
KlišKo ljeto 
Kulturno

2015.

tvrđava Klis 
Predstava „Daj čekić“ 
Dramska skupina Proložac

Klis Megdan -  Svečano otvaranje - Povijesno scenski spektakl   Mila GojSalić - Život u vječnoSti  
(pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice KolinDe Grabar- Kitarović) – Kuu Sv. Kliment i ostali

PetaK  
3. srpnja

20.30 sati

Subota  
4. srpnja  

20 sati

Park u Klis Kosi 
Koncert KGD Mosor i ŽK besida
ribarska večer

utoraK  
7. srpnja 

20.30 sati 

tvrđava Klis – večer Fada 
ivo Perkušić uz Mandolinski orkestar 
Sanctus Domnio

četvrtaK
9. srpnja  
20.30 sat

tvrđava Klis – večer šansone 
 Srđan Depolo

Subota
11. srpnja  

20 sati

Gornja ozrna 
noć ozrne – Pučka fešta  

tvrđava Klis 
izložba fotografija kliških motiva  
Mirko bojić-šide

neDjelja
12. srpnja 

21 sat 

SrijeDa
15. srpnja 

21 sat

ispred crkve ubDM u Klisu 
Predstava  „Djevojka koja nestaje“  
teatar Susret

četvrtaK
16. srpnja 
21.30 sati 

tvrđava Klis – Filmska projekcija 
argentinskog filma „Divlje priče“
(nominiran za oscara)  – Kino Mediteran

Subota
18, srpnja 
20.30 sati 

Mezanovci 
Dječja predstava „Kako živi antuntun“ 
teatar Gorica

neDjelja
19. srpnja 

21 sat 

tvrđava Klis – Klape na Klisu 
 HD trpimir
*cijena ulaznice 30 i 40 kn 

utoraK 
21. srpnja 

21 sati 

tvrđava Klis 
 večer Slavonije u Klisu 
 KuD n.š. Zrinski  - Petrijevci

SrijeDa 
 29. srpnja 

21 sat 

PetaK 
 31. srpnja 

21 sat 

Subota 
1. kolovoza 

20 sati 

neDjelja
2. kolovoza  

21 sat

četvrtaK
6. kolovoza 

21 sat 

PetaK
7. kolovoza  

21 sat 

neDjelja
9. kolovoza 

21 sat

PoneDjeljaK  
10. kolovoza 

21 sat

tvrđava Klis 
Promocija knjige „K2-trijumf i tragedija“ 
uz video projekciju – Stipe božić

tvrđava Klis 
Koncert klasične glazbe 
 ante vetma (klavir),  latica anić (violončelo)

Prugovo (igralište) 
 „večer roka, sola i rola“ 
 SrD „ajmo opet“

Park ispred Doma kulture u Klisu 
Koncert  špiro boban 
i Gradska glazba Zvonimir iz Solina

tvrđava Klis – Predstava 
„ne plaćamo, ne plaćamo“ – Histrion 
(Predstava gostuje kao priredba Splitskog ljeta)

tvrđava Klis – izložba fotografija 
„Meteorološki kontrasti“ 
Crometeo udruga

tvrđava Klis – Glazbeno scenska „večer“  
(uz poeziju jakše Fiamenga, vesne Parun i 
tina ujevića) – Ksenija Prohaska

izložbena galerija u Domu kulture u Klisu 
izložba slika i skulptura artclissa 
gost josip botteri Dini

SrijeDa 
12. kolovoza 

20 sati

PetaK
14. kolovoza  

20 sati 

Subota  
15. kolovoza 

20 sati 

neDjelja  
16. kolovoza 

 21 sati

PoneDjeljaK 
17. kolovoza 

18 sati

PetaK  
21. kolovoza  

20 sati

tvrđava Klis 
 Svečana sjednica vijeća 
 u zabavnom dijelu nastupaju Flores acoustic

brštanovo (igralište)
ribarska večer 
Grupa „ritam kiše“

brštanovo (igralište)
Zabava u čast velike Gospe 
Grupa „ritam kiše“

Crkva ubDM u Klisu 
Svečana misa s procesijom
Sv. roko Dan općine Klis

neDjelja 
16. kolovoza 

 10 sati

nogometno igralište 
Finale memorijalnog nogometnog turnira 
Zdravka uvodića – nK uskok

Klis brdo 
noć brda 
Pučka fešta

Subota  
22. kolovoza 

20.30 sati 

Klis Megdan  - Glazbeno zabavni program i 
pučka fešta u čast Sv. roka Dana općine Klis
Marijan ban - Diktatori

* Sve predstave su besplatne osim Klape na Klisu


