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Umetnost je le umetnost, kakršna naj bi bila. Njena dragocenost tiči v njeni popolnosti, nje 

posledica je skladnost, njeno delo: višanje človeka v njegovi vrednosti. Cilj more biti umetnost le sama 

sebi: širiti, večati, poglabljati se, rasti in doseči najvišjo stopnjo dovršenosti, biti kar najbolj popolna.

 Umetnost tolaži, krepi, vabi, vnema, poživlja, mami, ubija in ustvarja človeka nanovo. Ob 

njej postajamo in rastemo. Najbolj umetniki, potem pa tudi vsi drugi, ki stojijo v zvezi z njo.

   Marij Kogoj

Posebej se zahvaljujemo ustanoviteljici Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto  
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Spoštovani,

ponosen sem na to, da v Mestni občini Novo mesto deluje in ustvarja pod 
okriljem nižje glasbene šole eden najboljših simfoničnih orkestrov v Sloveniji. 

Menim, da je kakovost Novomeškega simfoničnega orkestra na visoki ravni in upam si trditi, da ga 
ne premorejo tudi nižje glasbene šole večjih evropskih mest. Vrednost in vrednota Novomeškega 
simfoničnega orkestra sta v tem, da svoj uspeh gradi na mladih in so njegovi člani po večini učenci, 
ki ves svoj prosti čas namenijo učenju, discipliniranemu delu in vajam. Hkrati pa z vso srčnostjo, 
predanostjo in odgovornostjo ustvarjajo in igrajo odlično koncertno glasbo. Pri tem ne smem 
zanemariti izjemen pedagoški kader Glasbene šole Marjana Kozine, odlično delo ravnatelja Matije 
Slaka ter prav tako izvrstnega dirigenta Sandija Franka in njegovo dirigentsko paličico, ki usmerja 
in oblikuje uglašene zvoke Novomeškega simfoničnega orkestra. 

Rast in napredek simfoničnega orkestra spremljamo že dobrih 25 let in si ne predstavljamo 
kulturnega praznika brez njihovega koncerta. Pogled v zgodovino orkestra nam odkriva bogato 
dediščino trdega in vztrajnega dela. Svoje vrhunce doživlja od leta 2006, ko so si vodstvo in člani 
orkestra ter njihov takratni dirigent Zdravko Hribar postavili zahtevnejše in ambicioznejše cilje 
pri svojem delovanju. Na oder so postavili krstne uprizoritve koncertnih del Majda in Dekle z 
Jadrana skladatelja Marjana Kozine ter Parmovi opereti Caričine amazonke in Ženin v zagati. Od 
takrat je tudi novomeško koncertno občinstvo postalo zahtevnejše in je novega dirigenta Sandija 
Franka postavila v tak položaj, da s svojim vsakoletnim programom ob kulturnem prazniku ni smel 
razočarati. Dirigent Sandi Franko, njegov izbor glasbenih del in uglašenost članov orkestra vsako 
leto znova navdušujejo občinstvo, ki do zadnjega kotička napolni Športno dvorano Marof. To dejstvo 
Novo mesto uvršča med svojevrstne fenomene, saj ne poznam slovenskega mesta, v katerem je 
klasičen, simfoničen koncert tako množično obiskan, kot je pri nas ob kulturnem prazniku.

N A G O V O R  Ž U P A N A  M E S T N E  O B Č I N E  N O V O  M E S T O
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V jubilejnem letu 2015, ko praznujemo 650 let ustanovitve Novega mesta, pomenljivo dodajate še 
vašo 25. obletnico delovanja Novomeškega simfoničnega orkestra, saj je pomembno zaznamoval 
ne samo novomeški, temveč tudi slovenski prostor, in izobrazil številne generacije otrok, ki so bile, 
še vedno so in bodo del te uspešne zgodbe. Med njimi so in bodo uspešni slovenski glasbeniki 
in skladatelji klasičnih in sodobnih zvokov ali ritmov. Hkrati pa orkester pod okriljem Glasbene 
šole Marjana Kozine nadaljuje bogato glasbeno tradicijo starih, klasičnih mojstrov komponiranja 
in muziciranja kot tudi sodobne glasbene zvrsti novomeških glasbenih ustvarjalcev in nas uvršča v 
vrh slovenske glasbene zakladnice.

Iskreno čestitam ravnatelju, dirigentu, profesorjem, učencem in članom Novomeškega simfoničnega 
orkestra ob 25-letnici uspešnega delovanja. Hkrati izrekam iskreno zahvalo staršem, ki vsa ta leta 
podpirajo svoje otroke in njihovo delovanje v okviru orkestra in Glasbene šole Marjana Kozine. 
Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki s finančno podporo omogočajo rast in razvoj orkestra.
Želim še veliko uspešnih, uglašenih in ustvarjalnih let Novomeškega simfoničnega orkestra.

                                                                                                               Gregor Macedoni,
                                                                                                                            Župan
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Razveseljivo je, da Novomeški simfonični orkester že 25 let uresničuje svoje 
poslanstvo. Ob predanem vodstvu profesorjev Glasbene šole Marjana Kozine 
je v njem dozorela vrsta uspešnih novomeških glasbenikov – nadarjenih mladih 
talentov in profesorjev. Lepo je spremljati predane, ambiciozne in uglašene 

glasbenike, ki z zagnanostjo in trdim delom ohranjate in krepite ugled orkestra in naše Dolenjske. S 
svojimi odličnimi glasbenimi nastopi razširjate ime Novega mesta in Dolenjske ne le doma, ampak 
tudi širše. Posebno dragoceno pa je, da ob izvajanju glasbe skrbite za vzgajanje mladih glasbenikov 
v ljubitelje kakovostne glasbe in skupnega muziciranja.

Velik del vaše poti je povezan tudi s Krko. Z veseljem se ozrem na Krkino dolgoletno sodelovanje 
z orkestrom, ki mu lahko rečemo kar partnerstvo s tradicijo. V Krki se seveda najbolje spoznamo 
na farmacijo, a od nekdaj spremljamo tudi drugačen, a še kako pomemben del življenja – kulturo. 

Ob pomembnem jubileju izrekam vsem članom Novomeškega simfoničnega orkestra iskrene  
čestitke in vam želim še veliko glasbenih uspehov.

                                                                                                               Jože Colarič
                                                                                        predsednik uprave in generalni direktor

N A G O V O R  P R E D S E D N I K A  U P R A V E  I N  G E N E R A L N E G A 
D I R E K T O R J A  K R K E ,  D .  D . ,  N O V O  M E S T O
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Spoštovani simfoniki in vsi ljubitelji glasbe,

pred 25 leti si verjetno nihče ni upal in znal predstavljati, da bo iz komorne 
zasedbe, ki je prvič nastopila na srečanju orkestrov v pobratenem mestu 

Langenhagen v Nemčiji, nastal skoraj 100-članski simfonični orkester, ki bo sposoben kakovostno 
izvajati skladbe svetovno znanih skladateljev in izpeljati številne zahtevne projekte v sodelovanju s 
priznanimi slovenskimi imeni, kot sta prof. ddr. Igor Grdina  in prof. dr. Primož Kuret, z namenom 
obujanja slovenske simfonične in operetne glasbe največjih slovenskih skladateljev. 

Simfonični orkester je v svojih letih delovanja za seboj pustil bogato dediščino, na katero smo lahko 
upravičeno ponosni. Posnel je veliko zgoščenk, snemal za RTV Slovenija, sodeloval s priznanimi 
slovenskimi skladatelji, kot so Jože Privšek, Pavel Mihelčič, Jani Golob, vnovič na oder postavil 
koncertni izvedbi Kozinovih operet Majda in Dekle z Jadrana, Parmovi opereti Caričine amazonke 
in Ženin v zagati ter uspešno izvedel številne koncerte doma in v tujini.  

V zadnjih letih orkester sodeluje in daje priložnost tudi našim izredno nadarjenim učencem in 
profesorjem, da se kot solisti z orkestrom predstavijo domači in tuji javnosti. Zelo sem ponosen 
na vse uspehe Novomeškega simfoničnega orkestra, ki jih je dosegel v 25 letih obstoja. Zavedam 
se, da se vizija in delo z orkestrom začneta že veliko prej, še pred vstopom učencev v orkester. 
V Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto veliko skrb posvečamo izobraževanju in odkrivanju 
talentov naših učencev, zato poleg solističnega igranja želimo učence, ki so glasbeno nadarjeni, 
motivirati in spodbujati tudi k vključevanju v ljubiteljske orkestre, najrazličnejše komorne zasedbe 
in pevske zbore. Poslanstvo Novomeškega simfoničnega orkestra torej ni samo izvajanje kakovostne 
glasbe, ampak tudi skrb za vzgajanje mladih glasbenikov v ljubitelje simfonične glasbe in ljubitelje 
skupnega muziciranja. 

N A G O V O R  R A V N A T E L J A  G L A S B E N E  Š O L E 
M A R J A N A  K O Z I N E  N O V O  M E S T O
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Želimo, da se učenci na ta način družijo, vzljubijo glasbo, se z njo izražajo in uživajo v muziciranju. 
Samo to so pravi temelji, da se orkester lahko ohranja, pridobiva nove člane ter živi in uspešno 
deluje naprej. Pri tem pa je treba učence in vse ostale člane orkestra ustrezno motivirati in znati 
ustvarjati pozitivno ozračje, ki je še kako pomembno pri tako velikem sestavu, kot je 100-članski 
simfonični orkester.

Izredni uspehi orkestra doma in v tujini v preteklosti ter polne dvorane zadovoljnih obiskovalcev 
nas osrečujejo in navdajajo z novo energijo in upanjem, da smo na pravi poti. Tudi zadovoljstvo in 
ustvarjalni naboj zaposlenih na šoli kažeta na to, da smo si na poti razvoja in napredka glasbenega 
izobraževanja v Novem mestu zastavili prave cilje. Vse to je zasluga prizadevnega in strokovnega 
dela kolektiva, učencev, ki poleg natrpanega vsakdanjika najdejo čas in energijo še za igranje v 
orkestru, ter ne nazadnje tudi staršev in vseh ostalih, ki zaupajo v naše delo. 

Vesel sem, da sem član kolektiva, ki s svojim delom, z zagnanostjo in s pozitivno energijo širi in 
prenaša znanje na mlade in ohranja tiste vrednote, ki so v odraščanju mladega človeka še kako 
pomembne: prijaznost, poštenost, odgovornost, ustvarjalnost in sodelovanje. Samo s takim 
timom lahko dosegamo rezultate in uspehe ter se pogumno lotevamo projektov, kakršne je nanizal 
simfonični orkester v vseh teh letih.

Posebej se zahvaljujem Krki, tovarni zdravil, d. d.,  Novo mesto, generalni pokroviteljici Novomeškega 
simfoničnega orkestra, ki nam že vrsto let stoji ob strani, ter ustanoviteljici Glasbene šole Marjana 
Kozine Novo mesto Mestni občini Novo mesto, brez katerih nikakor ne bi mogli izvajati tako 
pomembnih in odmevnih projektov. Njuno zaupanje nas navdaja z občutkom, da smo na pravi poti, 
hkrati pa z veliko odgovornostjo za delo v prihodnje.
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Iskreno se zahvaljujem obema dirigentoma, ustanovitelju simfoničnega orkestra Zdravku Hribarju, 
ki je vodil simfonični orkester ob ustanovitve do leta 2006 in je znal ob pravem času prepoznati 
zmogljivosti in sposobnost kolektiva in učencev, zdajšnjemu dirigentu Sandiju Franku, ki uspešno 
nadaljuje poslanstvo orkestra, vsem sodelavcem in profesorjem glasbene šole, vsem nekdanjim in 
zdajšnjim članom simfoničnega orkestra, ki so s svojim prizadevnim delom in z ustvarjalno energijo 
v vseh teh letih veliko prispevali k rasti, ugledu in prepoznavnosti simfoničnega orkestra, posledično 
pa tudi k ugledu Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ter vsem ostalim posameznikom, ki so 
pripomogli k razvoju Novomeškega simfoničnega orkestra. 

Novomeškemu simfoničnemu orkestru, dirigentu in vsem članom orkestra želim v prihodnosti še 
veliko uspešnih koncertov, polne dvorane zadovoljnih obiskovalcev ter veliko ustvarjalnega naboja, 
energije in veselih skupnih trenutkov ter novih izzivov v koncertnih sezonah, ki so pred nami.

                                                                                                               Matija Slak, prof.
                                                                                                                       ravnatelj
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Zamisel, da bi ustanovili orkester, je nastala po uspešnem priložnostnem nastopu v prejšnjem 
stoletju. Leta 1989 se je namreč Glasbena šola Marjana Kozine odzvala na vabilo pobratenega mesta 
Langenhagen v Nemčiji. Na enem izmed koncertov med gostovanjem, na katerem so nastopala tudi 
druga z Langenhagnom pobratena mesta, so učenci in učitelji naše glasbene šole koncert zaključili 
kot komorna skupina. Za takratno izvedbo so bili deležni še posebej laskavih pohval, kar jih je 
spodbudilo k razmišljanju, da bi sprejeli izziv in s tovrstnimi nastopi nadaljevali tudi po vrnitvi v 
rodni kraj. Tako so se skupinici pridružili še drugi učitelji, nekateri študentje Akademije za glasbo in 
drugi navdušenci. Zasedba se je povečevala tako rekoč iz dneva v dan in iz sprva skromne komorne 
zasedbe se je kmalu rodil pravi simfonični orkester.

Orkester se je slovenskemu občinstvu javno prvič predstavil na prireditvi ob slovenskem kulturnem 
prazniku 7. februarja leta 1990. Od takrat si Novomeščani težko predstavljamo kulturni praznik 
brez tradicionalnega koncerta novomeških simfonikov. Leto pozneje, 22. aprila 1991, je orkester 
v Frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu pripravil prvi samostojni celovečerni koncert. 
Naslednje leto je že sodeloval na 18. reviji glasbenih šol Dolenjske in Posavja, skupaj z Mešanim 
pevskim zborom Krka izpeljal humanitarni koncert za begunske otroke v Langenhagnu, v 
sodelovanju z istim pevskim zborom izdal tudi ploščo z deli Ignacija Hladnika ter posnel kar dve 
polurni oddaji za program Radia Slovenija. 22. septembra 1994 so simfoniki izdali prvo samostojno 
ploščo. V tem letu so tudi prvič nastopili na Reviji simfoničnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v 
Krškem. Omeniti velja tudi koncerte simfonikov v sklopu Novomeških poletnih večerov.

Takšni so bili prvi koraki našega in vašega orkestra. Nastopov in gostovanj je preveč, da bi jih vnovič 
vse omenjali. Izpostaviti pa vendarle velja vrhunec vsega poustvarjanja v tem času. Orkester se je 
poklonil svojemu rojaku, skladatelju Marjanu Kozini, po katerem se glasbena šola tudi imenuje. 
Koncertna izvedba njegove operete Majda je doživela premiero 19. aprila leta 2001. Takrat je 
koncert v celoti posnela tudi Televizija Slovenija. Pri sodelovanju tega odmevnega projekta sta 
sodelovala dr. Primož Kuret in ddr. Igor Grdina, ki je za omenjeno opereto na novo napisal libreto. 

O B  2 5 .  O B L E T N I C I  D E L O V A N J A
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Opereto je orkester zaradi velikega zanimanja ponovil 15. decembra istega leta prav tako v Športni 
dvorani Marof. Tokrat je koncert snemal Festival Novo mesto in ob tej priložnosti je izšla tudi 
CD-plošča. 20. decembra je opereta Majda doživela še drugo ponovitev, in sicer v Krškem. S tem 
projektom so novomeški simfoniki pritegnili veliko zanimanje številnih glasbenih strokovnjakov. 
Naslednji veliki projekt je sledil čez dve leti – to je opereta Caričine amazonke skladatelja Viktorja 
Parme, za katero sta libreto napisala ddr. Igor Grdina in dr. Kozma Ahačič. Prvič smo jo slišali 8. 
februarja 2004. Koncertna izvedba operete je bila vnovič izvedena 14. februarja v Banja Luki, kjer 
je celoten koncert posnela državna televizija Republike Srbske. Turnejo s Caričinimi amazonkami 
so simfoniki zaključili 7. marca istega leta v ljubljanski Filharmoniji, kjer je koncert za svoj arhiv 
posnela še Televizija Slovenija.

Leta 2006 so se našemu orkestru pridružili trije mešani zbori, eden iz Novega mesta in dva gostujoča, 
tako da je bila zasedba še mogočnejša in koncert ob kulturnem prazniku še bolj slovesen. Tudi 
vsak od treh zborovodij je dobil priložnost, da je za eno skladbo nadomestil takratnega dirigenta 
Zdravka Hribarja, kar je pomenilo takrat nekaj novega za člane orkestra in za poslušalce. Koncert 
je orkester ponovil še v gosteh.

Jeseni istega leta je prvotni dirigent in ustanovitelj simfoničnega orkestra Zdravko Hribar predal 
dirigentsko paličico nasledniku Sandiju Franku, ki nadaljuje njegovo poslanstvo ter orkestru 
dirigira še danes.

V koncertni sezoni 2009 je orkester prvič, nikakor pa ne zadnjič, ponudil priložnost mladim 
nadobudnim glasbenicam, učenkam naše šole, da se za nagrado, ker šolo uspešno predstavljajo na 
javnih nastopih in različnih tekmovanjih tako v Sloveniji kot tudi v tujini, predstavijo še kot solistke 
ob spremljavi simfoničnega orkestra domači in tuji publiki ter si pridobijo dragocene izkušnje na 
svoji glasbeni poti. Do današnjih dni je taka gesta postala že skoraj tradicija in izredno ponosni 
smo, da imamo v Novem mestu poleg številčnega orkestra tudi izredno sposobne posameznike, 
ki so že pri svojih rosnih letih sposobni zrelo odigrati resno glasbeno literaturo, ki je pisana za 
profesionalne orkestre.
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Leta 2011 se lahko orkester pohvali s krstno izvedbo celotne operete Ženin v zagati skladatelja 
Viktorja Parme, za katero je libreto rekonstruiral in dopolnil ddr. Igor Grdina. Koncert je odlično 
izzvenel v nabito polni Športni dvorani Marof, ki je bila premajhna za vse, ki so se želeli udeležiti 
tako pomembnega dogodka, ki je k sodelovanju pritegnil poleg orkestra še uveljavljene slovenske 
solopevce in kar tri novomeške mešane pevske zbore. Na srečo je koncertno izvedbo praizvedbe v 
celoti posnela RTV Slovenija, kajti do ponovitve koncerta kljub željam ni prišlo.

Naslednje leto je bilo tako za Novo mesto kot tudi za novomeške simfonike izredno pomembno. 
Mesto Maribor je bilo izbrano za Evropsko prestolnico kulture, kot partnersko mesto pa je tudi 
Novo mesto sodelovalo pri izvedbi tega za celotno Slovenijo pomembnega kulturnega projekta. Naš 
orkester je bil s svojim programom in prepričljivo izvedbo izbran, da sodeluje v sklopu prireditev 
Evropske prestolnice kulture (EPK) Maribor 2012, kar že samo po sebi govori o tem, da je njegovo 
delovanje na izredno visoki ravni, simfoniki pa so s sodelovanjem dodali svojevrsten pečat v mozaik 
kulturnih prireditev in se s tem zapisali v zgodovino. Simfoniki so pod okriljem EPK Maribor 
2012 izpeljali dva projekta. Prvega na predvečer kulturnega praznika v Novem mestu z naslovom 
Glasbeni mozaik, drugi, Glasba brez meja, pa je potekal mesec dni pozneje v Unionski dvorani 
Maribor kot del skupnega projekta glasbenih šol partnerskih mest Evropske prestolnice kulture. 
Ob tej priložnosti je izšla tudi brošura.

