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Uzbudljivo ljeto na otoku vitalnosti
Nakon aktivnog početka godine u znaku sporta, posjetitelje i stanovnike očekuje
uzbudljivo ljeto na Lošinju. U sljedećim mjesecima pronađite razna događanja po
svom ukusu. Novost u ovogodišnjoj ponudi je zasigurno Pomorska večer (12.
srpanj i 9. kolovoz), događanje u sklopu kojeg će na malološinjskom trgu i Rivi
lošinjskih kapetana biti prikazana pomorska tradicija na izložbenim stolovima
maritimne baštine, uz gastronomiju na izletničkim brodovima, kao i nastupe
folklora, lokalne klape te poznatih hrvatskih izvođača: Gustafi i Jole. Jedan od
najzanimljivijih festivala na Jadranu zasigurno je i Jazz Festival Lošinj (25. – 27.
srpanj), a u sklopu ovogodišnjih Klapa na pjacalu, u predivnom ambijentu ispred
župne crkve Sv. Marije u Malom Lošinju 17. srpnja nastupit će brojne klape, među kojima su klapa Iskon te klape s otoka
Lošinja i Cresa. Klapski ugođaj nastavit će se i na A cappella vocal band večeri u Osoru (7. srpanj). Poseban je i
ovogodišnji 8. Festival lošinjskih balkona (22.-23. kolovoz) kada će glazbene izvedbe odjeknuti s lošinjskih balkona.
Glazbeni ugođaj na otoku vitalnosti upotpunit će Lošinjski izvođači ususret Danu glazbe svojim nastupima na glavnom
malološinjskom trgu (20. lipanj). Obilježit će se i Dani Josipa Kašmana (13. – 14. srpanj), večer Elvisa Presleya (16.
kolovoz) te će nastupiti Beatles revival band (18. kolovoz). Posjetitelji će uživati u nastupu plesne grupe Flame (20. srpanj
i 13. kolovoz) te uz Sudar percussion ansambl (30. srpanj). 15. srpnja bit će otvorene 43. Osorske glazbene večeri. Ovaj
festival klasične glazbe koji se održava u Osoru od 1974. godine, trajat će sve do 19. kolovoza. Da je sport tijekom cijele
godine moguć i na otoku dokazuju različita sportska događanja: Summer basket tour 2018. (26. lipanj), plivački maraton
Open water „Apoxyomenos Challenge“ (16. rujan), 8. Lošinjski polumaraton (29. rujan), Arbunada (6. listopad), Triatlon
Cres Lošinj (20. listopad), Međunarodni kup u Lignjadi (21. listopad), Cres & Lošinj Trail weekend (3.-4. studeni), 20. Kup
Lošinja- regata optimista (2.-4. studeni), regata Laser Europa Cup- Masters (9.-12. studeni). U organizaciji Plavog svijeta
16. lipnja obilježit će se Svjetski dan morskih kornjača, a 30. lipnja i 1. srpnja održat će se 26. Dan dupina tijekom kojeg će
posjetitelji, uz informiranje o aktivnostima istraživanja dobrih dupina u lošinjskom akvatoriju, moći sudjelovati na brojnim
predavanjima, izložbama, radionicama, igrama i sportskim natjecanjima. Tijekom svog boravka gosti mogu posjetiti i
brojne izložbe: Izložba: Anamneza- povijest bolesti u antičkom svijetu (15. lipanj – 15. rujan, Lošinjski muzej- Palača Fritzi,
Mali Lošinj), „Naše none obalčene na kas“ (23. lipanj- 20.kolovoz, Punta Križa), zatim Retrospektivna izložba Mate Solisa
(otvorenje: 12. srpanj, Muzej Apoksiomena) te Međunarodna izložba karikatura OSKARfest (1.srpanj- 30. studeni, Osor),
likovna izložba Mirne Sišul (20. rujan- 20. listopad, Lošinjski muzej- Palača Fritzi, Mali Lošinj), studijska izložba Josip
Antun Kraljić i djelovanje Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u Malom Lošinju (24. listopad- 8. prosinac, Lošinjski muzejPalača Fritzi, Mali Lošinj), godišnja izložba Foto kluba Lošinj ‘Fiat lux’ (13. prosinac- 5. siječanj 2019., Lošinjski muzejPalača Fritzi, Mali Lošinj), kao i brojne druge. I manja mjesta te otoci imaju svoje pučke fešte: Sv. Gaudencije u Osoru (1.
lipnja), Sv. Ivan u Punti Križa (23. i 24. lipanj), Sv. Petar i Pavao na Iloviku (28.-29. lipanj), Sv. Grgur u Velom Lošinju (7.
srpanj), Dan iseljenika na Unijama (21. srpanj), Sv. Marija Magdalena (22. srpanj), Koleda na Sv. Ani u Velom Lošinju i
fešta u Sv. Jakovu (25. srpanj), Veloselske ljetne užance (28. srpanj), Dan iseljenika na Susku (29. srpanj), Nerezinske
ljetne igre (29. srpanj- 5. kolovoz), Dan iseljenika na Iloviku (4. kolovoz), Rokova u Beleju (16. kolovoz), Jedriejna u Punti
Križa (30. studeni) te Sv. Nikola u Ćunskom (6. prosinac). U vrijeme zlatnog doba pomorstva Lošinj će uvesti posjetitelje
od 8. do 23. rujna Festivalom „Lošinjskim jedrima oko svijeta“. Festivalska ponuda obuhvatit će razna sportska, kulturna,
zabavna i edukativna događanja: 6. Lošinjska regata pasara na vesla popraćena defileom i živom glazbom (8. rujan), 36.
Lošinjska regata – Regata lošinjskih olimpijaca (15.-16. rujan), 42. Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra (22. rujan),
a novost je i noćna regata tradicionalnih barki (14. rujan). Na Lošinjskoj pomorskoj večeri prikazat će se tradicionalne
pomorske vještine i zanati (15. rujan), a svi zainteresirani moći će premijerno pogledati dokumentarni film o Mini Transatu,
put preko Atlantika Lošinjana Vedrana Kabalina (15. rujan). Posjetitelji će moći uživati u delicijama tematske kuhinje pod
nazivom „Jela lošinjskih kapetana“. Prisutne će u sklopu festivala 15. rujna u Malom Lošinju zabaviti Neno Belan, a 22.
rujna u Nerezinama klapa Rišpet uz vatromet. PR: TZ grada Maloga Lošinja Fotografija: TZGML
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