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GODINA

420 PROGRAMA

2.300 SUDIONIKA

185.000 POSJETITELJA

Tematsko - konceptualne manifestacije, programski i sadržajno pomno osmišljene isključivo za
prostor Trsatske gradine predstavljaju platformu Ljeta na Gradini.
Posjetitelji svake godine imaju priliku uživati u jedinstvenim prizorima, umjetničkim interpretacijama i
gastronomskim delicijama na impozantnom lokalitetu Trsatskog kaštela.
16. izdanje Ljeta na Gradini obuhvaćat će 28 programa - tematskih projekata, koncertnih nastupa,
predstava i performansa, edukativnih sadržaja koje će se publici predstaviti više od 300 sudionika.
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LJETO NA GRADINI 2020.
Manifestacija Ljeto na Gradini održava se na jednom od najprepoznatljivijih simbola grada Rijeke Trsatskoj gradini, povijesno - ambijentalnom prostoru kojeg tijekom godine posjećuju brojni građani
Rijeke, ali i turisti.
Ljeto na Gradini do sad je održano 15 puta i sveukupno je izvedeno više od 420 programa na
kojima se publici predstavilo više od 2300 sudionika.
Posjećenost programa svake je godine sve veća, a u prvih 15 godina održavanja Ljeto na Gradini
posjetilo je čak 185.000 posjetitelja.
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27. lipnja – 21:30 h - OTVARANJE 16. LJETA NA GRADINI UZ 2000 SVIJEĆA I PLESNI
PERFORMANS UDRUGE RI DANCE

Riječani i Riječanke već su navikli da na Trsatskoj gradini Ljeto na Gradini započinje uz jedinstvenu
priču plamenova svijeća. Tako će ih ove godine u suradnji s PC Grupom biti postavljeno 2000, a
njihova svjetlost obasjat će svaki kutak Kaštela i Nugentovog parka. Posjetitelje, kao i prethodnih
godina, očekuju impresivni prizori nadahnuti plamenom svijeća, a kako bi doživljaj bio potpun
pobrinut će se Ri Dance uz plesni performans "Velik kao dijete".
Svijetu sivila plesna udruga Ri DANCE i ove je godine odlučila dodati malo boje. Prostor Trsatske
gradine i Nugentovog parka postat će mjesto susreta naizgled dva nespojiva, ali u biti bliska svijeta
- svijeta odraslih i svijeta djece. Uz pomoć vrijednih i neumornih Čuvara sreće, vrtlog tamnih,
stezajućih niti svakodnevice ponovno će postati šareni vrtuljak. Zajedno ćemo se podsjetiti kako
ugrijati hladne sjene i biti krotitelji vlastitih strahova, kako žonglirati radosnim mislima i zajahati oblak
na putu za Ljubav. Porušimo granice, dopustimo si sanjariti i dokažimo sebi da nemoguće zaista
može postati moguće. Vratimo se djetetu koje u nama živi, ono je samo jednu uspomenu daleko.
(P)ostanimo radosni, iskreni, čisti i puni ljubavi. (P)ostanimo veliki kao - dijete.
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28.lipnja – 21:00 – DARKO RUNDEK & EKIPA - KONCERT
Darko Rundek će s Ekipom nastupiti na Gradini i to nedugo nakon izlaska sjajnog novog materijala
„Brisani prostor“ koji je po objavi u prosincu prošle godine odmah dobio pohvale kritičara, svrstan
među albume godine, te je osvojio nominacije za Porina za album godine i najbolji album
alternativne glazbe.
U Ekipi je Rundek okupio mlade i već dobro provjerene sviračke snage Anu Kovačić, Silvija
Bočića, Miru Manojlovića, Roka Crnića i Igora Pavlicu. U punom sastavu i okružen sjajnim
glazbenicima, Darko Rundek predstavit će nove pjesme kao i podsjetiti na neke legendarne klasike
iz svog prebogatog kataloga.

