Spoštovani pokrovitelji, sponzorji, podporniki in partnerji
4. festivala Ezl ek!
Za nami je čudovit majski vikend, ki je kljub nekaterim vremenskim izzivom, pričaral
pravo festivalsko vzdušje, skupaj z vami pa smo spisali novo zgodbo o uspehu.
Festival, ki združuje različne kulturne vsebine za tako veliko število obiskovalcev, je za
organizatorje prav gotovo velik izziv. V organizacijo festivala smo vložili veliko truda in
pozitivne energije, zato je bila naša največja želja prav zadovoljstvo obiskovalcev,
pokroviteljev, sponzorjev, podpornikov in partnerjev festivala.
Odzivi na vse dogodke, organizirane znotraj 4. festivala Ezl ek, so izredno pozitivni in
prejemamo številne pohvale za organizacijo. Zavedamo se, da brez vaše izjemne
podpore ne bi zmogli organizirati dogodkov na tako visoki ravni, za kar gre zahvala tudi
Vam. Iskreno se Vam zahavaljujemo za izkazano zaupanje in korektno medsebojno
sodelovanje.
Vsi dogodki so bili medijsko zelo odmevni. Festival se je pričel z množično obiskano
Operno nočjo, ki je pričarala čudovito vzdušje v parku pod zvezdnatim nebom. Prvi
posnetek koncerta v celoti bo predvajan na TV Maribor in nato še 4-krat na RTV SLO.
Na humanitarnem pohodu Koraki za korakce je korakalo izjemno veliko število ljudi, z
zbranimi sredstvi pa bomo pomagali opremiti gibalnice v dveh osnovnih šolah ter
omogočili letovanje otrok, ki si tega ne morejo privoščiti. Zelo dobro je bil obiskan tudi
15. Poklon Ezl eku, kjer so se obiskovalci družili ob glasbi 60. in 70. let. Mestni piknik v
mestnem parku, s katerim smo zaključili festivalsko dogajanje, pa je ponovno prejel
številne pohvale za odlično organizacijo.
V imenu organizatorjev in partnerjev festivala se Vam še enkrat iskreno zahvaljujem in
vas v upanju na podporo in sodelovanje v prihodnjih izvedbah festivala, lepo
pozdravljam.
S spoštovanjem,
Mitja Špes
predsednik društva Ezl ek
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