


Sonc Festival je mednarodni festival komorne glasbe v
Sloveniji, ki ga je leta 2016 ustanovila violinistka Tanja Sonc.

Tanja Sonc je nagrajenka številnih državnih in mednarodnih
tekmovanj. Med drugim je zmagovalka Brahmsovega
tekmovanja v Pörtschachu (Avstrija). 

Po študiju v Ljubljani in Salzburgu, je leta 2017 z odliko
zaključila svoj drugi magisterij v Zürichu na ZHdK. Kot solistka
je sodelovala z številnimi priznanimi orkestri (Orkester
Slovenske Filharmonije, Orkester RTV, Zagrebški solisti, Orkester
HRTV, Zürcher Kammerorchester…). 

V sezoni 2017/2018 je postala stalna članica orkestra ”Zürcher
Kammerorchester”.

Tanja Sonc



"Festival sem ustanovila z veliko željo po
ustvarjanju komorne glasbe na visokem
nivoju v svojem domačem okolju.
Glasbenikom iz tujine želim pokazati
lepote Slovenije, predstaviti našo kulturo
ter kulinariko, domači publiki pa
približati klasično glasbo. V času študija
doma in v tujini sem se zelo veliko
naučila, zato želim to znanje deliti ter
prinesti nekaj dragocenega nazaj svoji
družbi. Verjamem, da lahko s koncerti
Sonc Festivala prinesem veliko pozitivne
energije, motivacije za mlade ter
popestritev poletnih večerov. Glasba ljudi
povezuje in jo v današnjih časih
potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, saj je
univerzalen jezik po celem svetu, ki ga vsi
razumemo.''

Tanja Sonc



Leta 2017 se je festivalu kot umetniški vodja in izvajalec
pridružil Boštjan Lipovšek, ki deluje kot profesor na Akademiji
za glasbo v Ljubljani ter Zagrebu in je solo hornist
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Boštjan Lipovšek



Sonc Festival predstavlja in združuje različne umetnosti,
saj ena drugo dopolnjujejo. Slike umetnika Ribala
Molaeba skozi abstraktnost izražajo harmonijo in
ustvarjajo njegov idealiziran, metafizičen svet.

Ribal Molaeb



POSTANITE

PARTNER

Podprite izvedbo Sonc Festivala. 

V zahvalo Vam bodo naši glasbeniki
zaigrali koncert in pripravili glasbeno

popestritev na kateri od vaših
prireditev, seminarjev in podobnih

srečanj. 

Našim izbranim podpornikom in
partnerjem na Festivalu namenimo

posebno pozornost. Popeljemo Vas v
zaoderje, kjer lahko pokramljate z
najboljšimi sodobnimi glasbeniki in

umetniki Sonc Festivala.   

Sonc Festivala

http://www.tanjasonc.com/si/festival-slo


ZLATI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR

BRONASTI SPONZOR

- Možnost izvedbe koncerta na
prireditvi po vašem izboru. 
- Objava logotipa, posebna zahvala v
brošuri Sonc Festivala. 
- Medijska pozornost in omemba na
spletni strani ter socialnih omrežjih.  
- Letna članarina v društvu Sonc.

- Objava logotipa v brošuri Sonc
Festivala. 
- Medijska pozornost in omemba na
spletni strani ter socialnih omrežjih.  
- Letna članarina v društvu Sonc.

- Objava logotipa v brošuri Sonc
Festivala. 
- Medijska pozornost in omemba na
spletni strani ter socialnih omrežjih.  



ZLATI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR

BRONASTI SPONZOR
100-2.500,00 EUR 

2.500-5.500 EUR

5.500 EUR + 



Sponzorska sredstva lahko
nakažete na račun:

 
Kulturno umetniško društvo Sonc

Cesta za gradom 4a
1433 Radeče 

 
SI56 6100 0001 6378 894

SWIFT: HDELSI22
 

Za več informacij:
041 775 844

info@tanjasonc.com
 

www.tanjasonc.com/si/festival-slo

http://www.tanjasonc.com/si/festival-slo