Kot so mnogi že poudarili, si Novomeščani praznika kulture brez simfoničnega orkestra Glasbene 
šole Marjana Kozine Novo mesto ne znamo več predstavljati. Vsako leto se šola trudi, da bi bil 
program zanimiv in raznovrsten, tako da bi z njim potešili vse okuse. Kljub temu da je orkester od 
svojega začetka pa do danes že ničkolikokrat pokazal, da se razvija in napreduje ter je vreden, da 
ponese ime Novega mesta v svet, da je že davno prerasel meje zgolj šolskega orkestra, si postavlja 
vedno višje cilje. Le tako se bo namreč lahko še razvijal in ponujal svojim kot tudi tujim poslušalcem 
vedno zanimive glasbene poslastice, sebi pa zastavljal izzive, ki bodo vredni vsega vloženega truda.
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P R O G R A M

Ljudska v priredbi Z. Hribarja:  
SEM DEKLICA MLADA VESELA

K O N C E R T

Maj 1989 - Langenhagen, Nemčija
Sodelovanje na srečanju glasbenih šol  
z Langenhagnom pobratenih mest

Dolenjski list, 25. maj 1989
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P R O G R A M

F. Mendelssohn: NOCTURNO
Z. Hribar: MINIATURA
M. Kozina: DIVERTIMENTO št. 2
S. Premrl: ZDRAVLJICA
L. M. Škerjanc: MLADINSKI SKLADBI
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K O N C E R T I

07. februar 1990 - Dom kulture 
Nastop na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku kjer se orkester tudi prvič javno predstavi 
slovenski publiki

Dolenjski list, 08. februar 1990

08. junij 1990 - Dom kulture
Sodelovanje na glasbenem večeru ob koncu šolskega leta

Dolenjski list, 06. 12. 1990
Od nekdaj radi gojijo komorno igro
…Orkester se je prvič predstavil Novomeškemu občinstvu na prireditvi ob 70-letnici novomeške 
pomladi in slovenskem kulturnem prazniku februarja 1990 v Domu kulture. Kasneje je še povečal 
instrumentalno zasedbo in tako rekoč zapolnil vse, kar mu je še manjkalo do pravega simfoničnega 
orkestra. Ko ga bomo slišali na njegovi prvi naslednji javni prireditvi, se bo tudi predstavil kot 
simfonični orkester, vendar ne več kot orkester Glasbene šole Marjana Kozine, ampak Novega mesta.
Glede na sestavo in pomen orkester ne more biti več ozko šolski, pač pa je lahko le mestni… (I. Zoran)
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P R O G R A M

W. H. Reed: ŠTUDENTSKA KORAČNICA
M. Kozina (instr. V. Lovec): DIVERTIMENTO št. 1 (Vivo)
L. M. Škerjanc (instr. V. Lovec): MLADINSKE SKLADBE št. 1 in 2 
(Zimska, Pomladna)
D. J. Škroup: KONCERT ZA FLAVTO v G-duru, Solistka: Irena Yebuah
C. Woodhouse: DVA PLESA (Vzhodnjaški in Kmečki)
J. Brahms: TRI MALE SKLADBE (Zaspanček, Uspavanka, Kovač)
G. F. Händel: GLASBA NA VODI - suita št. 2 (Pomposo, Allegro, Alla Hornpipe)
B. Godard: CHANSON DE FLORIAN
Z. Hribar: PESEM SREČNEGA POPOTNIKA, Besedilo: Severin Šali,
Solistka: Irena Yebuah
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K O N C E R T I

08. februar 1991 - Dom kulture
Nastop na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku

Novomeški simfonični orkester pod vodstvom Zdravka Hribarja

Nastop na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 
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22. april 1991 - Frančiškanska cerkev
Celovečerni koncert novomeških simfonikov

Dolenjski list, 18. april 1991

Dolenjski list, 25. april 1991
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P R O G R A M

G. F. Händel: GLASBA ZA OGNJEMET
(Bourree, La Paix, La Rejouissance, Menuet I, Menuet II)
D. J. Skroup: KONCERT ZA FLAVTO IN ORKESTER G-dur

Solistka: Alenka Recelj
R. L. Bauernschmidt: SCARBOROUGH FAIR
B. Godard: CHANSON DE FLORIAN
G. Gershwin: Selections From PORGY AND BESS
T. Jones: A CHILD IS BORN
H. Mancini: SLOW HOT WIND
A. L. Webber: SYMPHONIC REFLECTIONS
I. Hladnik: MISSA SOLEMNIS op. 38 (Kyrie, Gloria, Benedictus)

v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom KUD Krka,
zborovodja: Jožica Bradač

T. Zorko / arr. Z. Hribar: ALELUJA (besedilo Severin Šali)
S. Wonder: YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE

Solisti: Irena Yebuah, Leticia Yebuah, Elizabeta Hostnik,  
Tomaž Koncilija, Tomaž Zorko
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K O N C E R T I

08. februar 1992 - Dom kulture
Novomeški večer

Dolenjski list, 13. 02. 1992
Niso vsi mogli v dvorano 
»…Tako je Novomeški večer, kakor je bil skrbno pripravljen in na visoki ravni, skratka, doživetje, 
potekal hočeš nočeš tudi v znamenju velike prostorske stiske, s katero mora živeti kultura. Stiska pa 
tokrat ni bila očitna le v dvorani, temveč tudi na odru….« (I. Zoran)

16. april 1992 - Kulturni dom Krško
18. revija glasbenih šol Dolenjske in Posavja

24. junij 1992 - atrij kapiteljske proštije
Novomeški poletni utrip ob 2. bienalu slovenske grafike (na predvečer in v počastitev dneva 
državnosti Republike Slovenije)

Dolenjski list, 25. april 1992
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Priznanje simfoničnemu orkestru

17. oktober 1992 - Theatersaal Langenhagen
Humanitarni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra in Mešanega pevskega zbora Krka za 
begunske otroke

Dolenjski list, 22. oktober 1992
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Dolenjski list, 29. oktober 1992
Simfoniki prvič v »rojstnem« kraju
… »Res, doživeli smo sprejem, kot si ga tudi v prihodnje lahko samo želimo,« je po vrnitvi simfoničnega 
orkestra povedal njegov dirigent Zdravko Hribar. »Pozornosti, ki so nam jo izkazovali v tem 
partnerskem mestu na severu Nemčije, kar ni bilo ne konca ne kraja, in to že pred koncertom, še bolj 
pa po njem. Za nas in naš nastop so se zanimali vsi, od predstavnikov oblasti in kulture do glasbenikov 
in glasbenih strokovnjakov, da medijev niti ne omenjam.« … (I. Zoran)

14. november 1992 - Novo mesto
Radijsko snemanje dveh polurnih oddaj za program Radia Slovenije

20. november 1992 - Dom kulture
Orkester sodeloval v programu za Liberalno-demokratski večer

30. december 1992 – Radio Slovenija I. program
Oddaja »Iz glasbenih šol« - Simfonični orkester glasbene šole Novo mesto

Konec leta 1992
Izide plošča Ignacija Hladnika (skladatelj, pianist, pevovodja in pedagog) ob 500-letnici kolegiatnega 
Kapitlja v Novem mestu, na kateri novomeški simfonični orkester v sodelovanju z mešanim pevskim 
zborom Krka tovarna zdravil Novo mesto z zborovodkinjo Jožico Prus izvede Missa solemnis op. 38

Ovitek CD-plošče
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P R O G R A M

F. Schubert: BALETTMUSIK št. 2 - Andantino
J. Strauss: ROSEN AUS DEM SUIDEN (Valček op. 388)
B. Ipavec: SERENADA Allegro moderato
M. Mendelson: BEATLES MEDLEY
A. L. Webber (arr. By C. Custer): Selections from  
THE PHANTOM OF THE OPERA
G. F. Händel: CONCERTINO ZA SOLO TROBENTO IN GODALA  
(Adagio, Minuet, Sarabande, Finale)

Solist: Jernej Johannes Krmc
M. Talley: WITH CHILDLIKE FAITH

Solist: Sandi Franko
I. Hladnik: MISSA SOLEMNIS op. 38 (Kyrie, Gloria, Benedictus)  
v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom KUD Krka 
zborovodja: Sonja Čibej

K O N C E R T I

08. februar 1993 - Dom kulture Novo mesto
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

30. maj 1993 - Frančiškanska cerkev
Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra in mešanega pevskega zbora Krka



3 0   0 4 .    K O N C E R T N A  S E Z O N A  1 9 9 3 

24. junij 1993 - atrij kapiteljske 
proštije
Koncert v sklopu Novomeških poletnih 
večerov '93 (na predvečer in v počastitev 
praznika Dneva državnosti)

17. september 1993 - Osnovna šola 
Grm
Novomeški poletni večeri '93

24. november 1993 - atrij kapiteljska 
proštije
Samostojni koncert

Dolenjski list, 18. februar 1993
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P R O G R A M

B. Ipavec: SERENADA 1. st.
F. Schubert: BALETTMUSIK D 797 št. 2, 9
I. Sibelius: VALSE TRISTE
W. Hofeldt: CENTENNIAL OVERTURE
V. Sloviev- Sedoy: MOSCOW NIGHTS (From the Film »Spartakiada Days«)
C. Elledge: SUMMER'S RAIN
A. L. Webber (arr. By C. Custer): Selections from  
THE PHANTOM OF THE OPERA
B. Chase: BROADWAY TONIGHT
J. Strauss: ROSEN AUS DEM SUIDEN (Valček op. 388)
M. Mendelson: BEATLES MEDLEY
A. L. Webber: SIMFONIČNI ODSEVI
G. F. Händel: CONCERTINO ZA SOLO TROBENTO IN ORKESTER

Solist: Jernej Johannes Krmc
H. Mancini: SLOW HOT WIND
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K O N C E R T I

07. februar 1994 - telovadnica Osnovne šole Grm
Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra v počastitev slovenskega kulturnega praznika 
(izkupiček koncerta namenjen dograditvi OŠ Grm)

07. april 1994 - Ptuj
Samostojni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra

27. maj 1994 - Dom II. slovenskega tabora v Žalcu
Samostojni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra

Koncert novomeškega simfoničnega orkestra v Žalcu
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24. junij 1994 - atrij kapiteljske proštije v Novem mestu
Koncert v sklopu Novomeških poletnih večerov '94

Dolenjski list, 07. julij 1994
Vsakič, ko se novomeški simfonični orkester pod taktirko Zdravka Hribarja predstavi domačemu 
občinstvu, je njihov nastop za Novomeščane pravi praznik…(I. Vidmar)

22. september 1994 v Dolenjskem listu:
NOVOMEŠKI SIMFONIKI NA CD PLOŠČI - Te dni je izšla prva samostojna CD plošča, ki jo je 
pod umetniškim vodstvom in dirigentsko palico Zdravka Hribarja in z vokalno solistko Ireno Yebuah 
posnel Novomeški simfonični orkester. Izkušnje s snemanjem omenjeni orkester že ima, saj je že lani 
v sodelovanju z drugimi izvajalci posnel CD ploščo v čast petstoletnice kolegiatnega Kapitlja. Na 
pričujoči plošči je sedem skladb lahkotnejšega žanra, zadnjo med njimi - Pesem srečnega popotnika - je 
na besedilo Severina Šalija uglasbil Zdravko Hribar. Besedilo te pesmi in kratko zgodovino Novega 
mesta najdemo tudi na priloženem ovitku, na katerega licu je slika Novega mesta, delo fotografa 
Bojana Radoviča.

Ovitek CD-plošče
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10. december 1994 - velika dvorana Kulturnega doma v Krškem
1. revija simfoničnih orkestrov slovenskih glasbenih šol

Profesor Tomaž Habe (pedagoški svetnik):
… Novomeški simfonični orkester že od leta 1989 bogati in prebuja tovrstno dejavnost dolenjske 
metropole. Da so v svojem delu uspešni, je potrdilo 72 glasbenikov, ki so pod vodstvom ravnatelja Glasbene 
šole Marjana Kozine - Zdravka Hribarja zaigrali Centennial uverturo Wiljema Hofeldta in odlomke iz 
musicla Fantom v operi A. L. Webbra. Žal so godala kljub številčnosti malo neizrazita (tudi na račun 
slabših instrumentov) tako, da v zvoku orkestra prevladujejo trobila in deloma pihala…
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P R O G R A M

F. Schubert: SYMPHONIE h-mol 1. st.
B. Ipavec: SERENADA 3. st.
L. Anderson: THE SYNCOPATED CLOCK
C. Elledge: SUMMER'S RAIN
R. Strauss: Themes From ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
J. Livingston: MONA LISA
B. Chase: BROADWAY TONIGHT
B. Ipavec: ANDANTE CON VARIAZIONI
I. Sibelius: VALSE TRIESTE
A. L. Webber: Selections from THE PHANTOM OF THE OPERA
V. Sloviev- Sedoy: MOSCOW NIGHTS
L. Anderson: BUGLER'S HOLIDAY
H. Mancini: MOON RIVER



3 6   0 6 .    K O N C E R T N A  S E Z O N A  1 9 9 5 

K O N C E R T I

08. februar 1995 - Športna dvorana Marof, Novo mesto
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitvi odličij Zveze kulturnih organizacij občine 
Novo mesto za leto 1994

Dolenjski list, 16. februar 1995
V sramoto in čast Prešernu
… Medtem ko je v Gallusovi dvorani televizijska kamera ostrila obraze, ki so bili na proslavi tako rekoč 
po službeni dolžnosti, je novomeško športno dvorano napolnila publika ne zaradi dolžnosti, temveč 
zavoljo kulture same. Na koncertu 70-članskega novomeškega simfoničnega orkestra, slovenskega 
fenomena posebne vrste, je bilo prisotnih rekordnih, lahko bi rekli sanjskih 1500 poslušalcev. Poldrugi 
tisoč častilcev resne simfonične glasbe v provincialnem mestecu ob Krki, kot vidijo Novo mesto 
ljubljanske oči. To je bila velika predstava in zadoščenje za vse, predvsem pa spodbuda simfonikom 
amaterjem, da nadaljujejo kakovostno rast orkestra in posameznikov v njem… (Marjan Legan)

02. maj 1995 – 2. mednarodni festival 
glasbenih šol v Langenhagnu
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23. junij 1995 - avla osnovne šole Grm
Koncert na Novomeških poletnih večerih '95

Dolenjski list, 29. junij 1995
… Kot je že navada, je letošnje Novomeške poletne večere pričel Novomeški simfonični orkester pod  
vodstvom dirigenta Zdravka Hribarja… Otvoritveni koncert je bil sicer predviden v atriju novomeške 
Kapiteljske proštije, toda zaradi slabega vremena je bila prireditev v avli osnovne šole Grm, kar pa 
številnim obiskovalcem, ki so oba orkestra nagradili z navdušenim aplavzom, ni pokvarilo prijetnega 
začetka Novomeških poletnih večerov. (L. Murn)

Dolenjski list, 29. junij 1995
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29. september 1995 - avla Kulturnega centra Janeza Trdine, Novo mesto
Nastop ob 700-letnici župnije Novo mesto - Šmihel

23. december 1995 - preddverje Kulturnega centra Janeza Trdine
Koncert na 2. reviji simfoničnih orkestrov slovenskih glasbenih šol

Dolenjski list, 04. januar 1996
2. revija simfoničnih orkestrov SGŠ
… V Novem mestu sta nastopila simfonični orkester Glasbene šole iz Krškega, ki ga vodi dirigent 
profesor Drago Gradišek, in novomeški simfonični orkester, ki ga vodi dirigent Zdravko Hribar. Oba 
orkestra s kar veliko zasedbo sta prijetno presenetila tako z izvedbami kot tudi sporedom, ki je pri obeh 
segal od simfonične klasike do priredb za simfonični orkester…
… Novomeški simfonični orkester je svoj razvoj pokazal predvsem z izvedbo prvega stavka iz 
Schubertove simfonije v h-molu, ki je bila simfonično kar »dokončana« in ne »Nedokončana«, kot jo 
poznamo iz kataloga… (Bogdan Učakar)
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P R O G R A M

F. Schubert: SYMPHONIE h-mol 1. st.
L. M. Škerjanc: TRI MLADINSKE (Zimska, Pomladna, Sončna)
R. Strauss: Themes From ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
M. Norman: THEMES FROM 007
Arr. C. Sayre: THE BEST OF BILLY JOEL
A. Barroso: BRASIL
A. L. Webber: SYMPHONIC REFLECTIONS
M. Kozina: NA SVOJI ZEMLJI
M. Kozina: DIVERTIMENTO I, II
J. Privšek: OB REKI
L. van Beethoven: 9. SIMFONIJA (odlomek - ODA RADOSTI),  
dirigiral Horst-Hans Baecker - ravnatelj glasbene šole Langenhagen
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K O N C E R T I

03. januar 1996 - Radio Slovenija
Oddaja »Mladi na glasbenih revijah in tekmovanjih« 

08. februar 1996 - Športna dvorana Marof, Novo mesto
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

Dolenjski list, 15. februar 1996
Priznanja lani najzaslužnejšim
… Piko na i kulturnega večera pa je prispeval novomeški simfonični orkester pod vodstvom dirigenta 
Zdravka Hribarja, ki je poskrbel za čudovito glasbeno doživetje številnih obiskovalcev. (L. Murn)

26. april 1996 - avla Kulturnega centra Janeza Trdina
Zaključni koncert ob 50-letnici Glasbene šole Marjana Kozine
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P R O G R A M

Z. Fibich: POEM
J. S. Bach: PRELUDIJ v D-duru, No. 4
E. Grieg: ELEGISCHE MELODIEN (Herzwunden, Letzter Fruhling)
B. Ipavec: SERENADA ZA GODALA (Andante con Variazioni)
L. Belar: GLEJ ZVEZDICE BOŽJE
V. Štolcer: RAJSKE STRUNE
M. Tomc: HITITE, KRISTJANI
E. Hudovernik: DETE RAJSKO, DETE SVETO
I. Zupan: BOŽJI NAM JE ROJEN SIN
F. Gruber: SVETA NOČ
F. Schubert: OUVERTURE
J. Privšek: OB REKI
Arr. C. Sayre: THE BEST OF BILLY JOEL
G. Miller: MOONLIGHT SERENADE
H. Lara: GRANADA
B. Lesjak: SLIŠALA SEM PTIČKO PET
R. Cohen: PIRATSKA KORAČNICA
M. Kozina: DIVERTIMENTO št. 1 in 2
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K O N C E R T I

08. februar 1997 - Športna dvorana Marof
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

26. april 1997 - avla šolskega centra v Langenhagnu
Koncert v pobratenem mestu Langenhagen

Članek v nemškem časopisu
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24. junij 1997 - dvorišče Grmskega gradu
Novomeški poletni večeri '97

Dolenjski list, 19. junij 1997
Pestri poletni večeri 
ZKO Novo mesto je tudi tokrat organizator več prireditev pod skupnim naslovom Novomeški poletni 
večeri, ki novomeščanom in drugim obiskovalcem nudi prijetno preživljanje večerov sredi leta. Tajnica 
ZKO Novo mesto Staša Vovk je povedala, da bodo letošnji potekali po prvotni vsebinski zamisli, kar 
pomeni, da se bodo začeli in končali z domačima najboljšima orkestroma, s katerima se novomeška 
občina lahko ponaša tudi drugje.
Slovesna otvoritev Novomeških poletnih večerov bo na predvečer dneva državnosti v torek, 24. junija, 
ko bo ob 21. uri na grmskem gradu nastopil Novomeški simfonični orkester pod vodstvom Zdravka 
Hribarja, govornik pa bo župan Mestne občine Novo mesto Franci Koncilja. S koncertom želijo tudi 
počastiti 90 let rojstva Marjana Kozine… (L. M.)

