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Največja brezplačna zabava na Štajerskem ob začetku 
počitnic.
Brez vstopnine, brez parkirnine.
To bo neverjetna noč. Ker Štajerci smo neverjetni.
Pričakujemo: več tisoč obiskovalcev, domačinov in 
gostov iz drugih slovenskih mest.

FESTIVAL DOBRIH OBČUTKOV = LETKA 
Mestu dajo identiteto in prepoznavnost tudi festivali.
Slovenske Konjice se letos že 17-tič pozicionirajo kot 
mesto gostitelj festivala dobrega počutja ob začetku 
počitnic: LETKE Radia Rogla.
Festival se postavlja ob bok največjim festivalom v 
Sloveniji. V celoti ga pripravimo Konjičani.

DOBER OBČUTK NA VELIKEM ODRU LETKE
Tanja Žagar, Mark Zebra, Danijela Burjan, Modrijani, Ula 
Ložar, Anabel, Darja Gajšek, Marko Škugor, Poskočni 
Muzikanti, Ansambel Banovšek, Domen Kumer, Lea Sirk, 
Ines Erbus, Alya, Kingston in glasbeno presenečenje.

Samba, Step by Step, Tip Top in Jay Dance Studio: 300 
mladih plesalcev. Letos koreografija na živo glasbo. 
Nastopajo z Modrijani na Hudo uro.

Nastop zmagovalke festivala Glasbena zvezda Štajerske. 
Nuša Pliberšek prvič na velikem odru. Odprtje nove 
sezone festivala, ki daje medijsko priložnost glasbenim 
talentom s Štajerske.

Nagrade za obiskovalce: med drugim z odra LETKE tudi 
letos nekdo odpelje na počitnice rdečo Toyoto Corollo 
Hibrid.

Zabavno VIP fotografinje z zvezdniki.  

DOBER OBČUTEK V MESTU
Kulinarika
Domača PUB Tattenbach in Mesarstvo Boček (puhaste 
palačinke, langaš, žar).

Noč športa v konjiškem Starem trgu
Boks: *prijateljska tekma Boksarska zveza Štajerska: 
Reprezentanca Dunaja *boks za vsakogar: v ring pridejo 
tudi obiskovalci; *vrhunski trenerji bodo prikazali osnove 
boksa *organizator: Boksarski klub Konjice.

Košarka: *dekleta pod koše *organizirane igre pod 
koši za obiskovalce *košarka za dekleta, preskusite z 
igralkami konjiškega kluba *nagrade: košarkarske žoge 
podarja KZS *organizator: ŽKK Konjice in Miki šport.
*Kolesarstvo: kolesarji starodobniki iz Šentjurja pripeljejo 
100 let staro kolo (preskus vožnje za obiskovalce).
So-organizacija: Zavod za šport Slov. Konjice in nova 
Športna zveza Slov. Konjice.

Največja ulična razstava likovnih del, kar 
so jo gostile Konjice. 
Najboljše kar so ustvarili naši šolarji v minulem letu. 
Na uličnem razstavišču (granitni količki na Starem trgu): 
pregledna razstava likovnih del. Sodelujejo osnovne 
šole: Ob Dravinji, Pod goro, Loče, Zreče, Vitanje in ŠC 
Slovenske Konjice - Zreče (gimnazija Slovenske Konjice).
Tako se v sproščenem vzdušju pokaže talent, ki ga 
premorejo naši kraji.

Še več dogajanja v mestu
LETKA spodbudi tudi druge organizatorje: tudi letos pride 
v mesto zabavišče z vrtiljaki, v konjiškem Pubu Beli konj 
bo ta večer Open Air festival z DJ-i,  …

DOBER OBČUTEK POVEZANOSTI IN 
SOUSTVARJANJA
Lokalni izvajalci skrbijo za izvedbo celotnega projekta. 
Ob že omenjenih še: Center za kulturne prireditve 
(omogoči infrastrukturo), Javno komunalno podjetje 
(skrbi za eko vidik in pospravljanje), domači gasilci 
(straža in čiščenje), Center za zdravje (Zdravstveni dom 
Slov. Konjice) in konjiška Policijska postaja – s katerima 
pripravimo preventivno akcijo  Ko piješ ne vozi. 

Lokalni mediji RADIO ROGLA, časopis NOVICE in spletni 
portal NOVICE.SI z organizacijo prireditve kažemo svojo 
odgovornost do lokalnega okolja in skušamo aktivno 
vplivati na boljše življenje v krajih, kjer smo doma.

Vsega ne bi bilo brez lokalnih podjetij, domače Občine 
Slovenske Konjice in sosednjih občin, ki razumejo, 
da zaposleni, njihove družine, mladi, obiskovalci … 
potrebujejo zabavo ob koncu šolskega leta in festival 
vsako leto podprejo s sponzorskimi vložki. Generalni 
pokrovitelje je že vrsto let Oplast Tepanje.
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