno 

središče Montedoro iz Milj.  

Okvirni potek festivala:  

1. DEL – Predstavitev organizacij in ustanov italijanske narodne skupnosti: 
 
9.00 - 14.00 Predstavitev organizacij in ustanov 

italijanske narodne skupnosti na stojnicah 
 

10.00 Uradna otvoritev festivala (pozdravni 
nagovori predstavnikov organizacij) 

10.30 – 12.00 Kulturni program: “Vrtci in šole se 
predstavijo …” 

 
2. DEL - “Festival istrsko-beneške popevke in MIFEST si podata roko”: 
 
20.30 Glasbena prireditev “Dimela cantando” – 

festival izvirnih popevk v istrskobeneškem 
narečju  
Gost večera: Rudi Bučar 

 

V primeru slabega vremena bo celotna prireditev (dopoldanski in večerni program) v 

protokolarni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru.  

 