17. november 1997 - Portorož - kongresni center Bernardin
Koncert simfoničnega orkestra iz Novega mesta

Dolenjski list, 06. november 1997
Bili so prvi, a niso več edini
Za letošnje strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic strokovnega šolstva, ki bo v Portorožu od 
17. do 19. novembra, je Ministrstvo za šolstvo in šport pripravilo koncert, ki bo kulturno požlahtnil 
dogodek. Zanj so izbrali Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta, kar 
je nedvomno še eno priznanje več za ta neprofesionalni orkester in dirigenta Zdravka Hribarja 
ter potrditev, da se je v osmih letih svojega obstoja uveljavil tudi širše v slovenskem prostoru…  
(M. Markelj)

19. december 1997 - župnijska cerkev sv. Petra na Otočcu
Božični koncert novomeškega godalnega orkestra (le zmanjšana zasedba simfoničnega orkestra)
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Dolenjski list, 24. december 1997
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P R O G R A M

A. Corelli: LITTLE SUITE (Allegro moderato, Andante, Allegro)
Z. Fibich: POEM
Arr. S. Christiansen: OPERA GOES TO THE MOVIES
G. Mahler: SYMPHONY No. 3 (Finale)
F. Bencriscutto: LINDBERGH JUBILEE
B. Lesjak: SLIŠALA SEM PTIČKO PET
J. S. Pierpoint / arr. K. W. Punwar: TINTINABULATIONS
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K O N C E R T I

08. februar 1998 - Kulturni center Janeza Trdine
Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

Odločajmo, 15. februar 1998
priloga (kronika kulturnih prireditev):
Letošnji kulturni praznik smo slavnostno počastili prvič v prenovljeni koncertni dvorani Kulturnega 
centra Janeza Trdine, na sam Prešernov dan, 8. februarja. Že tradicionalno smo poslušali Novomeški 
simfonični orkester pod vodstvom dirigenta Zdravka Hribarja, ki je s tehtnim izborom koncertnega 
programa navdušil novomeško publiko…

24. junij 1998 - velika dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine
Dobrodelni koncert novomeških simfonikov za Posočje
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P R O G R A M

P. I. Čajkovski / arr. O. Goldsmith: ROMANCE
A. Dvorak / arr. O. Goldsmith: HUMORESKE
F. V. Kramar: KONCERT ZA KLARINET IN ORKESTER v Es-duru, op. 36,  
2. st. Adagio  
solist: Sandi Franko
F. Schubert / arr. V. Leidig: ROSAMUNDE OVERTURE op. 26
A. Boysen: CASUS BELLI
J. Horner / arr. J. Moss: TITANIC
Arr. Z. Hribar: SLOVENSKA NARODNA
R. Valens / arr. C. Custer: LA BAMBA

Novi Medij, februar 1999
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K O N C E R T I

08. februar 1999 - Športna dvorana Marof
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

Dolenjski list, 11. 02. 1999
Iz lastnih ustvarjalnih moči
Prav na dan slovenskega kulturnega praznika je bil v Športni dvorani Marof tradicionalni koncert 
Novomeškega simfoničnega orkestra, ki je pod taktirko Zdravka Hribarja v rednem programu izvedel 
osem skladb, na željo številnega občinstva, ki je do dobra napolnilo dvorano, pa so za nameček 
zaigrali še dve skladbi in poželi navdušeno ploskanje. Na koncertu so izvedli tudi domače delo, 
simfonično priredbo Zdravka Hribarja slovenske narodne pesmi Sem deklica mlada vesela. Koncert 
je bil lepa in primerna priložnost za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 
1998 devetim zaslužnim kulturnim in humanitarnim delavcem… (M. Markelj)
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P R O G R A M

Z. Fibich: POEM
R. Wagner / arr. M. J. Isaac: SUITE FROM TÄNNHAUSER  
(Pilgrim's Chorus, Evening Star, Grand March)
Slovenska narodna / arr. J. Gregorc: NOCOJ PA OH NOCOJ
J. Bullock: OKEANOS
M. Kozina: MAJDA - Opereta v treh dejanjih:
- Uvertura
- No. 9: Uvodni zbor (Zbor vaščanov)
- No. 2: Allegro commodo (Župan)
- No. 3: Fox (Dama in direktor)
- No. 10: Slow- fox (Majda)
- No. 14: Tango (Majda in Peter)
- No. 15: Fox (Špelca in Žan)
- No. 8: Andante (Zbor vaščanov)

Solisti: Ursula Langmayr (Avstrija) - sopran
Irena Yebuah (Slovenija) - mezzosopran
Bernhard Berchtold (Avstrija) - tenor
Saša Ivaci (Hrvaška) - bariton
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Novi Medij, februar 1999

K O N C E R T I

08. februar 2000 - Športna dvorana Marof
Koncert novomeškega simfoničnega orkestra ob slovenskem kulturnem prazniku 2000

Koncerta se je udeležil tudi Pavel Mihelčič - sedanji dekan Akademije za glasbo, ki je ravnatelju 
Zdravku Hribarju takole pisal:
Počaščen in zadovoljen sem bil ponovno v svojem rojstnem mestu. S plaketo mesta Novo mesto ste me na 
nek način vrnili v Novo mesto, kamor seveda spadam, in kamor se vračam s svojo glasbo in dejavnostjo.
Vesel sem bil priznanja, vesel pa sem tudi, da v Novem mestu že deset let deluje simfonični orkester, ki ima 
lep zvok, čisto intonacijo in polet. Na tej poti vztrajajte, uspehi nas navezujejo in hrabrijo. To verjamem in 
to želim. Če boste rabili kakšno pomoč, sem pripravljen pristopiti. Zagotovo pa verjamem, da ste v Novem 
mestu prebudili dolenjski občutek za glasbo. In to je vzpodbudno. (Ljubljana, 10. februar 2000)
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Novi Medij, februar 2000
Podelitev občinskih nagrad
Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja je bilo v Novem mestu posebej slovesno. V organizaciji 
Mestne občine Novo mesto je bil v Športni dvorani Marof, ki je bila zasedena do zadnjega kotička, 
organiziran koncert novomeškega simfoničnega orkestra in podeljena so bila priznanja in nagrade 
občine za leto 1999… Novomeški simfoniki so pod taktirko dirigenta Zdravka Hribarja med drugimi 
izvedli del skoraj izgubljene in pozabljene operete Marjana Kozine Majda. Občinstvo so navdušili tudi 
mladi solisti…

Sam pobudnik projekta Primož Kuret pa je Zdravku Hribarju takole pisal:
Vam in prek Vas simfoničnemu orkestru Novo mesto bi se rad še enkrat zahvalil za prelep glasbeni 
užitek, ki ste nam ga pripravili s koncertom 8. februarja v počastitev slovenskega kulturnega praznika- 
Prešernovega dneva v športni dvorani Marof v Novem mestu. V posebno zadovoljstvo mi je bila izvedba 
odlomkov iz Kozinove operete »Majda« z izvrstnimi solisti in odličnim orkestrom pod Vašim vodstvom. 
Vesel sem, da se to delo našega velikega skladatelja ni izgubilo in da ga bomo lahko v celoti slišali v Vaši 
izvedbi in z izvrstnim libretom dr. Igorja Grdine prihodnje leto.
Še naprej želim Vam in Vašemu orkestru veliko uspehov, saj prav po Vaši zaslugi dobiva Novo mesto odličen 
glasbeni ansambel, ki ima - to sem prepričan - še lepo prihodnost, če boste s strani občine in sponzorjev 
deležni potrebne pozornosti, ki ste si jo s svojim dosedanjim delom na vsak način zaslužili… (Ljubljana, 
12. februar 2000)
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Dolenjski list, 17. februar 2000

Finance, 04. december 2000
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P R O G R A M

Koroška narodna / prir. J. Gregorc: NMAV ČEZ IZARO
W. Pichl: KONCERT ZA KONTRABAS

Solist: Rok Piletič
F. Schubert: SIMFONIJA št. 2, 1. st.
P. Mihelčič: LELEVATION
G. Gershwin: CUBAN OVERTURE
J. Reisman / arr. H. Mancini: SLOW HOT WIND

M. Kozina: OPERETA MAJDA
- Prvo dejanje:

Uvertura (Peter in vaščani) 
Allegro commodo (Župan)
Fox (Dama in direktor)
Angleški valček (Majda)
Slow-fox (Peter)
Fox (Špelca in Žan)
in 8. Finale- Andante (Zbor 
vaščanov)

- Drugo dejanje:
Uvodni zbor (Zbor vaščanov)
Slow-fox (Majda)
Slow-fox (Peter)
Allegro commodo (Župan)
Valček (Dama in direktor)
Tango (Peter in Majda)
Fox (Žan in Špelca)

Allegretto molto (Peter, Majda, 
Župan, Špelca)

- Tretje dejanje:
Uvod (Direktor in Zbor vaščanov)
Allegro molto
Melodrama (Majda)
Reminiscenca (Špelca in Žan) 
in Finale (Majda, Peter in Zbor 
vaščanov)
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K O N C E R T I

08. februar 2001 - Športna dvorana Marof
Koncert novomeškega simfoničnega orkestra ter podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo 
mesto za leto 2000

Novi Medij, februar 2001
Odločiti bi se morali
Verjamem, da so vsi, ki so 8. februarja prišli v športno dvorano Marof v Novem mestu, iz nje odhajali 
kar nekoliko evforični. Temu ni botrovala dobljena tekma domačih košarkarjev, pač pa ponos, ki ga je 
v slehernem obiskovalcu moral vzbuditi ta čudoviti večer, ki so nam ga priredili Novomeški simfoniki, 
častni nagrajenci, nagovor Toneta Pavčka.. Še posebej pa je ta ponos v meni prebudil spontani nagovor 
skladatelja Pavla Mihelčiča, čigar skladbo so novomeški simfoniki uvrstili v program.
Skladatelj je ob čestitki simfonikom za izvrstno izvajanje poudaril, kako malo je mest, ki se lahko 
pohvalijo s takšnim orkestrom, kot je naš. Resnično smo lahko ponosni, da imamo simfonični orkester in 
da so v lokalnem prostoru meceni, donatorji, sponzorji ali enostavno rečeno dobrotniki, ki s finančnimi 
sredstvi omogočajo njihov obstoj. Lepa je bila ta večer gesta dirigenta simfonikov Zdravka Hribarja, ki 
se je javno zahvalil Milošu Kovačiču, generalnemu direktorju Krke za finančno pomoč orkestru.
In ko sem odhajala iz nabito polne dvorane Marof, sem bila vesela, da ima Novo mesto tako številno 
publiko, ki je željna takih večerov… (J. Šinkovec)

Dolenjski list, 15. februar 2001
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19. april 2001- Športna dvorana Marof
Koncertna izvedba Kozinove operete Majda.
Solisti: - Marjetka Podgoršek Horžen (Slovenija) - sopran kot Majda
 - Ursula Langmayr (Avstrija) - sopran kot Špelca 
 - Irena Yebuah (Slovenija) - mezzosopran kot Dama Frančiška
 - Saša Ivaci (Hrvaška) - bas bariton kot župan
 - Robert Vrčon (Slovenija) - bariton kot direktor Ferdo
 - Marjan Trček (Slovenija) - tenor kot Peter
 - Milivoj Juras (Hrvaška) - tenor kot Žan

Koncert je v celoti posnela in predvajala Televizija Slovenija.

Delo, 18. april 2001
Kozinova opereta Majda za dan knjige (Zdenka Lindič-Dragaš)

Delo, 19. april 2001
Prvič Kozinova Majda (Marijan Zlobec)

Koncertni list

Slika Marjana Kozine pri korekturi
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Tudi sam skladateljev sin Jurij Kozina je bil tako s simpozijem kot z izvedbo operete zadovoljen - 
gospodu Zdravku Hribarju je takole pisal:
Rad bi se vam še enkrat zahvalil za vse vaše aktivnosti okrog seminarja v Novem mestu ter priprave in 
izvedbe Majde.
Zelo dobro vem, kaj je vse to zahtevalo od vas, ogromno truda, prav gotovo cel kup težav in težavic, pa tudi 
kak neprijeten razgovor s tem ali onim.
Vendar je bila sama izvedba seminarja in koncerta izvrstna - kar občudovanja vredno je, da ste praktično 
amaterski orkester spravili na tak nivo.
V vsem tem pa vidim še nekaj drugega: Novo mesto pred vami pravzaprav ni imelo glasbenega življenja, 
torej kulturnega področja, ki lahko globoko posega v zavest in izobrazbo ljudi. Z vašim(i) projektom(i) pa 
je sedaj Novo mesto prav gotovo močan glasben kulturen center v Sloveniji - orkester, pevci in vaših 620 
učencev to nedvomno potrjujejo.
Zato: vesel sem tega, kar vam je v Novem mestu uspelo in sem vam vedno pripravljen pomagati po svojih 
skromnih močeh, da se bo na daleč slišalo »našu Novu majstu«…

Navdušeni Igor Grdina pa:
Najprej se Vam najprisrčneje zahvaljujem za vse, za čisto vse. Takšnega uspeha ne bom doživel nikoli več. 
Veste kaj je to, da publika stoji? Od navdušenja? Tega tudi Vi ne boste zlepa ponovili.
Ko boste poslušali posnetek vedite, da je tisto le posnetek. To je tehnika naredila iz žive izvedbe. Slišali 
boste kak napačen ton - ki pa ni pomemben. Saj Vam je Krones lepo povedal o tem. Resnično - česa takega 
si drugje v Sloveniji ni mogoče zamisliti.
Prosim, da zelo resno vzamete misel na reprizo ali celo na dve reprizi…
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Delo, 21. april 2001
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Omeniti velja tudi, da je 19. in 20. aprila v  prostorih novomeške glasbene šole potekal mednarodni 
simpozij prav tako skladatelju Marjanu Kozini v čast. Na le tem sta se skladatelja spominjala 
njegova nečakinja Tita Kovač Artemis in sin Jurij. Peter Vodopivec, Hartmut Krones, Andreas 
Holzer, Vlasta Reitterova in Stane Granda so nam orisali razmere v času skladatelja na Dunaju in 
Pragi, kjer je le ta študiral in v Sloveniji - predvsem v Novem mestu; Pavel Mihelčič, Borut Smrekar, 
Andrej Misson in Darja Koter so predstavili nekatera skladateljevih glasbenih del, Primož Kuret 
pa Kozinovo pestro publicistično in prevajalsko delo. Nastopil je tudi avtor novega libreta operete 
Majda ddr. Igor Grdina… Vse podrobnosti so zbrane v Zborniku Marjan Kozina, ki ga je decembra 
leta 2002 izdala Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto.

Vabilo na simpozij

Igor Grdina in Zdravko Hribar po koncertu

Dolenjski list, 26. april 2001
Mesto svojemu velikemu rojaku (M. Markelj)

19. maj 2001 - Televizija Slo 
Posnetek operete Marjana Kozine Majda

Revija Rast, julij 2001
Kozinovi dnevi v Novem mestu (Primož Kuret)
…pesnik Severin Šali, ki je o Kozini dejal: »Imel je veliko 
in tenkočutno umetniško dušo, obenem pa velike otroške 
oči in zmeraj mlado otroško srce, ki je znalo enako 
prisluhnitiskrivnostnim zvokom simfonij ali čričku v gorci, 
se zastrmeti v umetnino ali v preprosti cvet ob poti na 
njegovo ljubo Trško goro.«
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Plakat

Naslovnica Zbornika o Marjanu Kozini

Portreti pevcev

15. december 2001 - Športna dvorana Novo mesto
Ponovitveni koncert operete Majda v izvedbi Novomeškega simfoničnega orkestra s solisti: 
- Marjetka Podgoršek Horžen (Slovenija) - sopran kot Majda
- Ursula Langmayr (Avstrija) - sopran kot Špelca 
- Andreja Brlec (Slovenija) - mezzosopran kot Dama Frančiška
- Saša Ivaci (Hrvaška) - bas bariton kot župan
- Slavko Savinšek (Slovenija) - bariton kot direktor Ferdo
- Marjan Trček (Slovenija) - tenor kot Peter
- Milivoj Juras (Hrvaška) - tenor kot Žan
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Dnevnik, 18. december 2001

Koncertni list

Koncert je v živo posnel Festival Novo mesto in izšel je CD.