2.srpnja – 21:30 - DAMJAN VASILJEVIĆ - KONCERT
Damjan Vasiljević, riječki glazbenik, gitarist i pjevač u svom 20-godišnjem umjetničkom radu
povezuje pjevanje te elemente fingerstyle i klasičnog sviranja gitare, u vlastitom aranžmanu izvodi
repertoar širokog glazbenog spektra: jazzy, bossanova, pop, funk i rock...
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4.srpnja – 20:00 h - CITY 45 20 - modna manifestacija
City 45 20 ove godine na Gradinu donosi sadržaje koji se tiču ljepote, stila i zdravlja. Novi koncept
ujedno označava i novo poglavlje manifestacije, ponukani prošlom godinom koja nas je promijenila i
okrenula sebi, što je rezultiralo novim smjerom kojim će se manifestacija nastaviti razvijati u
godinama koje slijede. Live photo sessioni, zanimljive izložbe, promo corneri, sadržaji koji potiču
dobre navike… Sve to uključivat će ovogodišnje izdanje modne manifestacije. City 45 20 opravdat
će svoje dosadašnje ideje, ali i dati vjetar u jedra novima. Tijekom cijelog dana na Gradini i prostoru
Nugentovog parka u okruženju Trsatske gradine održavat će se raznoliki sadržaji za sve posjetitelje
koji će educirati, animirati i zabaviti, u ugodnom tonu i ljetnoj atmosferi.
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7.srpnja - 21:30 h - DINO IVELJA QUARTET – VRIJEME JE ZA JAZZ - KONCERT

Kvartet nastupa od 2019.godine, a čine ga mladi glazbenici koji su se prethodno već susreli u
raznim kombinacijama te nastavili surađivati i u ovom sastavu: Dino Ivelja (bas gitara), Zvonimir
Radišić (gitara), Luka Vrbanec (saksofon) i Leonard Berisha (bubnjevi).
Početkom 2021. snimili su svoj prvi album na kojem su se našle autorske skladbe bazirane na
modernom jazzu, a na koncertima se uz autorske skladbe ponekad na repertoaru nađe i jazz
standard nekih od najpoznatijih glazbenika kao što su Herbie Hancock, Bill Evans, Horace Silver,
Charles Mingus...
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10.srpnja – 21:30 h - ZORAN PREDIN NA TRSATSKOJ GRADINI - KONCERT

„Zoranu Predinu, jedan od najznačajnijih slovenskih novovalnih kantautora, zbog njegove
provokativnosti i crnohumornih tekstova čak i najveći neprijatelji priznaju duhovitu autorsku
izvornost i iskričavu nekonvencionalnost.“
Na 16. ljetu na Gradini, Predin se predstavlja kantautorskim koncertom uz gitaristu Igora Polaka u
duetu prigodno nazvanim "Srebrni pioniri". Vlastite i poznate pjesme drugih autora Zoran izvodi
kako su zvučale kad su nastale. Tekstovi izlaze u prvi plan i dozivaju suze, a najave smijeh.
Rezultat je zajedničko pjevanje refrena i zarazno dobra atmosfera. Tako se krade sudbini.
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12.srpnja – 21:00 h - NASTUP ZBORA „JOSIP KAPLAN“

PZM „Josip Kaplan“ Rijeka svoju 15. obljetnicu slavi na Trsatskoj gradini u sklopu renomirane
manifestacije „Ljeto na Gradini“. Uz najljepši pogled na naš grad, publika će imati priliku uživati u
ljetnoj večeri zborske glazbe. Retrospektiva uspomena s natjecanja i projekata, u kojima je zbor
sudjelovao te skladbe koje su obilježile dosadašnje djelovanje zbora, uvest će vas u njihov mali, ali
impresivan glazbeni svijet. Sve zaljubljenike u zborsko pjevanje te prijatelje zbora očekuje scenskoglazbeni spektakl koji se ne propušta.
Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“ osnovan je 2006. godine u Rijeci, a u sklopu Udruge djeluju
mješoviti, djevojački i dječji zbor „Kap“. Široj je javnosti zbor poznat po pobjedi u prvoj sezoni HRTove emisije „Do posljednjeg zbora“ 2012. godine i po mnogobrojnim realiziranim projektima i
suradnjama. Zbor je dosad ostvario mnoge zapažene uspjehe na zborskim natjecanjima u Hrvatskoj
i inozemstvu.
Repertoar čine umjetničke skladbe svih stilskih razdoblja, od renesanse do 21. stoljeća, kao i
obrade narodne, popularne i gospel glazbe. Kaplanovci obožavaju izazove pa su se osim u pjevanju
uz koreografije i glumu, okušali i u snimanju audiozapisa pjesama „Ri Rock Medley“ i „Božić dolazi“,
ali i videospota za pjesmu „Božić dolazi“, a najviše pak vole izvoditi djela skladatelja čije ime s
ponosom nose – Josipa Kaplana. Zborom ravna umjetnička voditeljica Doris Kovačić.
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13.srpnja – 21:00 h - LP ROCK - OLD ROCK SUMMER FESTIVAL GRADINA - KONCERT

