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Cestiscfbest
Više lokacija
23. izdanje najpoznatijeg
hrvatskog uličnog festivala održat
će se na zagrebačkim trgovima i
ulicama od 29. svibnja do 2. lipnja.
S mnogim likovnim, dramskim,
sportskim i glazbenim događanjima, ovaj festival svake godine postiže sve veći interes javnosti. Mnogi domaći posjetitelji, ali i svi turisti
ove godine mogu vidjeti cirkusantske majstorije koje će predstaviti
izvođači iz raznih krajeva svijeta,
poslušati brojne bendove i ulične
svirače te pojesti nešto iz raznovrsne gastroponude festivala.

I

Borot alco Se reen on the
Green
Ribnjak
Prvi vikend u lipnju održat će se
osmi Borotalco Screen on the
Green filmski piknik-festival. Oba
dana festival počinje s kreativnim
radionicama, a u jutarnjim satima
održat će se i vježbanje s Mariom
Mlinarićem. Održat će se radionice
plesa na svili, a prije filmske projekcije "Aquamana" u subotu, posjetitelji mogu sudjelovati na kvizu koji
će voditi Morana Zibar. Nedjelju će
obilježiti štand up nastup komičara
Gorana Vugrinca, te projekcija filma
"Spiderman - Novi svijet".
Festival europske kratke
priče: Homo nanans
Zagreb - Rijeka
Jedan od prvih festivala posvećen
europskoj kratkoj priči ugostio je
više od stotinu pisaca iz različitih
zemalja od svog prvog održavanja,
2002. godine. Tako se i ove godine
moglo prijaviti na natječaj za kratku priču i osvojiti prikladne nagrade. Festival će se održati od 2. do
7. lipnja u Zagrebu te u europskoj
prijestolnici kulture 2020. godine,
u Rijeci.
Najotrovnije zmije svijeta
Kaptol Centar
Malo neobičnija izložba koja svoje
posjetitelje oduševljava i zastrašuje upravo je ova na kojoj se mogu
vidjeti različite vrste zmija, od onih
otrovnih do bezopasnih. Oko 40-ak
zmija i gmazova, koje su sve u privatnom vlasništvu autora izložbe,
Nevena Vrbanića, ponovo su predstavljene svim zaljubljenicima u
ove opasne životinje. Izložba traje
do 14. lipnja, a svi hrabri posjetitelji
mogu se i fotografirati sa zmijom
oko vrata

Animafest
Više lokacija
Jedan je od najstarijih
festivala posvećenih animaciji, s
brojnim natjecateljskim i poučnim
sadržajima za sve uzraste. Održat
će se od 3. do 8. lipnja, a predstavit
će filmove iz svih dijelova svijeta
na ovom 29. festivalskom događanju. Osim natjecateljskog dijela
za dugometražne, kratkometražne
i studentske filmove Animafesta,
održat će se natjecanje filmova za
djecu te različite radionice.
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