14. december 2001 – Kulturni dom Krško
Koncertna izvedba operete Majda
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P R O G R A M

R. Cohen: PIRATSKA KORAČNICA
Tradicionalna: ADESTE FIDELIS (arr. J. Privšek, solistka na klavirju: Mateja Jelenc)
L. Belar: GLEJ ZVEZDICE BOŽJE (arr. J. Privšek, solistka na klavirju: Mateja Jelenc)
F. X. Gruber: SVETA NOČ (arr. J. Privšek, solistka na klavirju: Mateja Jelenc)
R. Evans: MONA LISA
Z. Hribar: PESEM SREČNEGA POPOTNIKA (Besedilo: Severin Šali,  
Solistka: Irena Yebuah Tiran)
V. Soloviev - Sedoy: MOSKOVSKE NOČI
F. Ali: LJUBEZENSKA ZGODBA
Arr. B. Chase: BROADWAY TONIGHT!
A. Lara: GRANADA
A. Barroso: BRASIL
M. Kozina: OPERETA MAJDA (Fox, Valse)
Besedilo: Igor Grdina, Solista: Irena Yebuah Tiran - dama in Slavko Savinšek - direktor
Z. Abreu: TICO- TICO
V. S. Avsenik / arr. B. Adamič: SPOMIN
A. L. Webber: SIMFONIČNE REFLEKSIJE
E. Grieg: MELODIČNA ELEGIJA- HERZWUNDEN
G. Enescu: ROMUNSKA RAPSODIJA Op. 11, št. 2
B. Adamič: KO SO ROŽ'CE
B. Adamič: MOJ OČKA IMA…
J. Ipavec: MENUET ZA ORKESTER (prva izvedba)
J. Ipavec: DUET SFINGE IN HIMERE (iz opere Princesa vrtoglavka)
Besedilo: Igor Grdina, Solistki: Mateja Arnež Volčanšek - sopran, Andreja Brlec - mezzosopran
J. Williams: STAR WARS - suita za orkester (The Flag Parade, Duel Of The Fates)
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K O N C E R T I

08. februar 2002 – Športna dvorana Marof
Slovenski kulturni praznik 8. februar 2002

Dolenjski list, 14. februar 2002

10. december 2002 – Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Kozinova dvorana
Predstavitev zbornika o Marjanu Kozini
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Vabilo

14. december 2002 – Kulturni center Janeza Trdine
Prednovoletni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra
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Dolenjski list, 14. februar 2002

Dolenjski list, 19. december 2002
Zbornik postavil piko na i 
Izšel je Kozinov zbornik s prispevki z mednarodnega simpozija, ki je potekal lani v Novem mestu – 
objavljen tudi na novo napisani libreto operete Majda… (M. Markelj)
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P R O G R A M

J. S. Bach: PRELUDIJ
J. Privšek: OB KRKI
A. Bruckner: SIMPHONY No. 7
R. Wagner: SUITA FROM TÄNNHAUSER  
(Pilgrims' Chorus, Evening Star, Grand March)
V. Parma: CARIČINE AMAZONKE - opereta v treh dejanjih,  
besedilo: Igor Grdina
(Uvertura, Arijeta - Helena, Prizor - Trio, Arija - Kvintet)
Solisti: - Marjetka Podgoršek Horžen - sopran

- Ursula Langmayr - sopran 
- Irena Yebuah Tiran - mezzosopran
- Andreja Brlec - mezzosopran
- Marjan Trček - tenor
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K O N C E R T I

08. februar 2003 - Športna dvorana Marof
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

29. marec 2003 - Kulturni center Banski dvor, Banja Luka
Samostojni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra

13. december 2003 - Kulturni center Janeza Trdine
Predpraznični koncert Novomeškega simfoničnega orkestra
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P R O G R A M

V. Parma: CARIČINE AMAZONKE
- Uvertura
- Prvo dejanje:

1. Zbor pristavnikov
2. Angelus
3. Duet Teodorja in Mosca
4. Tercet Helene, Olge in Anastazije
5. Kvintet Helene, Olge, Anastazije, Maruške in Teodorja
6. Duet Cirkulaka in Galganova
7. Tercet Anastazije, Cirkulaka in Galganova
8. Finale

- Drugo dejanje:
9. Zbor delavcev
10. Duet Helene in Teodorja
11. Kvartet Olge, Anastazije, Cirkulaka in Galganova ter valček
11a Kuplet Mosca
11bis Arijeta Helene
12. Finale

- Tretje dejanje:
13. Teodorjeva romanca
14. Himna
15. Melodramski prizor
16. Balet (ples kozakov)
17. Koračnica amazonk
18. Finale

Libreto: Igor Grdina - 1. dejanje in Kozma Ahačič - 2. in 3. dejanje  
(po motivih izvirnega libreta A. D. Boruma)
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Med devetimi odrskimi deli Viktorja Parme so Caričine amazonke doživele največji recepcijski 
uspeh. Njihova krstna izvedba je bila 24. marca 1903 v ljubljanskem Deželnem gledališču (za 
dirigentskim pultom je stal nepogrešljivi Hilarij Benišek), potem pa so se odpravile na zmagoslavni 
pohod po različnih odrih habsburške monarhije. Kmalu so triumfirale tudi v Pragi, Zagrebu in 
Plznu. Vse do leta 1948, ko so Parmovo partituro še zadnjič profesionalno izvedli v Brnu, je ta blaga 
antifeministična satira navduševala ljudi iz različnih nazorov in prepričanj. Poleg baleta Možiček 
Josipa Ipavca (ki je prvo slovensko izvedbo doživel prav v Novem mestu) so Caričine amazonke brez 
dvoma naše največkrat izvajano uprizorjeno delo…

Dolenjski list, 05. februar 2004
Novomeške Caričine amazonke
Po skoraj pol stoletja opereta Caričine amazonke skladatelja Viktorja Parme ponovno zaživela 
v koncertni izvedbi in z novim libretom… (M. Markelj)

K O N C E R T I

08. februar 2004 - Športna dvorana Marof
Premiera operete Caričine amazonke skladatelja Viktorja 
Parme v počastitev slovenskega kulturnega praznika

Kuzma Ahačič - Igor Grdina
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Solisti:
- Marjetka Podgoršek Horžen kot Helena (sopran)
- Irena Yebuah Tiran kot Anastazija (mezzosopran)
- Katja Konvalinka kot Olga (sopran)
- Andreja Brlec kot Maruška (sopran)
- Marjan Trček kot Teodor (tenor)
- Zoran Potočan kot Galganov (bas)
- Dejan Vrbanič kot Cirkulak (tenor)
- Saša Ivaci kot Osip Mihajlov in kot Mosco (basbariton)
Povezovalka teksta: Eva Longyka Marušič

Portreti solopevcev

Programski list in vabilo
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Večer, 12. februar 2004

Tudi Kozma Ahačič je bil s celotnim projektom zadovoljen - gospodu Hribarju je takole pisal:
Rad bi se vam še enkrat zahvalil za včerajšnji prečudoviti večer. Izvedba mi je bila sila všeč - tako glasbenikom 
kot pevcem se je videlo, da uživajo. Čeprav sem videl partituro že ob pisanju besedila, so me mnogi deli 
naravnost presenetili. Stopnjevanje v 11. točki iz kvarteta v valček pa se mi je zdelo res nepozabno. Res 
sem vesel, da sem lahko s svojim drobnim prispevkom sodeloval pri vašem res velikem delu. Še posebej me 
veseli, ker toliko mladim ljudem omogočate, da sodelujejo pri tako zahtevni in tako čudoviti stvari, kot je 
igranje v orkestru pred tolikšno publiko. Njena številčnost in njeno zadovoljstvo govorita že sami zase o 
kvaliteti in pomembnosti vašega dela. (Ljubljana, 09. februar 2004)

Teh ogromnih projektov pa ne bi mogli izpeljati brez zvestih sponzorjev:
Tovarna zdravil Krka in Mestna občina Novo mesto

generalna pokroviteljica

generalna
pokroviteljica

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
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Programski list

14. feburar 2004 - Kulturni center, Banja Luka
Koncert v sklopu redne koncertne dejavnosti v okviru programa Republike Srbske, snemala državna 
televizija Republike Srbske
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07. marec 2004 - Filharmonija, Ljubljana
Koncertna izvedba Caričinih amazonk ob 7-letnici Inštituta za civilizacijo in kulturo

Glas in Nezavisne novine, 16. februar 2004

Za svoj arhiv je koncert posnela Televizija Slovenija.
V Slovenski filharmoniji je koncert v živo posnel Radio Slovenija.
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Vstopnica

Ovitek CD plošče
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Revija Rast, april 2004
Caričine amazonke v Slovenski filharmoniji
Na izvedbo celovečerne operete Caričine amazonke v izvedbi Novomeškega simfoničnega orkestra 
v ljubljanski dvorani Slovenske filharmonije sem se podal z določenimi apriornimi mnenji - bolj 
strokovno bi rekli: s svojim »horizontom pričakovanj«… Od amaterskega simfoničnega orkestra nisem 
pričakoval veliko, prav tako pa sem mislil, da bom med razredčenim občinstvom ugledal zgolj kakega 
»novomeškega prijatelja«. No, oba moja horizonta sta se izkazala za napačna…
Novomeški simfonični orkester je igral pod taktirko Zdravka Hribarja zanesljivo. Zvočno je bil 
izenačen, presenetila dovolj »gosta« godalna sekcija, nekaj manjših zdrsov v pihalih in trobilih pa je 
vsakdanjost in posledica specifične produkcije tona teh inštrumentov… Dobro so svoje naloge opravili 
tudi solisti - predvsem zato, ker se niso bahavo razkazovali, temveč iskali skupnih povezav v mnogih 
ansambelskih točkah…
Skratka: Novo mesto je lahko na svoje simfonično glasbeno telo upravičeno ponosno, še posebej, ker ga 
sestavljajo predvsem mladi… (Gregor Pompe)
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17. april 2004 - Kulturni center Janez Trdina
Revija simfoničnih orkestrov glasbenih šol Slovenije

14. julij 2004 - Televizija Slovenija, drugi program
Posnetek operete Viktorja Parme Caričine amazonke 1.

21. oktober 2004 - Televizija Slovenija, drugi program
Posnetek operete Viktorja Parme Caričine amazonke 2.
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Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra v Slovenski filharmoniji, 7. marec 2004
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P R O G R A M

Ignacij Hladnik: Marija, skoz življenje
Viktor Parma: Intermezzo (iz opere Xenia)
Josip Ipavec: Možiček (uvodni stavek – Allegro scherzando)
Edvard Grieg: Arabski ples iz II. suite za orkester, Op. 55
Jean Sibelius: Finlandia
Leonard Bernstein: Somewhere (iz muzikala West Side Story)
 solistka: Irena Yebuah Tiran
Leonard Bernstein: Balcony Scene (iz muzikala West Side Story)
 solista: Irena Yebuah Tiran, Jože Vidic
Howard Shore: The Two Towers (iz filma The Lord of the Rings)
Borut Lesjak: Ne čakaj na maj
Hiram Power: The Homeowner's Guide to Making Music
Peter Iljič Čajkovski: Romanca
Henry Mancini: Slow Hot Wind
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K O N C E R T I

8. februar 2005, Športna dvorana Marof
Slavnostni koncert ob 15. obletnici delovanja orkestra v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika. Ob zaključku koncerta se je zdajšnjim članom pridružila tudi večina nekdanjih članov 
orkestra in orkester je zaigral v svoji največji zasedbi do takrat. Sledila je svečana podelitev priznanj 
vsem tistim, ki so s svojim igranjem prispevali k zorenju orkestra vsaj pet let njegovega delovanja. 
Posebno plaketo je prejel takratni dirigent in ustanovitelj simfoničnega orkestra prof. Zdravko 
Hribar, za njuno nepogrešljivo delo ter izjemen prispevek pri projektih pa tudi prof. ddr. Igor Grdina 
in prof. dr. Primož Kuret. Simfonični orkester je dobil častno priznanje Mestne občine Novo mesto.

Plakat

Vabilo
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MNOŽIČNO OBISKAN KONCERT ZA KULTURNI PRAZNIK IN JUBILEJ ORKESTRA - Tradicionalni koncert
Novomeškega simfoničnega orkestra na večer slovenskega kulturnega praznika, ki v Športno dvorano Marof vsako
leto pritegne izredno veliko poslušalcev, je bil letos še posebej slovesen, saj je z njim orkester v nabito polni dvorani
poleg praznika počastil tudi petnajstletnico svojega delovanja. Po slavnostnem govoru novomeškega župana mag.
Boštjana Kovačiča je 88-članski orkester pod taktirko Zdravka Hribarja izvedel zanimiv in pester program, obliko-
van z deli slovenskih in tujih skladateljev klasične in lahke glasbe. Kot solista sta z orkestrom nastopila uveljav-
ljena pevca Irene Akweley Yebuah Tiran in Jože Vidic (na sliki), skozi petnajstletno pot nenehnega vzpona orkestra
pa sta občinstvo popeljala povezovalca koncerta Klavdija Kotar in Jani Muhič. Za zaključek so se orkestru pridružili
njegovi nekdanji člani in Novomeški simfonični orkester je zaigral v največji zasedbi doslej. Na jubilejnem kon-
certu je orkester prejel častno priznanje Mestne občine Novo mesto, glasbeniki, dejavni v orkestru več kot pet
in več kot deset let, so prejeli priznanja Glasbene šole Marjana Kozine, plakete pa so prejeli dirigent Zdravko Hribar,
dr. Igor Grdina in dr. Primož Kuret kot najbolj zaslužni za razvoj orkestra in za udejanjenje zahtevnih projektov
oživljanja pozabljene slovenske glasbene dediščine, s katerimi se je Novomeški simfonični orkester prepoznavno
vpisal v slovensko glasbeno poustvarjalnost. (Foto: M. Markelj)

MEDOBMOČNO SREČANJE MLADIH LITERATOV - Na literarni natečaj
za festival mladih literatov Urška, ki ga je razpisal Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, se je odzvalo 24 avtorjev z Dolenjske,
iz Bele krajine in Posavja. Zanje je novomeška območna izpostava Skla-
da pripravila v petek, 11. februarja, popoldan v Mali dvorani Kulturne-
ga centra Janeza Trdine v Novem mestu medobmočno srečanje, na kate-
rem so se udeleženci srečali s pesnikom in literarnim urednikom revije
Rast Ivanom Gregorčičem ter pisateljem in literarnim urednikom Založbe
Goga Damijanom Šinigojem. V delovnem razgovoru je beseda tekla o
vzgibih, ki jih vodijo k literarnemu ustvarjanju, o namenih in ciljih pisanja
poezije in proze, o pomenu branja za lastno zorenje, o temah in pristopih
k pisanju, o pasteh, ki pri tem prežijo na še ne dovolj izkušene avtorje,
ter še o čem, kar je povezano z besedno ustvarjalnostjo. (Foto: MiM)

BESEDNA IN LIKOVNA USTVARJALNOST UPOKOJENCEV V KNJIGI - V okviru Društva upokojencev Novo
mesto sta na kulturnem področju ob pevskem zboru še posebej dejavni literarna in likovna sekcija. Predstav-
itev ustvarjalnosti njunih članov ni vezana le na občasne literarne večere in likovne razstave, ampak jo že drugo
leto zapored trajno zapisujejo v zborniku Snovanja. Prvemu, ki je izšel leta 2003 in je prinesel izbor pesmi in
proze več avtorjev, je konec lanskega leta sledil še drugi z naslovom Snovanja 2004. Na straneh zbornika se
ob izbranih verzih štirinajstih pesnikov vrstijo tudi barvne reprodukcije likovnih del enajstih likovnikov, vsak
od avtorjev pa je predstavljen tudi s kratkim življenjepisem in orisom ustvarjalnega dela. Zbornik so predstavili
v sredo, 9. februarja, zvečer v Narodnem domu v Novem mestu, v katerem so ob tej priložnosti pripravili razsta-
vo slik članov likovne sekcije. Predstavitev je vodila Nina Štampohar, z glasbo sta jo popestrila novomeški upo-
kojenski pevski zbor pod vodstvom Sonje Pirc in ljudski pevci Podgorski prijatelj, svoje pesmi so prebirali
Antonija Ivanež, Tone Progar, Terezija Balažević, Malči Božič, Rezka Povše, Tinca Povše in Ana Tucić (na sliki
od leve proti desni), o nastajanju zbornika je nekaj besed povedal njegov urednik Milan Markelj, o delu liter-
arne sekcije pa je spregovorila predsednica sekcije Terezija Balažević. Založniku knjige Društvu upokojencev
Novo mesto je pri izidu zbornika, ki je bil zaradi barvnih reprodukcij finančno težji zalogaj, priskočilo na po-
moč več podpornikov, posebej pa se je odrezal Revoz, brez katerega bi sicer marljivi člani uredniškega odbo-
ra, Terezija Balažević, Ivan Hrovatič, Rezka Povše, Marija Prah, Marjana Štern in Marija Udovč, le stežka zbrali
potrebna sredstva za natis. (Foto: MiM)

Radovičeva razsvetlitev bistva
V Galeriji Dolenjskega muzeja je na ogled velika pregledna samostojna
razstava novomeškega fotografskega ustvarjalca Bojana Radoviča

NOVO MESTO - Po dobrih petin-
dvajsetih letih se je novomeški
fotografski ustvarjalec Bojan
Radovič ponovno vrnil na kraj
svojega prvega pomembnega
nastopa v javnosti. V Galeriji
Dolenjskega muzeja, kjer so
leta 1979 tedanjemu maturantu
novomeške gimnazije kot izra-
zitemu fotografskemu talentu
na pobudo tedanjega vodje ga-
lerije Jova Grobovška postavili
prvo samostojno razstavo z na-
slovom Razkošje razprostrtega
poldneva, je od konca prejšnje-
ga tedna na ogled deveta samo-
stojna razstava zrelega in uve-
ljavljenega ustvarjalca, ki pod
naslovom Luminessence po-
nuja zanimiv vpogled na svojo
prehojeno ustvarjalno pot.

Bojan Radovič v Galeriji Dolenj-
skega muzeja.

Bojan Radovič se je fotograf-
skemu ustvarjanju zapisal že
kot dijak novomeške gimnazije,
a za razliko od nekaterih dru-

gih novomeških fotografov ni
ostal le pri ljubiteljskih prizade-
vanjih, ampak se je odločil, da
fotografija postane njegov živ-
ljenjski poklic. Vpisal se je na
Fakulteto za umetnost in obliko-
vanje v Swanseaju v Veliki Bri-
taniji. Po diplomi leta 1982 ni
ostal v tujini, ampak se je vrnil v
domače okolje in tu kot ustvar-
jalec, galerist in podjetnik spod-
budil pestro in bogato fotograf-
sko dogajanje, sam pa se ob tem
oblikoval v prepoznavnega in
svojskega ustvarjalca, ki ga do-
loča predvsem odkrito in vztraj-
no raziskovanje fotografskega
medija in preseganje klasične
fotografije kot zamrznjenega
trenutka resničnosti. Vse to po-
trjuje tudi razstava v Galeriji
Dolenjskega muzeja. Razstav-
ljeni cikli fotografij manjših in
zelo velikih formatov od Bitterns
Boom, Časovne škatle in Osebne
topografije do Fotogramov in
Skenogramov pričajo o Rado-
vičevem razumevanju fotogra-
fije kot iskanja bistva s svetlobo
oziroma iskanje bistva razsvet-
litve, na kar namiguje tudi na-
slov razstave Luminessence.
Radovič je “z razkritjem izbra-
nih delcev svojega sveta prese-
netil do te mere, da ga lahko
uvrstimo med najresnejše raz-
iskovalce optičnega sveta v Slo-
veniji, in upam si reči, da tako
izoblikovanega osebnega profi-
la ne srečamo daleč naokoli,” je
na otvoritvi razstave v svojem
skrbno premišljenem nagovoru
po pozdravnih besedah direk-
torja muzeja Zdenka Piclja po-
udaril Jovo Grobovšek ter raz-
stavo uvrstil med kulturne do-
sežke izjemne ravni v našem
okolju. M. Markelj

Pesniški in slikarski dar
Nova pesniška zbirka Ti si meni dar novomeškega
pesnika Smiljana Trobiša z akvareli Jožice Škof

NOVO MESTO - Pesnik Smiljan
Trobiš se na slovenskem literar-
nem prizorišču vse bolj uvelja-
vlja kot pesnik religiozne tema-
tike - to je tudi tema njegovih
proznih zapisov, objavljenih v
treh knjigah enakega naslova O
lepoti krščanskega življenja -
pogosto pa se njegovo besedno
ustvarjanje oplaja in druži s sli-
karskimi deli. Z verzi je, denimo,
pospremil likovna dela, predsta-
vljena v razstavnih katalogih
štirih likovnih kolonij Sedem sto-
letij svetlobe in senc, ter v razsta-
vnem katalogu slik Jožice Škof.
Navezava njegovih verzov s
slikami se nadaljuje tudi v najno-
vejši pesniški zbirki, ki je pod
naslovom Ti si meni dar pred
kratkim izšla v sodelovanju za-
ložbe  Magnolija  in  Galerije

prav kot dar udejanjenje resnič-
ne ljubezni. Tudi pesem je dar in
pesnik ga deli v pesniških sklo-
pih otrokom, dekletom, prijate-
ljem, umetnikom, svojim doma-
čim in odhajajočim. Trobiševa
pesniška govorica je metafizič-
no povzdignjena, metaforično
bogata in lepo tekoča, a v svojih
šibkih trenutkih bolj leporečna
kot pomenska.

Knjigo Ti si meni dar so pred-
stavili prejšnji četrtek, 10. fe-
bruarja, zvečer v veliki dvorani
Visoke šole za upravljanje v No-
vem mestu, kjer so za to prilož-
nost razstavili nekaj akvarelov
Jožice Škof. Glasbeni program
je oblikovala operna pevka Ni-
na Kompare ob klavirski sprem-
ljavi Ane Kokotec, zajeten niz
Trobiševih pesmi iz nove zbirke
pa je občuteno podal igralec
Demeter Bitenc.