Ovog ljeta, u sklopu 16.ljeta na Gradini, nova glazbena poslastica:
„OLD ROCK SUMMER FESTIVAL GRADINA '21.“ - FIRST DAY
Koncerti su to stare rock glazbe, poglavito 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, u izvođenju šest
bendova udruge LP Rock. Festival je podijeljen na dvije glazbene večeri, dva utorka u srpnju:
13.07.2021. godine i 20.07.2021. godine na najljepšoj ljetnoj pozornici u gradu, na Trsatskoj
gradini.
LP ROCK - Udruga riječkih rokera šezdesetih nastavlja tradiciju održavanja mini festivala s
izvođenjem rock glazbe 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća i bliskih im glazbenih izričaja.
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15.srpnja – 20:30 h - DRUGA STRANA POGLEDA

Kada prijevod umjetničkog djela postaje umjetničko djelo za sebe, koliko se prijevod mora odvojiti
od originala da bi mu se moglo pripisati autorstvo nečeg novog, može li uopće postojati autorstvo
bazirano na prijevodu?
Druga strana pogleda posjetiteljima će ponudini izložbu slika i rukotvorina članova Udruge CDP
Rijeka i glazbenu radionicu – Na krilima zavičajne pjesme pod vodstvom prof. Valtera Veljaka.
Također, nastupit će plesna skupina Magija (projekt „Bez granica“ – suradnja Plesne grupe Magija
sa Udrugom gluhih i nagluhih PGŽ Rijeka i OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica) koja
je tematizirala poeziju izraženu kroz znakovni jezik, tekst i ples, međusobne odnose plesača od
nerazumijevanja do potpune harmonije, komunikaciju između plesača i publike, znakovni jezik kao
oblik neverbalne komunikacije. Osim svega navednog bit će prikazan i dokumentarni film „Zašto
volim ples“ te će biti prikazan nastup dramske radionice pod vodstvom prof. Krisijana Šunića.
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14. srpnja - 29. srpnja - METAMORFOZA BRODOLOMA - ALEN ŠIMOKOVIĆ - IZLOŽBA

Alen Šimoković i njegov trsatski brodolom fregate Meduza
Atelje umjetnika Alena Šimokovića nalazi se u riječkom, devastiranom Starom gradu te nudi
puno eksponata za različite izložbe no on se odlučio za brodolom – kao središnji motiv.
Oko svoje interpretacije slavne slike Theodorea Gericaulta Splav fregate Meduza (1818.-1819.)
izgradio je koncept našeg aktualnog trsatskog brodoloma 2021. Poigravajući se elementima
sakralnosti i Kristovog raspeća, elementima reinterpretacije i citatnosti poznatih umjetničkih djela te
ulomcima raznih (stvarnih i manje stvarnih) brodoloma, on ukazuje na brodolom našeg svijeta.
Sve se raspada pred našim očima, u nakaradnom svijetu u kojem utopljenici/izbjeglice izranjaju na
najneobičnijim mjestima. I time Mir junaka ponovo postaje hram/grobnica – no ovog puta ne jedne
velike - i za hrvatsku prevažne obitelji - već naše civilizacije nasukane na hridima naše
obesmišljene svakodnevice.
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16.srpnja – 21:30 - NATALI DIZDAR - KONCERT

