
Petak, 8. srPnja  – 21.00 sat
 Park ispred Doma kulture u klisu – 

Otvaranje kliškog kulturnog ljeta – koncert Harija rončevića
subOta, 9. srPnja – 20.00 sati 

Gornja Ozrna – noć Ozrne – Pučka fešta
utOrak, 12. srPnja – 21.00 sat

 tvrđava klis – kazalište Playdrama - Predstava  „Ljuljačka za dvoje“ – režija elvis bošnjak
srijeDa, 13. srPnja – 21.30 sati

bročanac, ispred mjesnog doma – Projekcija hrvatskog filma  „sonja i  bik“
Četvrtak, 14. srPnja – 21.30 sati

tvrđava klis – izložba fotografija Mirka bojića-Šide
Petak, 15. srPnja – 21.00 sat

 igralište na Megdanu – boksačka revija
subOta, 16. srPnja -  21.00 sat

 tvrđava klis – klape na klisu – HD trpimir - *cijene ulaznica 30 i 40 kuna
subOta, 16. srPnja - 21.00 sat
konjsko igralište – Pučka fešta 

Četvrtak, 21. srPnja – 21.00 sat 
tvrđava klis – koncert izabele Martinović 

Petak, 22. srPnja – 21.00 sat 
Mezanovci – Predstava za djecu “Put oko svijeta“ – Produkcija Z

Petak, 22. srPnja – 21.00 sat 
ispred crkve ubDM u klisu – koncert Žk besida i gosti

neDjeLja, 24. srPnja – 21.00 sat 
tvrđava klis – Fado koncet - ivo Perkušić

Petak, 29. srPnja – 18.00 sati
klis Megdan - Otvaranje sajma starih obrta i zanata

20.15 sati – klis Megdan 
svečano otvaranje uskočkih dana uz mimohod postrojbi

21.00 sati – tvrđava klis, uskočka oružarnica
Promocija knjige “uskočka priča“ -  vesne Glavina

subOta, 30. srPnja – 20.00 sati
 tvrđava klis – uskočki boj – povijesna bitka*

utOrak, 2. kOLOvOZa – 21.30 sati 
 tvrđava klis – Filmska projekcija – Film „Priče s asfalta“

Četvrtak, 4. kOLOvOZa – 21.00 sat 
tvrđava klis - Monodrama „anima Croatorum“  - Mladenka Gruica i klapa Mriža

subOta, 6. kOLOvOZa – 21.00 sat 
tvrđava klis – Projekcija i predavanje - stipe božić

neDjeLja, 7. kOLOvOZa – 20.00 sati 
ispred crkve ubDM u klisu – Promocija knjige Marina  Limića

srijeDa, 10. kOLOvOZa – 20.00 sati 
tvrđava klis – svečana sjednica vijeća – u zabavnom dijelu  programa nastupaju Flores acoustic

Četvrtak, 11. kOLOvOZa – 20.00 sati
 Dom kulture u klisu -  izložba art Clissa, gost izložbe ak. slik. vanja rogošić-Ojdanić

Petak, 12. kOLOvOZa – 20.30 sati 
 Crkveno dvorište u Prugovu - Predstava „umakla se joka Šimunova“ – Dramska skupina Proložac

Petak, 12. kOLOvOZa – 18.00 sati 
Malonogometno igralište na klis Megdanu – Humanitarna utakmica

subOta, 13. kOLOvOZa – 20.30 sati 
ispred crkve ubDM u klisu – koncert kGD Mosor, gosti:  Špiro boban i branka Pleština

neDjeLja, 14. kOLOvOZa – 20.00 sati 
 brštanovo (igralište) - Fešta u čast blagdana velike Gospe

utOrak, 16. kOLOvOZa – 18.00 sati 
Crkva ubDM u klisu - svečana misa s procesijom – sv. roko Dan  Općine klis

20.00 sati – klis Megdan 
 Zabavno glazbeni program i pučka fešta u čast sv.  roka Dan Općine klis – Grupa uzbuna i Giuliano

srijeDa, 17. kOLOvOZa  – 18.00 sati  
igralište nk uskoka – Finale memorijalnog nogometnog turnira Zdravka uvodića

Petak, 19. kOLOvOZa – 20.00 sati 
klis brdo – noć brda – Pučka Fešta

subOta, 27. kOLOvOZa – 20.00 sati 
 tvrđava klis –  Završni koncert majstorske radionice solo pjevanja nelli Manuilenko

* sve priredbe su besplatne osim klape na klisu i uskočki boj