M. Markelj

Razstava
ilustracij v BTC
Razstava izvirnih
ilustracij Andree
Petrlik Huseinović
NOVO MESTO - Založba Karan-
tanija je doslej izdala že pet sli-
kanic, Zlatolaska in trije medve-
di, Lektor Jakob, Moja družina,
Sebični velikan in Ciconia cico-
nia, ki jih je ilustrirala dobitnica
številnih uglednih mednarod-
nih nagrad Andrea Petrlik Hu-
seinović. Avtorica je razstavlja-
la v več tujih državah, posebno
priznanje pa je gotovo odkup
njenih ilustracij za japonski
umetniški muzej Chihiro. Nekaj
njenih izvirnih ilustracij je ta
teden na ogled tudi v Novem
mestu. V počastitev slovenske-
ga kulturnega praznika so v
petek, 11. februarja, zvečer v
hali A novomeškega BTC, kjer
ima založba Karantanija svojo
knjigarno, postavili razstavo
izbranih izvirnih ilustracij Hu-
seinovićeve.

Za kulturni praznik
NOVO MESTO - Na kulturni praznik so v koprodukciji Založbe Goga
in Kluba LokalPatriot priredili svečano proslavo z recitacijami in
glasbo. O življenju pesnika Prešerna in presenetljivi podobnosti
njegovega življenja in osebnih značajskih potez s splošno karakte-
ristiko slovenske kulturne scene je govorila Sandra Grum.

Skupna razstava Beroviča in Matka
DUPLICA PRI KAMNIKU - V tukajšnjem razstavišču Peroz je od danes
na ogled skupna razstava Rdeča nit, utkana v ..., na kateri predsta-
vljata svoja dela slikar Marin Berovič in kipar Matjaž Matko. Oba
ustvarjalca sta svojo ustvarjalno pot začela v Novem mestu.

Srce ustvarja, roka piše
KRMELJ - V petek, 11. februarja, zvečer je v Domu svobode potekal
kulturni večer Srce ustvarja, roka piše. Nastopili so pevska skupi-
na Lokvanj in citrarki z Mirne ter dramska skupina, ki je predsta-
vila komedijo Bosanska bioenergija.

Pesnik Smiljan Trobiš in slikarka
Jožica Škof na predstavitvi knjižne
novosti.

Škof. Zbirko je s svojimi akvareli
cvetličnih motivov opremila
Jožica Škof, dopadljivo pa jo je
oblikovala Elizabeta Hostnik.

Trobiš je zbirko zasnoval kot
poetično razmišljanje o človeku,
ki je “takšen ali drugačen dar
samemu sebi in drugim”, je bitje
ljubezni, človeške in božje, saj je
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DVE KNJIGI ZA SPEČO LEPOTICO
Že pred koncem minulega leta so lahko krajani Mirne na svoje knjižne

police položili kar dve knjigi, ki historično pričata o mirnskem gradu in v tej
povezavi o vpetosti kraja v grajsko dogajanje. Dve monografiji iz sicer pre-
dvidene trilogije je spisal veliki poznavalec gradoznanstva Igor SapačIgor SapačIgor SapačIgor SapačIgor Sapač,
dvakratni dobitnik študentske Prešernove nagrade. Prva knjiga, Grad Mir-
na: Stavbni razvoj gradu, je svojevrsten vodnik po ostankih nekdaj razko-
šne arhitekturne mojstrovine. Druga knjižna izdaja, Obnova mirnskega

gradu, pa se dotika postopkov obnove tega med
drugo svetovno vojno požganega in miniranega
gradu. Urednik in založnik publikacij MarMarMarMarMarkkkkkooooo
KKKKKapusapusapusapusapus iz Studia 5 Mirna bo izkupiček od pro-
daje 2000 izvodov prve in 400 druge namenil na-
daljnji obnovi, s katero se je pred 43 leti spopadel

akademik MarMarMarMarMarkkkkko Marino Marino Marino Marino Marin. Ustanovitelju Društva Speča lepotica je z lastni-
mi finančnimi sredstvi in ob prostovoljni denarni ter fizični pomoči ostalih
zanesenjakov uspelo osupljivo delo.

GODBE
DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE

V veliki dvorani Kulturnega cen-
tra Janeza Trdine se je konec prve-
ga meseca na povabilo Zveze dru-
štev pihalnih orkestrov in godb Do-
lenjske in Bele krajine predstavilo
šest dolenjskih ter dva belo-
kranjska pihalna orkestra. Vsaka
godba, ki je sicer članica zveze, je
odigrala dve ali tri skladbe, ob kon-
cu pa so vsi prejeli priznanja za na-
stop. Prav vsi se tudi strinjajo, da so
tovrstna druženja dobrodošla in
potrebna ne samo za izmenjavo
izkušenj, temveč tudi za večjo popu-
larizacijo tovrstne glasbe.

VESELI VEČER
VEDRIH MELODIJ

V sklopu praznovanja Krajevne
skupnosti Senovo ter v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika sta v
Kulturnem domu Krško nastopila
Pihalni orkester Sevnica in Pihalni orkester Kostanjevica na Krki. Sevniški
godbi so se poleg vokalnih solistov pridružile še mažoretke društva Trg. God-
beniki iz slovenskih Benetk pa so s številnimi vokalnimi in instrumentalnimi
solisti predstavili pester glasbeni repertoar.

15 LET SIMFONIČNEGA ORKESTRA
Osrednji dogodek ob kulturnem prazniku v dolenjski metropoli je bil slav-

nostni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra ob njegovi 15-letnici de-
lovanja. Orkestru s solisti, ki šteje že 88 članov in so ga za potrebe jubilejnega
koncerta še dodatno okrepili nekateri bivši člani, je ploskala nabito polna
športna dvorna Marof. Ob jubileju je župan Mestne občine Novo mesto Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-
štjan Kštjan Kštjan Kštjan Kštjan Kooooovvvvvačičačičačičačičačič orkestru podelil častno priznanje, s priznanji pa so se spomni-

li tudi tistih, ki v orkestru delujejo od 5 do
deset let ter tistih z 10- ali večletnim
stažem. Plakete sta poleg dirigenta in
ustanovitelja ZdrZdrZdrZdrZdraaaaavkvkvkvkvka Hribarjaa Hribarjaa Hribarjaa Hribarjaa Hribarja
prejela Igor GrIgor GrIgor GrIgor GrIgor Grdinadinadinadinadina in PrimoPrimoPrimoPrimoPrimož Kž Kž Kž Kž Kururururureeeeettttt,
ki sta orkestru nudila strokovno pomoč
pri oživljanju zahtevnih projektov iz
skorajda pozabljene zakladnice gla-
sbenega poustvarjanja.

TREBANJSKA
PREŠERNOVA
AKADEMIJA

V trebanjskem koncu so s sveča-
no akademijo počastili spomin na
našega največjega pesnika. Z go-
stom večera, dramskim igralcem
PPPPPaaaaavlevlevlevlevletttttom Raom Raom Raom Raom Ravnohribomvnohribomvnohribomvnohribomvnohribom, se je o
Prešernu in kulturi pogovarjala
Simona KSimona KSimona KSimona KSimona Koščakoščakoščakoščakoščak. Gost je govoril o
Prešernu, pogovor pa je prepletel
z recitacijama Zdravljice in Glose.
Prireditev so obogatili Trebanjski
oktet, Godalni trio Viva Glasbene
šole Trebnje in mladinski pevski
zbor Osnovne šole Trebnje. Na kla-
virju jih je spremljal PPPPPeeeeettttter Zolter Zolter Zolter Zolter Zoltananananan.

PRIZNANJA IN ODLIČJA
Pri Zvezi kulturnih društev

Novo mesto se vsako leto ob
kulturnem prazniku s priz-
nanji in odličji spomnijo ti-
stih, ki z vso predanostjo
gojijo ljubiteljsko kulturo.
Tako je bilo tudi letos. 4. fe-
bruarja je v novomeškem
Domu kulture predsednik zveze FFFFFrrrrranci Plutanci Plutanci Plutanci Plutanci Plut priznanja podelil sedmim
posameznikom oziroma skupinam. Dobitnik prvega odličja je pobudnik,
soustanovitelj in predsednik KUD Žumberak DaniDaniDaniDaniDanijel Žučakjel Žučakjel Žučakjel Žučakjel Žučak, ki visoki
starosti navkljub še vedno dejavno sodeluje znotraj društva. Drugo
odličje so prejeli pevci in pevke MePZ Društva upokojencev Novo mesto, v
imenu katerih je odličje prevzela predsednica FFFFFrrrrranckanckanckanckancka Šta Šta Šta Šta Štapoharapoharapoharapoharapohar. Zbor
že 22 let strokovno vodi zborovodkinja SonSonSonSonSonja Pirja Pirja Pirja Pirja Pirccccc.

PROSLAVA OB PRAZNIKU
V dvorani črnomaljskega kulturne-

ga doma, kjer so na drugem zase-
danju SNOS-a Prešernov dan razgla-
sili za slovenski kulturni praznik, je
na njegov predvečer potekala osre-
dnja občinska proslava. S Prešernovo
poezijo, ki sta jo prebirala JasnaJasnaJasnaJasnaJasna
MurMurMurMurMurn Šern Šern Šern Šern Šerugaugaugaugauga in Vlado SVlado SVlado SVlado SVlado Stttttarararararešinič,ešinič,ešinič,ešinič,ešinič,
ter petjem črnomaljskih pevskih zborov so obeležili kulturni praznik.
Župančičevi diplomi sta prejeli Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vi-
nica ob 40-letnici aktivnega delovanja in MarjeMarjeMarjeMarjeMarjetktktktktka Žuniča Žuniča Žuniča Žuniča Žunič za dosežke na
kulturnem področju v času enajstletnega službovanja v podružnični šoli
Griblje. Župančičevo plaketo za dolgoletno, življenjsko uspešno in predano
delovanje na področju kulturnih dejavnosti je prejela KsenKsenKsenKsenKsenja Khalilja Khalilja Khalilja Khalilja Khalil. Slav-
nostna govornica na prireditvi, lanskoletna dobitnica Župančičeve plake-
te prof. MirMirMirMirMira Ka Ka Ka Ka Kururururure,e,e,e,e, je govorila o pomenu Prešernovega dela in poudarila,
da je Prešeren, slovenski Orfej, najbolj močan, ko nagovarja vse narode sve-
ta in ko poje o ljubezni.

Dolenjski list, 17. februar 2005

Vaš mesečnik, marec 2005



8 0   1 6 .    K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 0 5 

19. februar 2005, cerkev svete Marije Magdalene v Bazovici, Italija
Gostovanje v tujini, celovečerni koncert simfoničnega orkestra

Novomeški simfoniki v Bazovici
»/…/ Med številnimi čestitkami in zahvalami, ki so jih domačini izrekali dirigentu Zdravku Hribarju, 
pevcema Ireni Yebuah Tiran in Jožetu Vidicu ter vsem članom orkestra, pa je eden od domačinov na pol za 
hec in na pol zares postavil vprašanje, ali je Novo mesto kulturna prestolnica Slovenije.«
L. J. za Dolenjski list, 24. februar 2005

novi.medij@siol.net številka 2 / februar 20054

KULTURNI PRAZNIK

Jovo Grobovšek, komisar razstavišča,
mag. Marinka Dražumerič in Danilo Bre-
ščak, vodja območne enote, na novinar-
ski konferenci, ki so jo pripravili v pro-
storih razstavišča Grad Grm Arkade.

GRAD GRM ARKADE
Pred slovenskim državnim praznikom kul-

ture, 8. februarjem, so predstavniki Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močna enota Novo mesto, pripravili novinar-
sko konferenco v prostorih grmskega gradu.
Vodja območne enote Danilo Breščak, mag.
Marinka Dražumerič in Jovo Grobovšek so
prisotne novinarje seznanili z dejavnostmi,
ki jih pripravljajo v okviru na novo prido-
bljenega razstavnega prostora, ki so ga poi-
menovali Grad Grm Arkade. Del baročnega
arkadnega hodnika, ki je ustrezno urejen,
bodo poslej uporabljali kot razstavni prostor
za lastne in gostujoče razstave, ki bodo
osvetljevale in pojasnjevale neznana ali manj
znana dejstva o spomeniškem varstvu. Prvo
razstavo so odprli 3. februarja, z njo pa pre-
dstavili izide obsežnih arheoloških raziskav
ob gradnji avtocest v Sloveniji. Razstavo z
naslovom Zemlja pod našimi nogami je pri-
pravil Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Skupina za arheologijo na avtoce-
stah Slovenije.

V tem letu načrtujejo še pripravo osmih
razstav; slikarsko ter fotografsko in še šest
razstav, ki bodo predstavljale tematske sklo-
pe konservatorskih programov za prenovo
novomeške knjižnice, rotovža, Narodnega
doma, Mušičeve rojstne hiše, Marijine cerkve
v Straži….

stno občino Novo mesto in
Krko, d.d., pripravil tradicio-
nalni koncert. S koncertom so
simfoniki pod taktirko dirigen-
ta Zdravka Hribarja obeležili
tudi svojo petnajstletnico de-
lovanja. Koncert, ki sta ga po-
vezovala Klavdija Kotar in Jani
Muhič, je bil glasbeno pester.
Simfoniki so v tokratni pro-
gram vključili stvaritve Vik-
torja Parme, Josipa Ipavca,
Edvarda Griega, Sibeliusa,
Bernsteina, Lesjaka … Občin-
stvo sta navdušila tudi solista
Irene Akweley Yebuah Tiran in
Jože Vidic. Z bogatim aplav-

zom je občinstvo izrazilo priz-
nanje in zahvalo ustvarjalcem
nepozabnega večera.

Februar se vse bolj uvelja-
vlja kot mesec kulture, saj 8.
februar, državni praznik, po-
svečen kulturi, mnoge ustva-
rjalce in prireditelje spodbudi
še k bogatejšemu dogajanju.
V naši občini so se v tem me-
secu vrstili številni kulturni
dogodki, ki so bili dobro obi-
skani.

Vrhunec praznovanja se je
zgodil na sam dan praznika,
ko je bila novomeška Športna
dvorana Marof ponovno za-
polnjena do zadnjega kotička,
saj je novomeški simfonični
orkester v sodelovanju z Me-

Slavnostni govornik na pri-
reditvi je bil župan mag. Bo-
štjan Kovačič.

Novi medij, februar 2005



1 6 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 0 5    8 1

Delo, 4. februar 2005



8 2   1 6 .    K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 0 5 

26 številka 12 februar 2005 Kulturni mozaik Pripravila: Tanja Sluga

V dolenjski metropoli živi in
ustvarja kar nekaj zanimivih kul-
turnih ustvarjalcev, ki jih uspeh ni
speljal v državno središče ali kak-
šen drug konec Slovenije oziroma
sveta. Med njimi je tudi uvelja-
vljena mlada novomeška mezzo-
sopranistka IrIrIrIrIrena Yena Yena Yena Yena Yebuah Tebuah Tebuah Tebuah Tebuah Ti -i -i -i -i -
rrrrra na na na na n, ki je na pevski univerzi v Salz-
burgu v Avstriji magistrirala iz
solo petja. Novomeščanka po duši
in srcu prepeva že 13 let, v tuji svet
pa je še niso zvabile niti številne
mamljive ponudbe različnih oper-

JUBILEJNO LETO
ZA  NOVOMEŠKI
SIMFONIČNI
ORKESTER

V Trdinovem letu praznujejo
tudi glasbeniki, saj eden vidnejših
sestavov dolenjske metropole, No-
vomeški simfonični orkester, obe-
ležuje petnajstletnico obstoja. V

sklopu Glasbene šole Marjana Trdine delujoči sestav, ki je letos izdal tudi
pregleden bilten petnajstih let, združuje učence in profesorje omenjene
šole. Pod taktirko ravnatelja glasbene šole ZdrZdrZdrZdrZdraaaaavkvkvkvkvka Hribarjaa Hribarjaa Hribarjaa Hribarjaa Hribarja posegajo
po vidnejših projektih  dolenjskega glasbenega poustvarjanja. Tako so
lani na koncertu, ki ga ob kulturnem prazniku priredijo vsako leto, v
življenje obudili opereto VVVVViktiktiktiktiktorja Porja Porja Porja Porja Pa ra ra ra ra rme me me me me Caričine amazonke, aprila
istega leta pa so v imenu zaključka mednarodnega simpozija o MarjanuMarjanuMarjanuMarjanuMarjanu
KKKKKozinioziniozinioziniozini koncertno izvedli njegovo opereto MajdoMajdoMajdoMajdoMajdo. Tradiciji se glasbeniki
ne bodo izneverili niti letos, saj bodo 8. f8. f8. f8. f8. febrebrebrebrebruarja ob 1uarja ob 1uarja ob 1uarja ob 1uarja ob 199999. uri v Šporuri v Šporuri v Šporuri v Šporuri v Športnitnitnitnitni
dvdvdvdvdvorororororani Marani Marani Marani Marani Marofofofofof ob sodelovanju z Mestno občino Novo mesto izvedli slaslaslaslaslavvvvv-----
nostni knostni knostni knostni knostni konceronceronceronceroncerttttt, ki ima namen počastiti tako 15-letnico delovanja kot tudi
kulturni praznik. V repertoar so vključili dela slovenskih avtorjev, kot sta
VVVVViktiktiktiktiktor Por Por Por Por Pa ra ra ra ra rm am am am am a in Josip IpaJosip IpaJosip IpaJosip IpaJosip Ipavvvvvec,ec,ec,ec,ec, ter dela svetovno znanih skladateljev.
Kot solista se bosta 130-članskemu orkestru pridružila IrIrIrIrIrena Akwena Akwena Akwena Akwena Akweleeleeleeleeleyyyyy
YYYYYebuah Tebuah Tebuah Tebuah Tebuah Tiririririrananananan in JoJoJoJoJožžžžže Ve Ve Ve Ve Vidicidicidicidicidic.

nih hiš. Na novomeški glasbeni
šoli poučuje solo petje, sicer pa se
rada odzove ponudbam za števil-
ne nastope doma in v tujini. Veliko
prepeva na Dunaju – njena gosto-
vanja so vedno opazna in sprejeta
z navdušenjem. Lani je sodelovala
na državni proslavi ob dnevu
državnosti in blestela na zaključni
prireditvi Borštnikovega srečanja
v Mariboru. V preteklem letu je
povila tudi sinka JurJurJurJurJureeeeetttttaaaaa, a kljub
temu da uživa v srečnem materin-
stvu, je še vedno delavna tudi med

porodniškim dopustom.
Glasba je njen poklic, njen

konjiček in nenazadnje način
življenja. Posvetila se ji je vsa in
njeno predanost čutijo tudi gledal-
ci in poslušalci. Njena nesporna
nadarjenost se kaže tudi v igral-
skih nastopih, ko svoje petje
požlahtni z igralskim navdihom in
dovršeno izvedbo. Rada poje,

njena duša, kot sama pravi, kliče in
hrepeni po odru. Zapisala se je
neke vrste nomadskemu pevske-
mu življenju, saj z različnimi nasto-
pi enkrat tu in drugič tam spozna-
va vedno nove ljudi in življenje se ji
ne vrti le okrog ene osi. Njena ener-
gija je nalezljiva in njena ustvarjal-
nost dovršena.