Natali Dizdar i njezin bend nastupit će na prekrasnoj Trsatskoj gradini gdje će izvesti svoje najveće
hitove i okupljenima prirediti brojna glazbena iznenađenja.
Bit će ovo prilika da Natali izvede i svoj novi singl "Kad mislim na to" koji je osvojio radijski eter i
srca slušatelja, pjesme koje je nedavno objavila u sklopu projekta BETI te hitove poput Grijeh, Ne
daj, Nećeš me, zar ne i druge.
Omiljena zadarska pjevačica sa zagrebačkom adresom ne može dočekati da stane pred svoje
obožavatelje i priušti im glazbenu poslasticu koju će dugo pamtiti.
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17.srpnja – 19:30/21:30 h - KLAPA ŠUFIT & FRANKOPAN FOOD - KONCERT

Jedinstvena manifestacija Frankopan food & Music koja spaja užitak glazbe, okusa i povijesti
održat će se i ove godine na Trsatskoj gradini. Manifestacija je inspirirana specifičnim starim
frankopanskim jelima koja će biti poslužena na atraktivnim ambijentalnim prostorima Gradine.
Frankopanske delicije, bokune, posluživat će majstori kuhinje, a posjetitelji će šećući Trsatskom
gradinom na različitim lokacijama moći degustirati spremljene delicije našeg kraja. Uz bokune
odlično će se sljubiti Galić vina koji su ovogodišnji partneri manifestacije.
Kako bi doživljaj bio potpun, glazbu i frankopanske delicije sljubit će Klapa Šufit - jedna od
najpoznatijih hrvatskih muških klapa koja spaja tradicionalni dalmatinski opus i suvremeni zvuk.
Ovom gastronomskom putovanju okusima mediterana Klapa Šufit pridodat će i glazbenu notu te
posjetiteljima pružiti jedinstveno iskustvo u kojem se spajaju sva osjetila.
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20.srpnja – 21:00 h - LP ROCK - OLD ROCK SUMMER FESTIVAL GRADINA - KONCERT

Ovog ljeta, u sklopu Ljeta na Gradini, nova glazbena poslastica:
„OLD ROCK SUMMER FESTIVAL GRADINA '21.“ - SECOND DAY
Koncerti stare rock glazbe, poglavito 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, u izvođenju 6 bendova
udruge LP Rock... Festival je podijeljen na dvije glazbene večeri, dva utorka u srpnju:
13.07.2021.godine i 20.07.2021.godine na najljepšoj ljetnoj pozornici u gradu, na Trsatskoj gradini.
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22.srpnja – 21:00 h - KEREKEŠ - DIMNJAČAR - PREDSTAVA

NAIZVOĐENIJA PREDSTAVA SVIH VREMENA
Kultna predstava Dimnjačar, najizvođenija hrvatska predstava svih vremena koja ne prestaje
oduševljavati publiku, gostuje na Trsatu u okviru manifestacije 16. ljeto na Gradini.

"DIMNJAČAR" je predstava s više od 1320 izvedbi u kojoj su dimnjačarske priče i dogodovštine
ispričane jednostavnim jezikom malog čovjeka koji vrlo lako uspostavlja komunikaciju s
publikom. Ljubomir Kerekeš, neprestance mami iz gledateljstva salve smijeha, ne dopuštajući
nikome da se odmori niti na trenutak. Specifičan i simpatičan humor omogućuje dimnjačaru da
uvuče publiku u interakciju i da se eksplicitno dotakne nekih nacionalnih frustracija i osoba.
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23.srpnja – 21:00 - FUNKY FRIDAY GROOVES WITH MADAFUNKAZ - PARTY

MADAFUNKAZ je riječki sastav koji djeluje nekoliko godina, a svoj nastup temelji na soulful, funky i
vocal house ritmovima u kombinaciji s disko glazbom 70, 80 i 90-ih uz pratnju trojice
instrumentalista na saxu, gitari i udaraljkama. Velika ljubav prema navedenim glazbenim stilovima i
sinergija svih članova osjeća se u njihovom nastupu što rezultira dobrim vibracijama koje uspješno
prenose na publiku...

