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#FESTUM UMAG#
Pred vratima je još jedno „Umagično ljeto – L'estate magica di Umago“ puno zabave, kulture i
glazbe koje će, u toplim ljetnim mjesecima i pod prekrasnim umaškim zvjezdanim nebom, biti
još bogatije, zanimljivije i zabavnije.
Tako će sugrađani i brojni turisti moći uživati u nizu manifestacija za sve ukuse. Svatko će
pronaći ponešto za sebe te smo sigurni kako će i ovo ljeto svima bez sumnje ostati u dugom
lijepom sjećanju.
Bogat ljetni program su na konferenciji za medije dana 23. lipnja 2022. godine najavile
predstavnice Ustanove Festum Larisa Gašperini i Iva Jakac Brajković.
Umagično ljeto nudi dva potprograma, ovisno o glazbenom žanru. Za zabavu, kulturu i ljetno
kino bit će „zadužen“ program „Umago summer“, dok će za one istančanog ukusa usmjerenog
klasici biti posvećena „Umago classica“.
„Umago summer“ će i ove godine predstavljati zagarantiranu zabavu. Trg slobode, Trg 1.
svibnja, amfiteatar u parku Humagum, MMC galerija Grada Umaga te Muzej grada Umaga
bit će sjedišta raznih evenata. Koncert otvorenja ljetnog programa planiran je za 30. lipnja,
kad će nam na Trg slobode doći jedan od najkvalitetniji glasova s hrvatske estrade, Goran
Karan, koji nam priređuje koncert za pamćenje. U srpnju i kolovozu potom slijede brojni izvrsni
koncerti uz Angelicu Zacchignu s orkestrom, Festival Sete Sois Sete Luas, Acoustic Lounge
Trio, Šajetu s bendom, klapu Motovun, Loru Pavletić & Kristiana Marušića uz pratnju Nade
Matošević Orešković, Taru, Coloniju te Kim Verson. Osim koncerata, očekuju nas brojne plesne
večeri, od Umago balla, crnogorske večeri „Kolom kolo naokolo“, Latino dance night-a, sve do
Dana srpske kulture. Ove će godine pod zvjezdanim nebom brojna publika moći pogledati i
filmske hitove u bogatom programu Ljetnog kina u amfiteatru parka Humagum.
Krajem srpnja, od 22. do 31. srpnja selimo se u Stella Maris gdje nas očekuje još jedno izdanje
teniskog spektakla ATP Croatia Open Umag, uz pregršt kvalitetnog tenisa, dobre zabave i
bogate gastro ponude.
„Umago classica“ , s druge strane, dovodi fantastična imena iz svijeta klasike. U Župnoj crkvi
gostovat će Duo Ćiković, Croatian guitar quartet, Duo Rapsodia, Simply Brass quintet,
dok će na Trgu slobode koncert održati fantastičan Alessandro Quarta 2et.
Tijekom srpnja MMC galerija Grada Umaga bit će domaćin kvalitetnih umjetnika. Trenutno je
otvorena izložba Gorane Težak koja se može posjetiti još prvi tjedan srpnja. U srpnju će svojim
umjetničkim djelima MMC galeriju obogatiti Milan Marin, dok u kolovozu slijede otvorenja izložbi
Harija Ivančića te Tobie Ravà.
Za ljubitelje dobre hrane i vrhunske zabave, ovog ljeta je zadnji dan ljetnog programa rezerviran
za manifestaciju Fish&More na Trgu 1. svibnja, koja će nuditi dobru zabavu i ukusnu gastro
ponudu. Krajem kolovoza bit će održana i tradicionalna Umaška noć uz nezaboravnu zabavu za
sve sugrađane i turiste.
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Ukratko, umaško ljeto 2022. nam nosi trinaest koncerata u okviru „Umago summer“, pet
koncerata u okviru „Umago classica“, dvije kulturno-zabavne večeri nacionalnih manjina, dvije
plesne večeri, pet kino projekcija pod zvijezdama, dvije gastro-manifestacije te četiri izložbe.
Tako će Umagično ljeto Umažankama, Umažanima i brojnim turistima nuditi bogat program koji
će zabavom, kulturom i gastro ponudom dodatno „začiniti“ duge tople ljetne mjesece kakve naš
Umag i zaslužuje. (iPress)
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