Darja ZupančičDarja ZupančičDarja ZupančičDarja ZupančičDarja Zupančič
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Prebujena “speča lepotica”
Grad Mirna je kot eden zelo redkih dobil celovito predstavitev v dveh
knjigah monografije – Prva knjiga o preteklosti, druga o obnovi

MIRNA - Nad zajezenim
sotočjem rečic Mirne in Vejarja
v Mirnski dolini stoji grad
Mirna, ki je nekaj posebnega
med dolenjskimi gradovi. Po
častitljivi starosti več kot 900
let se uvršča med najstarejše
gradove na Slovenskem, po
svoji usodi med tiste zelo redke
grajske stavbe, ki so jih iz
popolne razrušenosti dvignili v
nekdanjo podobo, hkrati pa je
to edini dolenjski grad, ki se
ponaša z zaokroženo in
celovito knjižno predstavitvijo.

Te dni sta namreč pri založbi
Studio 5 izšli prvi dve od načrto-
vanih treh knjig monografije o
Mirnskem gradu. Porodili sta
se iz zamisli o tiskanju vodnika
po gradu Mirna, ki je kot zgi-
banka lani ugledal beli dan, iz-
kazalo pa se je, da sta tako grad
kot njegova posebna usoda vre-
dna temeljitejše obdelave. Lotil
se je je umetnostni zgodovinar
in arhitekt Igor Sapač, vseka-
kor pravi človek za tako nalogo.
Napisal je dve knjigi: Grad Mir-
na in Obnova mirnskega gra-
du, tretjo, ki bo temeljila na pre-
učevanju virov, pa piše mag.
France Baraga.

V prvi knjigi Sapač predstav-
lja zgodovino gradu od njegove-
ga nastanka konec 11. stoletja
do propada leta 1942, ko so ga
tako kot številne druge dolenj-
ske gradove požgali partizani,
njihovo delo pa so po vojni do-
končali z miniranjem in razna-
šanjem gradbenega materiala.
Avtor nato podrobneje predsta-
vi številne upodobitve gradu in
grad kot arhitekturni in umet-
nostni spomenik, veliko pozor-
nost pa posveti stavbnemu raz-
voju. Kot je ugotovil na osnovi
povojnih raziskav konservator-
ja Ivana Komelja in svojih la-
stnih, opravljenih ob obnovitve-
nih delih v zadnjih letih, se je
mirnski grad skozi stoletja v več
fazah oblikoval v arhitekturno
razgibano grajsko stavbo. Ob
prvotni visoki utrjeni hiši iz dru-

ge polovice 11. stoletja so v 13. ali
14. stoletju pozidali t. i. izpostav-
ljeni stolp, v 15. in 16. stoletju so
z visokogotskimi prezidavami
palacija in protiturškim utrjeva-
njem kompleks povezali z obzid-
jem, s poznorenesančnimi in
baročnimi prezidavami v 17. in
18. stoletju pa so gradu dali
končno podobo, ki so jo nekoli-
ko spremenile le še utilitarne
prezidave v 19. stoletju. Tak je
dočakal svoj konec v plamenih
in nato v povojnem uničevanju,
ki je nekdaj mogočno in eno naj-
bolj slikovitih grajskih stavb na
Slovenskem spremenilo v tako
žalostno razvalino, da jo je v
šestdesetih letih prejšnjega sto-
letja iz evidence izbrisala celo
spomeniška služba.

Na tej točki se začenja nova
zgodba in tudi vsebina druge
Sapačeve knjige Obnova mirn-
skega gradu. Gre za pripoved o
prebujanju “speče lepotice”, kot
je grad poimenoval njen obnovi-
telj prof. Marko Marin. Z lastni-
mi sredstvi in ob pomoči majh-
nega kroga prijateljev, skoraj
brez podpore širše javnosti, se
je prof. Marin pred 43 leti lotil
tedaj utopičnega načrta - iz ru-
ševin dvigniti povsem uničeni
grad. Zgodba o neverjetni vztraj-
nosti in predanosti obnovitelja,
ki ga ni zaustavilo nobeno me-
tanje polen pod noge, in o po-
stopni rekonstrukciji gradu je

Razstavišče v grajskem hodniku
V zastekljenem arkadnem hodniku v pritličju Gradu Grm so uredili
novo novomeško razstavišče – Razstave, predavanja, predstavitve

NOVO MESTO - Danes ob 18.
uri zvečer bo z odprtjem
arheološke razstave Zemlja
pod vašimi nogami v dolenjski
metropoli zaživelo novo
razstavišče - Grad Grm Arkade,
ki bo obogatilo kulturni utrip
mesta in javnosti omogočilo,
da se bo lahko na nazoren
način seznanjala z aktualnimi
vprašanji varovanja in
ohranjanja kulturne dediščine.

Novo razstavišče je umešče-
no v del obnovljenega in pre-
urejenega baročnega arkadne-
ga pritličja v gradu Grm, kjer
domujeta novomeška območna
enota Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije in Zgodo-
vinski arhiv Ljubljana - Enota za
Dolenjsko in Belo krajino. V sklo-
pu postopne obnove gradu so
po statični sanaciji grajskega
stolpa prenovili del pritličja, ka-
mor so umestili konservatorsko
in restavracijsko delavnico, ki
dela za potrebe Zavoda in Do-
lenjskega muzeja, del s steklom
zaprtega hodnika pa so uredili
in opremili za razstaviščno de-
javnost. Ta prostor se je z nekaj
dosedanjimi poskusnimi prilož-
nostnimi razstavami že izkazal
kot zelo primeren, saj veliko
parkirišče v bližini, sam grad in
njegova bližnja okolica kar va-
bijo k obisku.

Kot so na predstavitvi novega
razstavišča prejšnji teden za
medije povedali predstavniki
novomeške enote Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slo-
venije in člani programskega
sveta razstavišča, direktor Da-
nilo Breščak, mag. Marinka
Dražumerič in komisar razsta-
višča Jovo Grobovšek, želijo
strokovno in širšo javnost načrt-
no in pogosteje obveščati o delu
Zavoda in o delu strok, ki nepo-
sredno ali posredno sodelujejo
pri ohranjanju kulturne dedišči-
ne. V ta namen bodo v razstavi-
šču pripravljali lastne in gostu-
joče razstave, predavanja z vi-
zualnimi predstavitvami, vode-
ne javne razprave, predstavitve
publikacij, ob tem pa tudi pred-
stavitve dela konservatorske in
restavratorske službe na spo-
menikih in spomeniških ob-

DOLENJSKE IN BELOKRANJSKE GODBE SE PREDSTAVIJO - Zveza društev pihalnih orkestrov in godb
Dolenjske in Bele krajine je v soboto, 29. januarja, zvečer v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v
Novem mestu pripravila koncert, na katerem se je predstavilo osem dolenjskih in belokranjskih godb ter
pokazalo tako kakovostno kot programsko pestrost godbeništva na območju širše Dolenjske. Posebej razve-
seljivo je bilo videti med godbeniki veliko mladih obrazov, kar tej tradicionalni glasbeni dejavnosti piše obe-
tavne čase. Nastopili so: Pihalni orkester Krka pod vodstvom Mira Sajeta, Godba na pihala Stična (Maks
Kozole), Pihalni orkester Kočevje (Matevž Novak), Godba Dobrepolje (Karli Bradač), Občinski pihalni orkester
Trebnje (Srečo Devjak), Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje (Boštjan Dimnik), Mestna godba Metlika
(Rafko Ogulin) in Godba na pihala Črnomelj (Anton Kralj). Na sliki: godbenikom Pihalnega orkestra Kočevje se
je kot solist pridružil harmonikar Ciril Skebe in popestril zvok orkestra. (Foto: Milan Markelj)

Urednik in založnik Marko Kapus, avtor knjig Igor Sapač in obnovitelj
mirnskega gradu prof. Marko Marin. (Foto: MiM)

zapisana za vsako leto obnove
posebej, z njo pa se v knjigi ni-
zajo strokovna spoznanja in ugo-
tovitve o stavbni zgodovini gra-
du in o zanimivih vprašanjih
rekonstrukcije tovrstnih kultur-
nih spomenikov. Avtor ugotav-
lja, da je obnova potekala v skla-
du z načeli sodobne stroke, saj
so uporabili vse avtentične ohra-
njene dele, na novo dodane se-
stavine pa so obnovili na podla-
gi dovolj natančne dokumenta-
cije. Knjigo zaključuje zanimivo
teoretsko poglavje o rekonstruk-
ciji kulturnih spomenikov in o
obnovi mirnskega gradu kot
primeru rekonstrukcije, ki po-
nuja rešitve za obnovo tudi dru-
gih porušenih dolenjskih gra-
dov.

Predstavitev obeh knjig je po-
tekala v sredo, 26. januarja, zve-
čer v gostišču Pri Francki na
Mirni. Knjižni novosti sta pred-
stavila urednik in založnik Mar-
ko Kapus ter avtor Igor Sapač,
o obnovi je spregovoril prof.
Marko Marin, podporo skupno-
sti nadaljnji obnovi pa je zagoto-
vil predsednik krajevne skup-
nosti Dušan Skerbiš. V kultur-
nem programu so nastopile glas-
benice srednje glasbene šole iz
Ljubljane, Mateja Lasič, Aia He-
lena Brnič in Kaja Kapus, pia-
nist Zoltan Peter in igralka Jer-
ca Mrzel.

M. Markelj

Bogata glasbena žetev
Novomeški simfonični orkester praznuje 15 let
delovanja – Slavnostni koncert in publikacija

NOVO MESTO - Slovenski kultur-
ni praznik, ki ga bomo letos
hkrati s pustom pričakali priho-
dnji torek, za Novomeščane že
poldrugo desetletje izzveneva z
zvoki Novomeškega simfonič-
nega orkestra, čigar celovečer-
ni koncert na praznični dan je
postal osrednji kulturni dogo-
dek v novomeški občini.

Začetek orkestra je bila sim-
fonična skupina, ki so jo sestavi-
li na novomeški glasbeni šoli
leta 1989 posebej za nastop v
pobratenem mestu Langenha-
gen. Uspešen nastop je spodbu-
dil direktorja šole Zdravka Hri-
barja, da je skupino razširil v
simfonično zasedbo in z njo na
koncertu v Domu kulture febru-
arja naslednje leto Novomešča-
nom obogatil kulturni praznik.
Potem so se koncerti orkestra
vrstili iz leta v leto. Še več. Sim-
fonični orkester ni postal le ne-
pogrešljiv del bogate glasbene
tradicije Novega mesta, ampak
je kljub svoji ljubiteljski naravi
opravil naloge, ki sicer pritičejo
poklicnim nacionalnim sesta-
vom. V kulturni spomin javnosti
je v sodelovanju z uglednimi pri-
jatelji orkestra, kot sta dr. Pri-
mož Kuret in dr. Igor Grdina,
obudil pozabljena dela sloven-
skih skladateljev, opereto Maj-
da novomeškega rojaka Marja-
na Kozine in opereto Caričine
amazonke Viktorja Parme. Kot
eden redkih ljubiteljskih simfo-
ničnih orkestrov v Sloveniji in
prvi, ki je nastal v okviru nižje
glasbene šole, je bil zgled dru-
gim okoljem pri ustanavljanju
simfoničnih sestavov in s tem
pripomogel pri bogatenju ljubi-
teljske glasbene kulture.

Letos orkester praznuje 15 let
delovanja. Obletnico bo počastil
s slavnostnim koncertom na
kulturni praznik. V torek, 8. fe-

Komisar novega razstavišča in po-
budnik za njegovo ureditev Jovo
Grobovšek.

Dirigent in ustanovitelj Novome-
škega simfoničnega orkestra Zdrav-
ko Hribar.

bruarja, ob sedmih zvečer bo
pod taktirko Zdravka Hribarja
v športni dvorani Marof pripra-
vil bogat glasbeni večer klasič-
ne, filmske in zabavne glasbe
domačih in tujih skladateljev.
Kot solista bosta z orkestrom
nastopila pevca Irene A. Ye-
buah Tiran in Jože Vidic.

Ob petnajstletnici je Glasbe-
na šola Marjana Kozine izdala
tudi publikacijo, v kateri je s
programskimi listi, slikovnim
dokumentarnim gradivom, ci-
tati ter časopisnimi in revialni-
mi članki predstavljena petnaj-
stletna pot orkestra za vsako
leto posebej. Objavljen je tudi
seznam vseh nekdanjih in se-
danjih članov orkestra. Publika-
cijo je uredila Ana Arh.

M. Markelj

Folklorni tabor
NOVO MESTO - Od 28. do 30. ja-
nuarja je v Dijaškem domu po-
tekal folklorni tabor za odrasle,
ki se ga je udeležilo 110 vodij in
članov odraslih folklornih sku-
pin iz vse Slovenije. Udeleženci
so v petih delovnih skupinah
ustvarjali nove odrske postavi-
tve na temo »kruh«. Tabor se je
zaključil z nedeljsko enourno
produkcijo, v kateri so nastopi-
li vsi udeleženci tabora in prika-
zali vrsto zanimivih odrskih in-
terpretacij plesne dediščine. V
času tabora je potekal tudi po-
svet s strokovnimi spremljevalci
srečanj odraslih folklornih sku-
pin, ki sta ga vodila etnokoreo-
log Mirko Ramovš in svetovalec
za folklorno dejavnost pri Jav-
nem skladu RS za kulturne de-
javnosti Bojan Knific. (B. K.)

Rusova v
Cankarjevem domu
LJUBLJANA - Med 18 slovenski-
mi umetniki, povabljenimi na
razstavo Politike slikarstva, ki
so jo odprli 1. februarja v Can-
karjevem domu, je tudi belo-
kranjska slikarka Marija Rus.

močjih ter predstavitve drugih
dejavnosti, vezanih na delo spo-
meniške varstvene službe (arhi-
tektura, grafično in prostorsko
oblikovanje, fotografija). V pro-
gram bodo vključevali tudi raz-
stave likovne umetnosti, vezane
na temo ohranjevanja kulturne
in naravne dediščine.

V programu za letošnje leto
so predvidene predstavitve kon-

servatorskih in restavratorskih
posegov v baročni poslikavi Ma-
rijine cerkve v Straži, problema-
tike ohranjanja kulturnih spo-
menikov Kočevskega roga, pre-
nove novomeškega rotovža, sta-
rega dela Knjižnice Mirana Jar-
ca in Mušičeve rojstne hiše ter
konservatorskih izhodišč in
programskih možnosti pri ob-
novi Narodnega doma v Novem
mestu. S slikarsko razstavo se
bo predstavil likovni ustvarjalec
Jure Kobe in s fotografsko raz-
stavo pa Josip Ušaj.

Program se že uresničuje. Da-
nes zvečer v razstavišču Grad
Grm Arkade odpirajo arheolo-
ško razstavo Zemlja pod vašimi
nogami, ki jo je lani pripravila
Skupina za arheologijo na avto-
cestah Slovenije, ter nji pridru-
ženo predstavitev arheoloških
izkopavanj antične poštne in
carinske postaje Romula v Rib-
nici na Dolenjskem, ki jo je pri-
pravil Zavod.

M. Markelj

Mesečnik, 12. februar 2005
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P R O G R A M

Elena Roussanova Lucas: Butterfly and Flowers
Franz Joseph Haydn: Koncert za violončelo in orkester št. 1 v C-duru, 2. stavek
solistka: Ana Arh
Marjan Kozina (arr. Jani Golob): Kekčeva pesem
solistka: Irena Yebuah Tiran
Jacques Offenbach: Barcarolle iz Hoffmannovih pripovedk
solistki: Irena Yebuah Tiran

Ursula Langmayr (Avstrija)
Vilko in Slavko Avsenik (arr. Slavko Avsenik ml.): Tam, kjer murke cveto
solist: Bernard Prešern
Ralph Ford: In the Fading Lights of Autumn
Herbert Owen Reed: La Fiesta Mexicana
Andrew Lloyd Webber: Highlights from Evita
Georg Friedrich Händel: Aleluja (iz oratorija Mesija)
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus
Viktor Parma: Caričine amazonke – Zbor kmetov
Marjan Kozina: opereta Majda – Zbor vaščanov

Gosti
Mešani pevski zbor Lipa, Bazovica (Italija)
zborovodkinja: Tamara Raseni Ražem
Mešani pevski zbor Divača
zborovodja: Anton Baloh
Mešani pevski zbor Novo mesto
zborovodkinja: Jožica Prus
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K O N C E R T I

8. februar 2006, Športna dvorana Marof
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku v Novem mestu je zbrano občinstvo pozdravil župan 
Boštjan Kovačič, ki je v svojem nagovoru med drugim dejal: »Sodobnega kulturnega ustvarjanja 
lokalni prostor ne more omejevati, ne poveljevati ustvarjalnemu zamahu, temveč mu lahko le trdno stoji 
ob strani.«

Koncert v Športni dvorani Marof 8. februarja 2006
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Glasba povezala praznični šopek

CVETOBER MALIH PEVSKIH SKUPIN - V avli Kulturnega centra Jane-
za Trdine v Novem mestu je bilo mogoče v petek, 10. februarja, zvečer
prisluhniti tistemu najboljšemu, kar pri nas premoremo na ljubiteljskem
področju malih pevskih skupin. Javni sklad za kulturne dejavnosti je v
sodelovanju z novomeško območno izpostavo pripravil revijo, na kateri
je nastopilo devet malih pevskih skupin iz vseh koncev Slovenije, izbranih
na medobmočnih tekmovanjih. Pred ne prav številnim občinstvom so
nastopili vokalne skupine: Cantate Domino iz Kočevja, Corona iz Boštan-
ja, Dr. France Prešeren iz Žirovnice, Kranjski kvintet, Lyra iz Kozjanskega,
Breznik iz Slovenj Gradca, Cantemus iz Žalca, Ars iz Lovrenca na Pohorju
in ženski tercet Trina iz Ljubljane. Po odločitvi strokovnega spremljeval-
ca revije Damijana Močnika je največ pokazala vokalna skupina Ars, ki
je tako osvojila prvo mesto in z njo denarno nagrado novomeške ob-
močne izpostave, ki jo je zmagovalcem izročil vodja izpostave Bojan
Bencik (na sliki). Prireditev, ki jo je povezovala Klavdija Kotar, je bila ka-
kovosten zborovski dogodek, zato je res škoda, da ji ni prisluhnilo več
ljubiteljev zborovskega petja, saj bi imeli kaj slišati. (Foto: M. Markelj)

NOVO MESTO – Na dan slovenskega kulturnega praznika se je ponovno
potrdilo, da je v dolenjski prestolnici praznični koncert Novomeškega sim-
foničnega orkestra postal kulturni dogodek, ki pritegne izjemno veliko
občinstva. Letos je bila Športna dvorana Marof premajhna za vse, ki so
želeli v živo prisostvovati koncertu, lahko bi pa tudi rekli, da ni bila gneča
na odru skoraj nič manjša kot v avditoriju, saj je letošnji koncert po številu
sodelujočih dosegel rekord v šestnajstletni tradiciji. Skoraj stočlanskemu
simfoničnemu orkestru se je namreč pridružilo več kot sto pevcev treh
mešanih pevskih zborov; Novo mesto, Divača in Lipa iz Brezovice. Po
prazničnem nagovoru župana mag. Boštjana Kovačiča sta orkester in
združeni zbor pod vodstvom dirigenta Zdravka Hribarja popeljala poslu-
šalce v pester in bogat svet klasične, filmske, operne, operetne in lahke
glasbe znanih tujih in domačih skladateljev, med njimi tudi Novomeščana
Marjana Kozine, vezno besedilo pa sta prebirala Tomaž Koncilija in Klavdija
Kotar. Kot solisti so nastopili čelistka Ana Arh (na zgornji sliki), pevki Ire-
na Yebuah Tiran in Ursula Langmayr ter pianist Bernard Prešern. Koncert
se je zaključil s podelitvijo posebnega priznanja Mestne občine Novo
mesto ustanovitelju orkestra in njegovemu dosedanjemu vodji Hribarju, ki
letos predaja dirigentsko palico v druge roke. (Foto: M. Markelj)

Tri desetletja otoške kulture
Kulturno društvo Otočec praznuje 30 let

Dan z nagrajenci
LJUBLJANA - Knjigarna Konzor-
cij je ob slovenskem kulturnem
prazniku pripravila celodnevno
prireditev z naslovom Nagra-
jenci. V pogovoru z Majdo Kne
so se predstavili slovenski ust-
varjalci, od pisateljev, pesnikov
in esejistov do koreografov in
plesalcev, ki so bili lani dobitni-
ki katere od domačih ali tujih
nagrad. Med številnimi imeni
sta bila tudi ustvarjalca z ob-
močja širše Dolenjske, in sicer
pisatelj Nejc Gazvoda iz Novega
mesta in pesnica Stanka Hra-
stelj iz Leskovca pri Krškem.