24.srpnja – 21:30 h - MARKO TOLJA & TERANINO AURA PARTY

Svoj prvi samostalni koncert u karijeri, Marko Tolja održao je upravo na Trsatskoj gradini. Nakon
toga uslijedio je niz koncerata i nezaboravnih druženja s riječkom publikom.
Tolja se vraća tamo gdje je sve i počelo - u najdraži grad, na najljepšu pozornicu. Ovaj svestrani
pjevač i kantautor ne prestaje oduševljavati svojim vokalnim sposobnostima, a izvrsno plovi vodama
različitih glazbenih žanrova.
U pratnji svog septeta, proširenog banda, Marko Tolja će posjetiteljima prirediti pravu glazbenu
poslasticu koja će biti kombinacija njegovih hitova poput: O tebi ovisan, Budi budna, Sve što nisam
ja, Putujem, Tišina, Zaplesale su sjene, ali i svjetskih evergreena.
Uz dobru glazbu, posjetitelji će moći kušati trenutno jedan od popularnijih likera na hrvatskom tržištu
– Teranino Aura.
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29.srpnja – 21:00 h - SUPERCOVER BAND – DISCO – FUNKY PARTY

SuperCover Band je mladi urbani band iz Rijeke koji svojim klupskim i modernim repertoarom i
izborom pjesama na event donosi vrhunsku zabavu i atmosferu.
Gradina će gorjeti pod zvijezdanim nebom.

31.srpnja – 16:00 h - ON THE TERRACE OPEN AIR – PARTY ELEKTRONSKE GLAZBE

Po uzoru na europske i svjetske trendove po prvi puta se održava „On the Terrace Open Air“,
koncept koji obuhvaća glazbu, vizualnu umjetnost te ugostiteljski sadržaj na povijesnoj lokaciji
kao što je Trsatska gradina.
Program će biti usmjeren na „house“ i multi-disciplinarnu elektroničku glazbu te video animacije i
plesače žonglere. Uz pozornicu bit će postavljen prigodni bar na kojim će posjetitelji moći uživati
u raznim vrstama bezalkoholnih i alkoholnih pića te u hrani.
Od 16.00 sati Gradina postaje aktivna pozornica. Nastupat će nekolicina hrvatskih DJ-eva, koji su
nastupali na nekim od najboljih festivala kao što su Sonus, Exit i Labyrinth festival.
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2.kolovoza – 5.kolovoza – GRADINA NO LIMIT – DANI VIZUALNE UMJETNOSTI I
KUMUNIKACIJE

Manifestacija na kojoj će u suradnji s Društvom likovnih umjetnika Rijeka sudjelovati umjetnici koji
će tijekom više dana na prostoru Trsatske gradine izrađivati umjetnička djela s prigodnom
tematikom.
Posljednjeg dana trajanja organizirat će se otvaranje izložbe djela koja su umjetnici izradili i koje će
posjetitelji
Gradine
u
narednom
periodu
moći
pogledati na prostoru
Gradine.

6.kolovoza – 21:30 h - WHITEHEADS BAND - COMING BACK TO LIFE - KONCERT

Whiteheadsi su riječki "proizvod" od glave do pete. Osnovani su 2015. godine spojem iskusnih
glazbenika i mladosti. Njeguju rock&roll izričaj i u svojim nastupima izvode covere svjetskih rock &
roll legendi: Deep Purple-a, Led Zeppelina, Queena.
U vlastitoj produkciji imaju pred izlaskom album u produkciji Croatia Recordsa, a i skladbu Ordinary
People koja se vrtjela na svim kontinentima svijeta.
Ostvarena je globalna suradnja, a najveće iznenađenje slijedi već ovog ljeta.....
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07.kolovoza – 21:30 h - TEDI SPALATO & ANTE GELO - KONCERT

