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SPOROČILO ZA MEDIJE
V petek, 8. junija 2018, se v Taverni in na Carpacciovem trgu v Kopru
ob 9.00 začne

4. MIFEST
FESTIVAL ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI.

Po treh uspešnih rednih izvedbah (leta 2011, 2014 in 2016) in lanski posebni ediciji,
posvečeni tipičnim lokalnim pridelkom, ponovno odpira vrata MIFEST – Festival italijanske
narodne skupnosti. Dogodek, ki ga prireja Italijansko središče »Carlo Combi« iz Kopra, si tudi
tokrat prizadeva na enem mestu pobliže predstaviti ustanove in organizacije, ki delujejo pod
okriljem italijanske narodne skupnosti.
4. MIFEST bo svoja vrata odprl v petek, 8. junija 2018. Dopoldan se bo na stojnicah
predstavilo 23 ustanov italijanske narodne skupnosti iz obalnih občin in iz območja Buj, vsi vrtci
in šole z italijanskim učnim jezikom iz Kopra, Izole in Pirana, ter italijanski program Radia
Capodistria, ki se bo preko radijskih valov »v živo« oglašal iz Carpacciovega trga. Predstavili se
bodo tudi Italijanski knjižni kotiček Info-knjiga iz Kopra, Društvo Dante Alighieri – Odbor za
Koper, Pisarna »Evropa« Italijanske unije in Društvo POEM - za enake možnosti iz Kopra.
Festivalsko dogajanje bo pospremil bogat kulturni program. Na njem se bo predstavilo prek 120
učencev iz italijanskih vrtcev in šol, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi številni gostitelji na
stojnicah. Program bo povezovala Jessica Acquavita. Letošnjo izvedbo bodo še dodatno
popestrili dijaki in profesorji Srednje šole »Pietro Coppo« iz Izole, ki bodo pripravili raznolike
ustvarjalne delavnice za malčke, učence in dijake.

Zvečer bo festival že tretje leto zapored gostil glasbeno prireditev “Dimela cantando”,
festival izvirnih popevk v istrskobeneškem narečju, ki letos poteka že sedmič. Festival v
istrskobeneškem narečju, ki ga organizira Italijanska unija v sodelovanju s številnimi
organizacijami, od leta 2016 poteka na treh prizoriščih – v Miljah, v Kopru in Bujah, kjer je tudi
sklepna prireditev in razglasitev zmagovalnih popevk. Koprski MIFEST bo tako prizorišče druge
etape festivala narečne popevke in občinstvo bo imelo priložnost oddati svoj glas za najljubšo
popevko. Gostje večera bodo člani tržaškega društva Associazione Musicale Folcloristica
Triestina »Vecia Trieste« (»Tržaško glasbeno folklorno društvo »Vecia Trieste«.)
Organizator festivala MIFEST je Italijansko središče »Carlo Combi" iz Kopra ob sodelovanju
Italijanske unije Reka – Koper in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Festival
je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Medijski partner: Radio
Capodistria, program v italijanskem jeziku.

Okvirni potek festivala:

I. DEL – Taverna in Carpacciov Trg:
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 in kulturni
program

II. DEL – Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega v Kopru
“Festival istrskobeneške popevke in MIFEST si podata roko”:
20.30

Glasbena prireditev “Dimela cantando”
– Festival
izvirnih
popevk
v
istrskobeneškem narečju,
- Gostje
večera:
Associazione
Musicale Folcloristica Triestina
»Vecia Trieste« (»Tržaško glasbeno
folklorno društvo »Vecia Trieste«)

VSTOP NA VSA FESTIVALSKA PRIZORIŠČA JE BREZPLAČEN.
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