OTOČEC - Kulturno društvo Oto-
čec je bilo ustanovljeno leta
1976, ko so se domači kulturni-
ki, ki so do tedaj organizacijsko
delovali pod okriljem krajevne
skupnosti, odločili za društveno
organiziranost. Letos društvo
praznuje okrogla tri desetletja
delovanja. Skozi bolj in manj
dejavna obdobja so ga vodili
štirje predsedniki. Prvi je bil
Jože Prosinečki, nasledili sta ga
Anica Bučar in Marija Kogov-
šek, pred devetimi leti pa je
krmilo društva vzel v roke se-
danji predsednik Jernej Strgar.

Zvezda stalnica v društve-
nem delovanju so gledališčniki,
ki imajo na Otočcu kar lepo tra-
dicijo. Gledališka skupina šteje
več kot dvajset članov, stalno
zagretih za oder pa jih je naj-
manj petnajst. Vsako leto poskr-
bijo, da se na domačem odru
kaj dogaja, njihove predstave
pa so vedno zelo dobro obiska-
ne. Od nekdaj dejavnih pevskih
zborov je desetletja previharil le
moški pevski zbor. Pred nekaj
leti je prepeval pod imenom

Grajski fantje, od lani pa pev-
sko tradicijo na Otočcu nadalju-
je pevska skupina Starograjski
fantje iz Gričevja.

Tridesetletnico bodo v društ-
vu počastili z vrsto prireditev, ki
bodo potekale od februarja do
junija. Prva je bila minulo so-
boto, 11. februarja, ko je gledali-
ška skupina pod režiserskim
vodstvom Zdenke Dragman na
odru kulturnega doma uprizo-
rila komedijo Poročil se bom s
svojo ženo.

Knjiga o Valvasorjevi knjigi
Po več kot treh desetletjih je Knjiga o deželi
Kranjski izšla taka, kot jo je zasnovala avtorica

NOVO MESTO - Tita Kovač Arte-
mis, pisateljica in publicistka, ki
ji je življenjska usoda dodelila
dve domovini, rojstno Slovenijo
in moževo Grčijo, je po svoji izo-
brazbi sicer kemičarka, a se že
vse življenje s posebno ljubezni-
jo in skrbnostjo ukvarja z zgo-
dovino. Zanjo jo je navdušil njen
oče Jože, profesor zgodovine na
novomeški gimnaziji, in tudi
poklic turistične vodnice po Gr-
čiji in Sveti deželi, ki ga je oprav-
ljala dolgo vrsto let, jo je ves čas
zadrževal v območju zgodovine.
Tako niti ne čudi, da je zgodovi-
na zahtevala svoje mesto tudi,
ko se je v Titi prebudila pisatelj-
ska žilica, saj se je še najbolj
posrečeno izživela pri pisanju
delno romansiranih zgodovin-
skih biografij. Prvo knjigo te vr-
ste je izdala leta 1973, posveče-
na pa je bila našemu znameni-
temu polihistorju baronu Jane-
zu Vajkardu Valvasorju, sledile
pa so knjige o srbskem vladarju
Štefanu Dečanskemu, mecenu
Žigi Zoisu, uredniku Janezu
Bleiweisu in o prvem grškem
predsedniku Joannisu A. Capo-
distriasu.

V nizu teh knjig je ves čas
posebno mesto zavzemala knji-
ga o Valvasorju, saj je avtorica

Knjižno novost Kako je nastala knjiga o deželi Kranjski pisateljice in
častne občanke Novega mesta Tite Kovač Artemis so predstavili v
Knjigarni Mladinska knjiga v Novem mestu 6. februarja. Z avtorico se
je pogovarjal zgodovinar dr. Stane Granda. (Foto: MiM)

ni marala priznati za svojo, ime-
la jo je za “otroka, ki ji je po roj-
stvu umrl”. Ko je namreč knjiga
leta 1974 izšla pri Cankarjevi
založbi, je bila zaradi posegov
urednika Petra Levca tako spre-
menjena, da po avtoričinem
mnenju to ni bilo več tisto, kar je
napisala. Ni šlo za ideološke
posege, kot bi morda pomislili,
ampak za slogovna nerazume-
vanja. Pisateljica je knjigo za-
snovala kot dvoplastno pripo-
ved. Osnovno besedilo je Valva-
sorjeva pripoved in je zatorej
hoteno napisana v baročnem
slogu z dolgimi zapletenimi
stavki, vsako poglavje pa zaklju-
či kot nekakšen stvaren komen-
tar k Valvasorjevim zapiskom
dodana pripoved njegovega iz-
mišljenega sodelavca Janeza
Lenarta, napisana v stvarnej-
šem slogu. V prvi izdaji knjige je
bil baročni slog po urednikovih
posegih močno okrnjen, kar av-
torici ni dalo miru vseh trideset
let po izidu. Lani se je odločila,
da knjigo ponovno izda v izvirni
obliki, tokrat v samozaložbi.
Zdaj je knjiga o tem, kako je
Valvasor pisal znamenito Slavo
vojvodine Kranjske, ponovno
na prodajnih policah.

M. Markelj

Broneni situlski klic iz davnine
V Dolenjskem muzeju je na ogled že deveta restavrirana okrašena situla

NOVO MESTO - Ime Novega
mesta se z vse večjimi črkami
izpisuje na arheološkem
zemljevidu Evrope predvsem
zaradi pomembnih
prazgodovinskih najdb, med
katerimi po izjemnosti
izstopajo najdbe iz starejše
železne dobe z enkratno
situlsko umetnostjo.

Med najdbami iz obdobja
“cvetočega dolenjskega halšta-
ta”, v katerem je območje Nove-
ga mesta kot sedež kneza imelo
v vsej dosedanji znani zgodovi-
ni največji pomen in vlogo, so
posebej pomembne okrašene
situle, obredne bronaste vedri-
ce. Po njih nosi ime umetnost
tedanjega obdobja, razprostra-
njena v predalpskem delu Evro-
pe. Prav na območju Novega
mesta je bilo izkopanih daleč
največ situl, kar 17, med njimi
devet ornamentiranih, ob tem
pa arheologi ugotavljajo, da ne
gre le za uvožene predmete,
ampak za situle, ki so jih izde-
lovali tu in na katerih se pojav-
ljajo tudi izvirni domači motivi
(prihod trgovcev, ribolov v reki
Krki).

Najnovejša okrašena situla,
ki so jo izkopali leta 2003 na
Kapiteljski njivi in se je po sko-
raj treh letih restavriranja v
Mainzu vrnila v Novo mesto, je
zdaj na ogled na razstavi, po-
stavljeni v Mali dvorani Dolenj-
skega muzeja. Razstava je do-
miselno zasnovana kot prostor
gomile z restavrirano situlo v
sredi. Na krožnem panojskem

Arheolog Borut Križ, avtor razstave in vodja izkopavanj na Kapiteljski njivi
v Novem mestu, in podžupan Miloš Dular, ki je odprl razstavo, pri ogledu
devete novomeške restavrirane okrašene situle. (Foto: MiM)

Restavrirana bronasta situla iz 4.
stoletja pred našim štetjem. (Foto:
MiM)

Razstava je nov poziv k ures-
ničitvi pobude, da dolenjska
prestolnica končno le dobi na-
ziv Novo mesto - mesto situl, na
kar je v otvoritvenem nagovoru
opozoril direktor Dolenjskega
muzeja Zdenko Picelj. Izjemna
novomeška kulturna dediščina

si nedvomno zasluži, da se potr-
di tudi na imensko-simbolni rav-
ni in tako postane močan ele-
ment naše istovetnosti ter hkra-
ti udarno geslo združevanja
moči za razcvet gospodarstva
bodočnosti - turizma.

M. Markelj

obodu je na notranji strani s fo-
tografijami predstavljenih vseh
devet novomeških okrašenih si-
tul, na zunanji strani oboda pa
grobna gomila, v kateri so naš-
li najnovejšo situlo. Gre za 24
centimetrov visoko bronasto
vedrico z ročajem in s štirimi
vodoravnimi pasovi na obodu,
trije so okrasni, eden pa figura-
len z upodobljenimi rogatimi
živalmi, bežečimi pred zverjo s
šapami in levjim repom.

V komediji Poročil se bom s svojo
ženo je zaigrala tudi režiserka Zden-
ka Dragman (desno). (Foto: MiM)

Medletova razstavlja
v Galeriji Lek
LJUBLJANA - Na predvečer slo-
venskega kulturnega praznika
so v Galeriji Lek odprli razstavo
del slikarke Jožica Medle iz Šent-
jerneja. Del razstavljenih grafik
je nastal kot odziv na pesmi
Saše Vegri, ki so izšle v skupni
bibliofilski zbirki obeh avtoric,
naslovljeni Onkraj sveta.

11. februar 2006, cerkev svete Marije Magdalene v Bazovici, Italija
Gostovanje v tujini. Celovečerni koncert orkestra v sodelovanju s tremi mešanimi pevskimi zbori.

Primorski dnevnik, sobota, 11. februar 2006, Rossana Paliaga – Zdravko Hribar o koncertu v 
Bazovici:
»Kako je nastal projekt za letošnji dan slovenske kulture? Lani v tem času smo nastopili v 
Bazovici. Ob tej priliki smo doživeli res lep sprejem in predsednica zbora Lipa je dala pobudo za nadaljnje 
sodelovanje. Stvar sem resno upošteval in pomislil, da bi moral projekt zaobjeti tako orkestralni kot 
zborovski del. /…/
Po vašem ustaljenem običaju boste tudi tokrat sodelovali z raznimi solisti. /…/ Veselim se 
dejstva, da ne gre za izposojene soliste, temveč za glasbenike, ki so tesno povezani z našim orkestrom.«

Dolenjski list, 16. februar 2006
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Primorski dnevnik, 11. februar 2006
Rossana Paliaga: Uspel nevsakdanji glasbeni dogodek v bazovski cerkvi
» /…/ Novomeški simfonični orkester in mešani pevski zbori iz Novega mesta, Divače in Bazovice so 
združeno nastopili ob dnevu slovenske kulture najprej v Novem mestu, v soboto zvečer pa še v cerkvi 
v Bazovici, kjer jih je sprejela množica poslušalcev. Odbor za ločeno upravljanje jusarske imovine, 
Zadružna kraška banka, novomeška organizacija Krka in Zveza slovenskih kulturnih društev so s 
svojo podporo omogočili realizacijo čezmejnega projekta, katerega zametek je nastal prav v Bazovici 
pred enim letom, ko so pevci po uspešnem koncertu novomeških gostov dali pobudo za sodelovanje.
 Dirigent Zdravko Hribar je po že vpeljanem običaju novomeškega združenja docentov, sedanjih 
in nekdanjih učencev glasbene šole Marjana Kozine sestavil glasbeni potpuri za širše občinstvo, ki je 
po raznolikosti celote, trajanju in poljudnem značaju posameznih točk primeren tudi za priložnostne 
obiskovalce koncertnih dvoran /…/
… Velik skupni projekt je prav gotovo pomenil veliko za vse nastopajoče in predvsem za pevce 
ljubiteljskih zborovskih zasedb kot vzgojna in emotivno spodbudna izkušnja /…/«

Koncert v Bazovici, Italija 11. februar 2006
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HALO, tukaj bralec Dolenjca!
Pri Mercatorju je nakup dražji za 36 jurjev – Čadoničeva črnomaljska nanizanka – Pijani mladeniči vozičke
v Krko, trezni vrstniki iz nje – Zaradi oglasa ob službo in stanovanje – Vetromer novomeškega župana

Naša brbrbrbrbralkalkalkalkalka Maria Maria Maria Maria Marija iz Nja iz Nja iz Nja iz Nja iz No-o-o -o -o -
vvvvvega mestega mestega mestega mestega mestaaaaa kar ni mogla doča-
kati začetka četrtkovega dežur-
stva in je klicala že pred “urad-
nim” začetkom. In to zato, da bi
opozorila, kaj lahko čaka kupce
v Mercatorjevem centru na Ci-
kavi v Novem mestu. Oziroma
pred njim. “Nakup se strankam
‘najboljšega soseda’ kaj hitro
lahko podraži za dodatnih 36
tisočakov,” iz svoje izkušnje po-
ve gospa Marija. Po njenih be-
sedah se pred Mercatorjem
“pasejo” občinski redarji in na
njihovo zahtevo pajek od tam
odvaža avtomobile, čeprav ne
gre za javne, občinske površine,
ampak za Mercatorjeve. “Očit-
no redarjem in pajku primanj-
kuje dela v mestu, pa so se us-
merili na Mercatorjevo parkiri-
šče, kar je zanje zelo prikladno:
kraj je zelo primeren za nakla-
danje avtov na pajka in razdalja
do parkirišča Komunale je naj-
krajša. Malo dela, velik zaslu-
žek! Od Mercatorja bi pričako-
vali, da bo zaščitil svoje kupce, a
se to ‘najboljšemu sosedu’ očit-
no ne zdi potrebno. No, sicer pa
nas druge trgovske hiše s svoji-
mi varnimi parkirišči z vese-
ljem pričakujejo …”

Naš zvesti bralec in vestni
sporočevalec MirMirMirMirMirkkkkko Čadoničo Čadoničo Čadoničo Čadoničo Čadonič
iz Čriz Čriz Čriz Čriz Črnomlnomlnomlnomlnomljajajajaja je od svojega zad-
njega javljanja za to rubriko na-
nizal kar precej opomb. “Neka-
teri opozarjajo na strah, da se
bodo s prehodom na evro cene
dejansko povečale, češ da bodo
trgovci cene zaokroževali navz-
gor. To pa se dogaja že sedaj.
Tako je cena novega 160-gram-
skega jogurta Ljubljanskih mle-
karn v novi embalaži enaka kot
cena prejšnjega 180-gramske-

ga, to pa je več kot 10-odstotna
podražitev.

Ob sedanjih informativnih
dnevih za srednješolce in štu-
dente smo slišali očitke, češ da
nekateri učenci v osnovni šoli
komaj izdelujejo, v srednjih in
kasneje na višjih in visokih šo-
lah pa so odlični. Res je tako, a
zato, ker se učencem v osnov-
nih šolah ni treba učiti, saj mo-
ra tako rekoč vsak končati osem-
letko, in tega se zavedajo, kas-
neje pa, ko  vrag jemlje šalo, se
začno učiti. Take so tudi moje iz-
kušnje z učenci črnomaljske OŠ
Loka, kjer sem dolga leta učil.

Črnomaljski planinci – bilo
nas je okoli 150 – smo slovenski
kulturni praznik počastili s po-
hodom iz Črnomlja preko Bu-
toraja na Sadeže. Vmes smo se
nekajkrat ustavili in povsod so
nas lepo postregli, še posebej
pa smo bili veseli recitacij Pre-
šernovih pesmi, ki sta nam jih
na vsaki postaji pripravili Mar-
tina in Simona, učenki 8. razre-
da črnomaljske OŠ Loka.

Včasih je bila lepo označena
cesta od Črnomlja proti Stran-
ski vasi, sedaj pa že lep čas tega
smerokaza ni več. Isto velja za
pot iz Črnomlja proti Stražne-
mu vrhu.”

Čadonič je že pred letom dni
v tej rubriki opozoril, da je tab-
la, ki ob cesti označuje vas Lok-
ve, vsaj kilometer “pregloboko”
in je tako celotno romsko nase-
lje, pa še nekaj “civilnih” hiš, ta-
ko rekoč na nikogaršnji zemlji,
v telefonskem imeniku pa jih
vodijo pod Lokve.

Bralec D rD rD rD rD ra g o  i z  Na g o  i z  Na g o  i z  Na g o  i z  Na g o  i z  Nooooovvvvve g ae g ae g ae g ae g a
mestmestmestmestmestaaaaa je pohvalil tri mladeniče,
ki so v soboto popoldne v potap-
ljaški opremi iz Krke pod Tu-

šem vlekli trgovinske nakupo-
valne vozičke, ki so jih njihovi
objestni vrstniki pometali v re-
ko. “Sam sem že večkrat videl,
še posebej ob petkih po koncu
pouka, kako objestni mladeniči
iz bližnje Tuševe trgovine vozijo
polne vozičke alkoholnih pijač,
tudi po 10 in več litrov vina, piva,
žganja, potem pa, pijani, naku-
povalne vozičke mečejo v Krko.
Mar take objestnosti res ne mo-
re nihče ustaviti?”

FFFFFrrrrrancianciancianciancija z Rakja z Rakja z Rakja z Rakja z Rakeeeee pa tarejo
drugačne skrbi. V našem časo-
pisu je prebral sestavek Se tudi
pri vas prepirate?, pa bi se rad
pogovoril z avtorico, specialistko
zakonske in družinske terapije.
Franci bi rad nasvet, kako rav-
nati v njegovem primeru, ko ga
je neka brezvestna ženska grdo
opeharila. Spoznal jo je preko
oglasa v Salomonovem oglasni-
ku, zaradi njenih obljub, da bo-
sta skupaj poslovala, je pustil
službo, prodal stanovanje, denar
pa izročil njej. Obljube je prelo-
mila, na njegove telefonske klice
se na oglaša; Franci je na cesti,
preživlja se s priložnostnimi deli,
na policiji pa se jim s tem primer-
om na da ukvarjati. To bo tudi za
svetovalko težka stvar.

IvIvIvIvIvana iz Jurana iz Jurana iz Jurana iz Jurana iz Jurne vne vne vne vne vasi asi  asi  asi  asi  v gor-
janskem Podgorju pa zanima,
zakaj novomeški župan, ko gre
za probleme in neprijetne stva-
ri, naj gre za zaplete z Romi,
proteste v zvezi Šmarješko ce-
sto ipd., pošilja v ogenj podžu-
pane, ko je bila na obisku v No-
vem mestu vlada, je bil pa kar
naprej sam ob Janši, kot da sta
poročena.