Tedi Spalato splitski je kantautor dalmatinske zabavne glazbe, skladatelj, instrumentalist, glazbeni
producent i dobitnik Porina. Prepoznatljiv je po tihim dalmatinskim šansonama s intimnim poetskim
tekstovima. Kritičari njegovu glazbu opisuju kao spretan spoj klasične dalmatinske pjesme,
šansone, jazza i world music elemenata. Javnosti je dobro poznat po svojim hitovima Konoba (s
Meri Cetinić), Dalmatino povišću pritrujena, Dobro ti more bilo, Sve ću preživit, More snova, Lipote
gladan, ljubavi žedan…
Ante Gelo poznati je hrvatski gitarist, skaldatelj i aranžer. U sklopu kampanje #ostajemdoma Jutarnji
list i Ante Gelo pokrenuli su jedinstveni glazbeni online projekt „Hrvatska pjeva“ u sklopu kojeg se
putem web stranica donosili glazbu u naše domove.
Tedi Spalato i Ante Gelo surađivali su i u toj kampanji, a ovaj puta ćete ih moći poslušati na
Trsatskoj gradini i uživati u glazbi za dušu.
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11.kolovoza – 21:30 h – HENRY RADANOVIĆ TRIO - VRIJEME JE ZA JAZZ - KONCERT

Henry Radanović - kontrabass
Zvonimir Radišić - gitara
Tonči Grabušić - bubnjevi
Ovaj koncert možemo nazvati “susretom generacija” riječke jazz scene.
Trio njeguje tradicionalni jazz izričaj, a na repertoaru će se naći nove autorske kompozicije
Zvonimira Radišića i Henrya Radanovića koje ovaj trio uskoro planira snimiti i objaviti uz poneku
kompoziciju recentnih autora kao i standarde nekih od najvažnijih skladatelja jazz povijesti. Band
višestruko nagrađivanih glazbenika poziva vas da ne propustite jazz event u prostoru jedinstvene
Trsatske gradine 11. kolovoza u 21.30 sati.

14.kolovoza – 16:00 h - DANI URBANE KULTURE – PARTY ELEKTRONSKE GLAZBE

Po prvi puta na Gradinu dolazi manifestacija „Dani urbane kulture“.
Trsatska gradina kao osebujna i zanimljiva lokacija na jedan dan će se transformirati u party zonu.
Za zvukove elektronske glazbe s naglaskom na house bit će zaduženo nekoliko renomiranih DJ-eva
koji će zasigurno zidine Kaštela ispuniti pozitivnim vibracijama i odličnom atmosferom. Spomenemo
li još i da će se događaj odvijati uz zalazak sunca, nije potrebno naglašavati da će ovo zasigurno biti
party godine.
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18.kolovoza – 21:00 h - PERVAN NA TRSATSKOJ GRADINI - PREDSTAVA

Popularni Željko Pervan vraća se na pozornicu Trsatske gradine u petak, 18. kolovoza
početkom u 21.00 sat s novom hit predstavom - „Izlazak iz ormara“.

s

„Izlazim iz ormara. Iz kuće. Iz grada. Ne tajim ništa. Sve što nekada nije bio red reći, došlo je na
red. Samo se smijte, meni je svejedno!“ najavljuje Željko Pervan svoj novi show.
Pervan već tri desetljeća slovi za vodećeg i najkarizmatičnijeg hrvatskog komičara koji je već
odavno prekoračio granice Lijepe naše, pa tako vrlo često gostuje u regiji i inozemstvu.
Još od nastanka Zločeste djece preko legendarne Večernje škole pa sve do Pervanova
dnevnika, Pervanovi projekti, stand up događaji i predstave uredno ruše rekorde popularnosti i
rasprodaju se gdje god da se ovaj sjajan glumac, scenarist i kroničar političke i društvene zbilje
pojavi.
Željko Pervan svoju publiku nikada ne ostavlja bez salvi smijeha i ovacija za svoje neponovljive
skečeve, a kao i dosada, za Rijeku uvijek sprema dva puna sata svojeg najboljeg i
najurnebesnijeg izdanja.
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19.kolovoza – 21:30 h - BRUNO MIČETIĆ TRIO - KONCERT

