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LITIJSKI KARNEVAL VABI NA »PREDVOLILNI BOJ NA VASI«
»Predvolilni boj« se bo v Litiji začel na pustno soboto, 10. februarja 2018 ob 15. uri, ko bodo mestne ulice zavzele
karnevalske skupine. Pridružili se jim bodo Butalci in coprnice iz Cerknice, laufarji iz Cerkna in ptujski kurenti. V
trdem boju bo pomagala nova maskota karnevala - Litko. Pustne maske bodo rajanje zaključile v športni dvorani s
skupino Modrijani.
Karnevalski dogodki v Litiji so bili večinoma vezani na temo politike in se lahko pohvalijo z več kot 170-letno tradicijo. Leto
2018 je leto volitev, zato napovedujemo temo letošnjega Litijskega karnevala - »Predvolilni boj na vasi«. »Predvolilni boj«
se bo pričel s karnevalsko povorko političnih kandidatov, ki jih bomo ob 15. uri pospremili čez Valvazorjev trg, mimo stare
sodnije, čez Rozmanov trg na Brodarsko cesto, pa vse do športne dvorane. Ritem bo številnim karnevalskim skupinam, ki
bodo pripravile tematske maske, narekovala istoimenska skladba skupine Orleki. Po ulicah se bodo sprehodili resni
kandidati za položaje v lokalni in slovenski politiki, ki bodo nagovarjali in podkupovali volivce. Spremljali jih bodo volilna
komisija in odbori, volilne »kuhinje«, volilni »cukrčki« in skrinjice, petelinji boji, »SIT-koini« ter druge pretkane metode in
sredstva za dosego zmage. Povorka se bo zaključila v športni dvorani, kjer bo stroga komisija izbrala najboljše kandidate
karnevalskega »predvolilnega boja na vasi«. Ob 20. uri bo sledil predvolilni gala ples s skupino Modrijani.
Vabljeni na pustne prireditve v Litiji – 7. februarja ob 17. uri bo v TIC Litija potekalo tekmovanje za »Naj pustni krof«, 8.
februarja, na debeli četrtek, bo na Valvazorjevem trgu v Litiji od 11. ure dalje potekal prevzem pustne oblasti z Jasno
Kuljaj in uradna predstavitev nove maskote karnevala »Litka«. 10. februarja bodo pustno soboto obarvali 3 dogodki:
otroški pustni živ-žav ob 10. uri v športni dvorani Litija, karnevalska povorka s startom ob 15. uri na Valvazorjevi ulici in
karnevalski ples z Modrijani ob 20. uri, v litijski športni dvorani. Pustni torek, 13. februarja, bo posvečen mladini - otroški
pustni karneval se bo na Valvazorjevem trgu začel ob 10.30 uri. Pustno dogajanje se zaključi na pepelnično sredo, 14.
februarja pri Ribiškem domu v Litiji, kjer bodo člani Ribiške družine Litija med 9. in 18. uro pekli postrvi.
INFORMACIJE:
TIC Litija, Valvazorjev trg 10, 1270 Litija, 051 312 739
turizem@zkms-litija.si
www.litija.si
www.facebook.com/litijski.karneval

Organizatorji pustnih prireditev in partnerji:
Občina Litija, ZKMŠ Litija, Turistično društvo Litija, KLIŠE, Razvojni center Srca Slovenije, Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, Prostovoljno gasilsko društvo Litija, Knjižnica Litija, Društvo Tombas, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

