Piran, 13. junij 2022

MIFF 2022
18. Mednarodni mediteranski folklorni festival
29. junij - 2. julij 2022, Piran – Izola
Osemnajsti mednarodni folklorni festival MIFF 2022 bo po dveh letih premora
zaradi pandemije COVID-19 ponovno zaživel.
Na letošnjem festivalu, ki se bo odvijal od 29. junija do 2. julija 2022 v Piranu
in Izoli, bo nastopilo 8 folklornih skupin iz : Švedske, Slovaške, Italije, Hrvaške
in Slovenije.
V Folklornem društvu VAL Piran že več kot pol stoletja združujemo mlade iz cele slovenske
Istre in skozi ples in glasbo prenašamo slovensko kulturno izročilo iz roda v rod. Folklorno
društvo VAL Piran je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z
ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem
prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem širšem in ožjem okolju.
Želimo biti gonilna sila kulturnega dogajanja v slovenski Istri. V društvu imamo
strokovnjake iz različnih področji, z veliko podjetniškega duha. S skupnimi močmi že vrsto
let organiziramo MIFF – Mednarodni folklorni festival sredozemskih držav, z namenom
predstavitve različnih plesnih in glasbenih kultur sredozemskih držav tako turistom kot tudi
domačinom.
Društvo je v preteklosti tudi sodelovalo v organizaciji pomembnih kulturnih prireditev kot
so Praznični dnevi slovenske folklore v Piranu (v letih 1997, 1980, 1981, 1982 in 1988),
Festivalu Melodije Morja in sonca ter pri prireditvi FolkArt (preden se je FolkArt razvil v
festival v okviru festivala Lent v Mariboru) v portoroškem Avditoriju (v letih 1984 in 1985).
V letih 2002 in 2003 smo organizirali tudi Poletne folklorne večere na portoroški ploščadi.
V zadnjih letih pa smo ponosni predvsem na Sredozemski mednarodni folklorni festival –
MIFF (angl. Mediterranean International Folklore Festival), ki ga naše društvo uspešno
organizira skupaj z ZKD Piran, že od leta 2003 in čigar namen je združevanje in prikaz
različnih kultur iz sredozemskega in širšega območja, združevanje mladih folkloristov in
sklepanje novih poznanstev, ter neneazadnje spoznavanje različnih kultur in običajev.
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Prireditev je pomembna za celotno slovensko Obalo. Z inovativnostjo in prodornostjo pa
smo uspeli festival v nekem obdobju razširiti festival tudi na Hrvaško, natančneje v Umag.
------------------------------------------------------------------------------------------Vsi nastopi so za obiskovalce brezplačni.
Razpored nastopov je naslednji:
1. Sreda, 29.6. ob 20.00 – Piran, Prvomajski trg

Delavnice ljudskih plesov
2. Četrtek, 30.6. ob 21.00 – Izola, Arigoni

Nastop Švedske in Slovaške skupine
3. Petek, 1.7. ob 21.00 – Piran, Tartinijev trg

Nastop skupin iz Švedske, Slovaške in Slovenije
4. Sobota, 2.7. ob 21.00 – Piran, Tartinijev trg

Nastopi skupin iz Švedske, Slovaške, italije, Hrvaške in Slovenije
Letošnji pokrovitelji festivala so: Občina Piran, Javni sklad za kulturne
dejavnosti Republike Slovenije. Soorganizatorji pa Zveza kulturnih društev
Piran in Center za kulturo, šport in prireditve Izola.
Več informacij o festival je dostopnih tudi preko spletne strani: www.miff.si
Fotogalerija visoko-kvalitetnih slik je dostopna na:
https://drive.google.com/drive/folders/10vxuySclbbHb5bt5PnHARTQdyUZTfgQQ?usp=sharing

Vabimo na ogled promocijskih videov iz preteklih let, ki najbolj plastično predstavijo naš
festival:
https://youtu.be/r_9g1fWtKFI
https://www.youtube.com/watch?v=xf23nJyH7ew
https://www.youtube.com/watch?v=q-wQaPpRzuU
https://www.youtube.com/watch?v=ZH1_Esk_7Ig
https://www.youtube.com/watch?v=0UyUpcMHL_E
Vljudno vabljeni na ogled brezplačnih prireditev v Piran in Izolo.
V kolikor želite več informacij glede festivala se lahko obrnete na 051-638-041 ( Borut) .
Borut Luša
Direktor festivala
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