Nastup trojice renomiranih glazbenika – Brune Mičetića, Vladimira Kostadinovića i Joe Kaplowitza
predstavit će suradnju ovih vrhunskih glazbenika premijerno u programu Ljeta na Gradini. Stil koji
njeguju ovi glazbenici poštuje tradiciju u modernom ruhu, a uz autorske kompozicije izvest će se i
nekolicina jazz standarada. Bruno Mičetić već od najranije dobi pokazuje afinitete prema glazbi, a
sa svojim autorskim bandom “Keops” nastupa od 1998. godine. Kroz svoju gazbenu karijeru
surađivao je s brojnim renomiranim glazbenicima, a ove godine Bruno objavljuje novi album ”Out of
the shadow”.
Vladimir Kostadinović je nagrađivani bubnjar voditelj, skladatelj i aranžer jedan od najtraženijih
bubnjara europske jazz glazbe. Ostvario je brojne inozemne glazbene suradnje tijekom kojih je
pozornicu dijelio s vrsnim svjetskim glazbenicima. Joe Kaplowitz profesionalno je počeo nastupati
već s 15 godina u Washingtonu, a diplomirao je glazbu na Državnom sveučilištu Youngstownu. Od
1999.godine Joe je vodio jazz grupe u nastupima u Bijeloj kući i na glazbenim prostorima poput
Blues Alley, The Knitting Factory i The House of Blues, nekon čega je živio i svirao u New Yorku.
Trenutno svira klavir, piše i aranžira za orkestar Hrvatske radiotelevizije, svira trubu u Simply Brass
Quintetu i vodi orguljaški trio Joe Kaplowitz Trio.
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25.kolovoza – 21:00 h - JOSIPA LISAC – DIVA NA GRADINI - KONCERT

Jedna od naših najvećih umjetnica svih vremena, Josipa Lisac, održat će koncert na Trsatskoj
gradini 25. kolovoza 2021.godine
Od njenog posljednjeg samostalnog koncerta u Rijeci prošlo je nekoliko godina, stoga vjerujemo da
će publika istinski uživati u bezvremenskim pjesmama Josipe uz pratnju njenog dugogodišnjeg
benda sastavljenog od vrhunskih glazbenika.
Višestruka dobitnica mnogih nagrada i Porina - između ostalih i onoga za životno djelo, Josipa je
oduvijek bila i ostala jedinstvena u svome glazbenom izričaju, predana svome pozivu i glasu koji su
je, kroz preko predeset godina uspješne karijere, odveli na mnoge pozornice diljem Hrvatske i
svijeta.
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27.kolovoza – 21:30 - KLAPA ISKON - KONCERT

Klapa Iskon osnovana je 2000. godine te je u svom dugogodišnjem djelovanju ostvarila mnoge
zapažene uspjehe na festivalima i raznim glazbenim manifestacijama u Hrvatskoj.
Prepoznatljiva je široj javnosti po raznolikosti u izvedbama, koje se protežu od dalmatinskog
tradicionalnog izričaja do suvremenih žanrova s ciljem promoviranja baštine, a istodobno čuvajući
fenomen klapskog pjevanja od komercijalnog iskrivljavanja.
Koncert klape Iskon glazbeni je putopis kroz Dalmaciju, priča o njezinoj novijoj glazbenoj prošlosti
i slika njezine glazbene sadašnjosti. Gosti će moći uživati u hitovima poput: Još ne mogu pristat
volit, Kad te ugledan, Pokora, Kadena od vire i drugim.

2.rujna – 18:00 h - BALTAZAR FEST
Tematska manifestacija koja će cijeli prostor Trsatske gradine i parka koji je okružuje pretvoriti u
veliki laboratorij profesora Baltazara održat će se 2. rujna, a program će uključivati niz zanimljivih
edukativnih sadržaja, uz predstavljanje znanstveno popularnih tema.
Inspirirana činjenicom da je Baltazargrad nastao po uzoru na grad Rijeku, manifestacija je
posvećena popularizaciji znanosti te svake godine okuplja relevantne sudionike koji posjetiteljima
znanost prezentiraju u svom popularnom obliku.
Na prostoru Trsatske gradine i parka bit će smješteni prepoznatljivi scenografski elementi iz
animiranog filma te edukativni corneri. Posjetitelji će imati priliku istraživati različita polja znanosti,
kroz sudjelovanje u zanimljivim pokusima, igrama, prezentacijama i radionicama za sve uzraste. U
spilji će se održati pravi mali filmski maraton tijekom kojeg će se moći odgledati brojne epizode
popularnog animiranog filma „Profesor Baltazar“. U program manifestacije bit će uključeni studenti i
studentice, udruge, institucije te ostali relevantni sudionici koji su svoj rad posvetili popularizaciji
znanosti.
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