Za odgovor na to pa res ni tre-
ba spraševati svetovalke. Saj
vsak burovž ve, kam piha veter …

SilvSilvSilvSilvSilva Jura Jura Jura Jura Jurkkkkkoooooviča iz Šentjerviča iz Šentjerviča iz Šentjerviča iz Šentjerviča iz Šentjer-----
nenenenenejajajajaja, ki je tudi svetnik v občin-
skem svetu, moti način urejanja
komunalne infrastrukture v
romskem naselju na Trdinovi
ulici. Lepo je sicer, da naložba,
za katero je dala denar in očitno
tudi zeleno luč država, napre-
duje, vendar “če se že dela, naj
se naredi dobro in vsaj tako ka-
kovostno, da bo komunalna
oprema služila svojemu name-
nu, gradbišče pa ne bo nevarno
za občane. V vseh mesecih na-
ložbe tu še nismo videli nadzor-
nika, dela bi morala biti že zdav-
naj narejena, izvajalec del nima
niti deponije za odvoz odpadne-
ga materiala. Zanimivo je tudi
to, da je hotel nekatera dela, ki
ima plačana po pogodbi, zara-
čunati kar Romom. Tako ne gre.
Če se bo tak način dela nada-
ljeval, bomo Romi zaprli cesto in
ne bomo več dovolili nadaljevan-
ja gradnje. Pa naj občina oziro-
ma država dobi drugega izvajal-
ca,” je bil oster Silvo Jurkovič.

A. B.

HALO,
tukaj DOLENJSKI LIST ...
Novinarji Dolenjskega lista si želi-
mo še več sodelovanja z bralci.
Vemo, da je težko pisati, zato pa je
lažje telefonirati. Če vas kaj žuli,
če bi radi kaj spremenili, morda
koga pohvalili, ali pa le opozorili
na zanimiv dogodek iz domačih
krajev – pokličite nas! Prisluhnili
vam bomo, zapisali, morda dali
kakšen nasvet in po možnosti po-
iskali odgovor na vaše vprašanje.
Na telefonski številki

07/ 39 30 522
vas čakamo vsak četrtek med 18.
in 19. uro. Dežurni novinar vam
bo pozorno prisluhnil.

Sodelovanje Novomeščanov z zamejci
V Občini Dolina pri Trstu, ki

ima 6.000 prebivalcev, se je pre-
jšnjo nedeljo končal velik pro-
jekt, v katerem so sodelovali
Simfonični orkester Glasbene
šole Marjana Kozine, Mešani
pevski zbor Novo mesto, Kul-
turno društvo Lipa iz Bazovice s
svojim pevskim zborom in Pev-
ski zbor Divača. Ideja o tovrst-
nem čezmejnem povezovanju
izhaja iz povezovanja novome-
škega Društva za razvijanje
prostovoljnega dela in Dijaške-
ga doma Srečko Kosovel, pre-
rasla pa je sodelovanje, ki se bo,
kot pravi ravnatelj novomeške

glasbene šole in dirigent Zdrav-
ko Hribar, nadaljevalo tudi v bo-
doče.

Projekt, v katerem je sodelo-
valo okoli sto simfonikov in 120
pevcev, je zajel tri nastope: v
Novem mestu, na Bazovici in v
Dolini. Za koordinacijo so naj-
bolj zaslužni Branka Bukovec in
Zdravko Hribar iz Novega me-
sta, Magda Rebula in Darko
Metlika iz Bazovice ter seveda
pevovodje Jožica Prus, Tamara
Raseni  Ražem in Anton Baloh.
Projekt sta podprli MO Novo
mesto in Krka, d.d. Kot pravi
Zdravko Hribar, so simfoniki to-

krat povabili k sodelovanju Me-
šani pevski zbor Novo mesto,
ker se je na lanskem državnem
tekmovanju uvrstil visoko, zbor
iz Divače pa so izbrali domači-
ni. Nastop treh različnih zborov
z orkestrom je bil za vse nasto-
pajoče posebna izkušnja. Kot
vemo, je bilo novomeško občin-
stvo navdušeno, prav posebno
vzdušje pa je vladalo tudi v Ba-
zovici in v Dolini. Ker se je to
glasbeno sodelovanje rodilo iz
ljudi in ne iz ustanov, je med
glasbeniki in zamejskimi Slo-
venci zaživelo zares prisrčno
prijateljstvo. S tem nastopom so
v Občini Dolina obeležili sloven-
ski kulturni praznik in kot po-
sebnega gosta povabili tudi pi-
satelja Borisa Pahorja. Kljub
visoki starosti – pisatelj je v 93.
letu - je spregovoril zbranim o
narodni identiteti in multikul-
turalnosti, ki sta jo v svojem
času predstavljala tudi France
Prešeren in Srečko Kosovel. Po-
drobneje ju je predstavil v njuni
človeški tragiki in narodnosti
veličini. Kot je dejal, pa je zelo
užival ob nastopu novomeških
simfonikov in vseh pevcev.

Dolina je občina s pretežno
slovenskim prebivalstvom in je
pobratena tudi s Kočevjem. Je
edina občina na tržaškem, ki
ima županjo. Fulvia Premolin,
profesorica slovenske književ-
nosti, pa je do sedaj prva in za
enkrat še edina županja na ce-
lem tržaškem območju. V tej ob-
čini so še zelo živi mnogi stari
običaji; Tatjana Turko, občinska
odbornica, zadolžena tudi za
kulturo, pa je kot enega najlep-
ših običajev predstavila petje
podoknic občanom, starim nad
70 let, ki jih mladina prepeva na
t.i. dan nedolžnih otrok. “To je
večer lepih slovenskih pesmi, ki
donijo po vaseh tu okoli.”

Tudi po koncertu v njihovem
Gledališču France Prešeren je
donela slovenska pesem, saj so
se nastopajoči v prijetnem dru-
ženju po koncertu razživeli in
zapeli po domače. To je bil zad-
nji nastop Zdravka Hribarja kot
dirigenta orkestra pri prijate-
ljih v omenjenih krajih. Ostal pa
bo programski vodja orkestra
in kot pravi, se bo to lepo sode-
lovanje še nadaljevalo.

Lidija Jež

Zaslužni za lep večer v Občini Dolina pri Trstu:  občinska odbornica
Tatjana Turko, Branka Bukovec, Zdravko Hribar, županja Fulvia Premo-
lin in Magda Rebula - KD Lipa iz Bazovice.

MOHORČIČEVA ZLATOPOROČENCA - Februarja sta v krogu svojih
najbližjih, med katerimi sta najbolj srečna, praznovala zlato poroko Mar-
tina in Ivan Mohorčič iz Drašičev. Martina je, ko se je poročila, gospodi-
njila, vzgajala svoje tri hčerke, sosedove otroke, marsikdaj pa poskrbe-
la tudi za svojih sedem vnukov in vnukinj. Ivan pa je bil uslužbenec in
odkar se je upokojil, z ženo skupaj kmetujeta. Zanimivo pa je, da nima-
ta traktorja, ampak si še kot edina v vasi pri kmečkem delu pomagata
s konjem. (M. B.-J., foto Ivan Nemanič)

NAJSTAREJŠI ZBURJAN PRAZNOVAL ZLATO POROKO - 11. februarja je
minilo 50 let skupne poti zakoncev Anderlič; 74-letne Marije in 83-letne-
ga Franca, ki je tudi najstarejši krajan Zbur. Na visok jubilej sta ponovno
obljubo zvestobe v dobrem in slabem potrdila v cerkvi sv. Marjete v Šmar-
jeti, kjer je obred vodil župnik Janez Zdešar. V počastitev njunega jubileja
so jima ob strani stali otroci Franc, Marjan in Majda z družinami ter številni
sorodniki in prijatelji. 70 svatov je slavje nadaljevalo v gostilni v Škocjanu,
zabava pa se je prevesila v naslednji dan. (Foto: T. Jakše Gazvoda)

KUHARSKI TEČAJ V GRIBLJAH – Članice Društva kmečkih žena Griblje
so aktivne celo leto, največ prostega časa za medsebojno druženje in
izobraževanje pa imajo v zimskih mesecih. Tako so pred kratkim organizi-
rale kuharski tečaj, na katerem jim je svoje izkušnje in recepte o ajdovih
jedeh posredovala članica sorodnega društva iz Dragatuša. (M. Štrucelj)

“ALI MI GROZI SLADKORNA?” - Krajevna organizacija Rdečega križa
Mali Slatnik je v torek, 7. februarja, v telovadnici OŠ Mali Slatnik orga-
nizirala predavanje o sladkorni bolezni in tveganju za nastanek le-te. Pre-
davala je Jožica Rolih, višja med. sestra. Preko stotim krajanom, ki so z
zanimanjem prisluhnili predavateljici, so po predavanju brezplačno
izmerili holesterol, sladkor v krvi in krvni tlak (na fotografiji). Merjenja je
omogočila Lekarna Novak.
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nas druge trgovske hiše s svoji-
mi varnimi parkirišči z vese-
ljem pričakujejo …”

Naš zvesti bralec in vestni
sporočevalec MirMirMirMirMirkkkkko Čadoničo Čadoničo Čadoničo Čadoničo Čadonič
iz Čriz Čriz Čriz Čriz Črnomlnomlnomlnomlnomljajajajaja je od svojega zad-
njega javljanja za to rubriko na-
nizal kar precej opomb. “Neka-
teri opozarjajo na strah, da se
bodo s prehodom na evro cene
dejansko povečale, češ da bodo
trgovci cene zaokroževali navz-
gor. To pa se dogaja že sedaj.
Tako je cena novega 160-gram-
skega jogurta Ljubljanskih mle-
karn v novi embalaži enaka kot
cena prejšnjega 180-gramske-

ga, to pa je več kot 10-odstotna
podražitev.

Ob sedanjih informativnih
dnevih za srednješolce in štu-
dente smo slišali očitke, češ da
nekateri učenci v osnovni šoli
komaj izdelujejo, v srednjih in
kasneje na višjih in visokih šo-
lah pa so odlični. Res je tako, a
zato, ker se učencem v osnov-
nih šolah ni treba učiti, saj mo-
ra tako rekoč vsak končati osem-
letko, in tega se zavedajo, kas-
neje pa, ko  vrag jemlje šalo, se
začno učiti. Take so tudi moje iz-
kušnje z učenci črnomaljske OŠ
Loka, kjer sem dolga leta učil.

Črnomaljski planinci – bilo
nas je okoli 150 – smo slovenski
kulturni praznik počastili s po-
hodom iz Črnomlja preko Bu-
toraja na Sadeže. Vmes smo se
nekajkrat ustavili in povsod so
nas lepo postregli, še posebej
pa smo bili veseli recitacij Pre-
šernovih pesmi, ki sta nam jih
na vsaki postaji pripravili Mar-
tina in Simona, učenki 8. razre-
da črnomaljske OŠ Loka.

Včasih je bila lepo označena
cesta od Črnomlja proti Stran-
ski vasi, sedaj pa že lep čas tega
smerokaza ni več. Isto velja za
pot iz Črnomlja proti Stražne-
mu vrhu.”

Čadonič je že pred letom dni
v tej rubriki opozoril, da je tab-
la, ki ob cesti označuje vas Lok-
ve, vsaj kilometer “pregloboko”
in je tako celotno romsko nase-
lje, pa še nekaj “civilnih” hiš, ta-
ko rekoč na nikogaršnji zemlji,
v telefonskem imeniku pa jih
vodijo pod Lokve.

Bralec D rD rD rD rD ra g o  i z  Na g o  i z  Na g o  i z  Na g o  i z  Na g o  i z  Nooooovvvvve g ae g ae g ae g ae g a
mestmestmestmestmestaaaaa je pohvalil tri mladeniče,
ki so v soboto popoldne v potap-
ljaški opremi iz Krke pod Tu-

šem vlekli trgovinske nakupo-
valne vozičke, ki so jih njihovi
objestni vrstniki pometali v re-
ko. “Sam sem že večkrat videl,
še posebej ob petkih po koncu
pouka, kako objestni mladeniči
iz bližnje Tuševe trgovine vozijo
polne vozičke alkoholnih pijač,
tudi po 10 in več litrov vina, piva,
žganja, potem pa, pijani, naku-
povalne vozičke mečejo v Krko.
Mar take objestnosti res ne mo-
re nihče ustaviti?”

FFFFFrrrrrancianciancianciancija z Rakja z Rakja z Rakja z Rakja z Rakeeeee pa tarejo
drugačne skrbi. V našem časo-
pisu je prebral sestavek Se tudi
pri vas prepirate?, pa bi se rad
pogovoril z avtorico, specialistko
zakonske in družinske terapije.
Franci bi rad nasvet, kako rav-
nati v njegovem primeru, ko ga
je neka brezvestna ženska grdo
opeharila. Spoznal jo je preko
oglasa v Salomonovem oglasni-
ku, zaradi njenih obljub, da bo-
sta skupaj poslovala, je pustil
službo, prodal stanovanje, denar
pa izročil njej. Obljube je prelo-
mila, na njegove telefonske klice
se na oglaša; Franci je na cesti,
preživlja se s priložnostnimi deli,
na policiji pa se jim s tem primer-
om na da ukvarjati. To bo tudi za
svetovalko težka stvar.

IvIvIvIvIvana iz Jurana iz Jurana iz Jurana iz Jurana iz Jurne vne vne vne vne vasi asi  asi  asi  asi  v gor-
janskem Podgorju pa zanima,
zakaj novomeški župan, ko gre
za probleme in neprijetne stva-
ri, naj gre za zaplete z Romi,
proteste v zvezi Šmarješko ce-
sto ipd., pošilja v ogenj podžu-
pane, ko je bila na obisku v No-
vem mestu vlada, je bil pa kar
naprej sam ob Janši, kot da sta
poročena.

Za odgovor na to pa res ni tre-
ba spraševati svetovalke. Saj
vsak burovž ve, kam piha veter …

SilvSilvSilvSilvSilva Jura Jura Jura Jura Jurkkkkkoooooviča iz Šentjerviča iz Šentjerviča iz Šentjerviča iz Šentjerviča iz Šentjer-----
nenenenenejajajajaja, ki je tudi svetnik v občin-
skem svetu, moti način urejanja
komunalne infrastrukture v
romskem naselju na Trdinovi
ulici. Lepo je sicer, da naložba,
za katero je dala denar in očitno
tudi zeleno luč država, napre-
duje, vendar “če se že dela, naj
se naredi dobro in vsaj tako ka-
kovostno, da bo komunalna
oprema služila svojemu name-
nu, gradbišče pa ne bo nevarno
za občane. V vseh mesecih na-
ložbe tu še nismo videli nadzor-
nika, dela bi morala biti že zdav-
naj narejena, izvajalec del nima
niti deponije za odvoz odpadne-
ga materiala. Zanimivo je tudi
to, da je hotel nekatera dela, ki
ima plačana po pogodbi, zara-
čunati kar Romom. Tako ne gre.
Če se bo tak način dela nada-
ljeval, bomo Romi zaprli cesto in
ne bomo več dovolili nadaljevan-
ja gradnje. Pa naj občina oziro-
ma država dobi drugega izvajal-
ca,” je bil oster Silvo Jurkovič.

A. B.

HALO,
tukaj DOLENJSKI LIST ...
Novinarji Dolenjskega lista si želi-
mo še več sodelovanja z bralci.
Vemo, da je težko pisati, zato pa je
lažje telefonirati. Če vas kaj žuli,
če bi radi kaj spremenili, morda
koga pohvalili, ali pa le opozorili
na zanimiv dogodek iz domačih
krajev – pokličite nas! Prisluhnili
vam bomo, zapisali, morda dali
kakšen nasvet in po možnosti po-
iskali odgovor na vaše vprašanje.
Na telefonski številki

07/ 39 30 522
vas čakamo vsak četrtek med 18.
in 19. uro. Dežurni novinar vam
bo pozorno prisluhnil.

Sodelovanje Novomeščanov z zamejci
V Občini Dolina pri Trstu, ki

ima 6.000 prebivalcev, se je pre-
jšnjo nedeljo končal velik pro-
jekt, v katerem so sodelovali
Simfonični orkester Glasbene
šole Marjana Kozine, Mešani
pevski zbor Novo mesto, Kul-
turno društvo Lipa iz Bazovice s
svojim pevskim zborom in Pev-
ski zbor Divača. Ideja o tovrst-
nem čezmejnem povezovanju
izhaja iz povezovanja novome-
škega Društva za razvijanje
prostovoljnega dela in Dijaške-
ga doma Srečko Kosovel, pre-
rasla pa je sodelovanje, ki se bo,
kot pravi ravnatelj novomeške

glasbene šole in dirigent Zdrav-
ko Hribar, nadaljevalo tudi v bo-
doče.

Projekt, v katerem je sodelo-
valo okoli sto simfonikov in 120
pevcev, je zajel tri nastope: v
Novem mestu, na Bazovici in v
Dolini. Za koordinacijo so naj-
bolj zaslužni Branka Bukovec in
Zdravko Hribar iz Novega me-
sta, Magda Rebula in Darko
Metlika iz Bazovice ter seveda
pevovodje Jožica Prus, Tamara
Raseni  Ražem in Anton Baloh.
Projekt sta podprli MO Novo
mesto in Krka, d.d. Kot pravi
Zdravko Hribar, so simfoniki to-

krat povabili k sodelovanju Me-
šani pevski zbor Novo mesto,
ker se je na lanskem državnem
tekmovanju uvrstil visoko, zbor
iz Divače pa so izbrali domači-
ni. Nastop treh različnih zborov
z orkestrom je bil za vse nasto-
pajoče posebna izkušnja. Kot
vemo, je bilo novomeško občin-
stvo navdušeno, prav posebno
vzdušje pa je vladalo tudi v Ba-
zovici in v Dolini. Ker se je to
glasbeno sodelovanje rodilo iz
ljudi in ne iz ustanov, je med
glasbeniki in zamejskimi Slo-
venci zaživelo zares prisrčno
prijateljstvo. S tem nastopom so
v Občini Dolina obeležili sloven-
ski kulturni praznik in kot po-
sebnega gosta povabili tudi pi-
satelja Borisa Pahorja. Kljub
visoki starosti – pisatelj je v 93.
letu - je spregovoril zbranim o
narodni identiteti in multikul-
turalnosti, ki sta jo v svojem
času predstavljala tudi France
Prešeren in Srečko Kosovel. Po-
drobneje ju je predstavil v njuni
človeški tragiki in narodnosti
veličini. Kot je dejal, pa je zelo
užival ob nastopu novomeških
simfonikov in vseh pevcev.

Dolina je občina s pretežno
slovenskim prebivalstvom in je
pobratena tudi s Kočevjem. Je
edina občina na tržaškem, ki
ima županjo. Fulvia Premolin,
profesorica slovenske književ-
nosti, pa je do sedaj prva in za
enkrat še edina županja na ce-
lem tržaškem območju. V tej ob-
čini so še zelo živi mnogi stari
običaji; Tatjana Turko, občinska
odbornica, zadolžena tudi za
kulturo, pa je kot enega najlep-
ših običajev predstavila petje
podoknic občanom, starim nad
70 let, ki jih mladina prepeva na
t.i. dan nedolžnih otrok. “To je
večer lepih slovenskih pesmi, ki
donijo po vaseh tu okoli.”

Tudi po koncertu v njihovem
Gledališču France Prešeren je
donela slovenska pesem, saj so
se nastopajoči v prijetnem dru-
ženju po koncertu razživeli in
zapeli po domače. To je bil zad-
nji nastop Zdravka Hribarja kot
dirigenta orkestra pri prijate-
ljih v omenjenih krajih. Ostal pa
bo programski vodja orkestra
in kot pravi, se bo to lepo sode-
lovanje še nadaljevalo.

Lidija Jež

Zaslužni za lep večer v Občini Dolina pri Trstu:  občinska odbornica
Tatjana Turko, Branka Bukovec, Zdravko Hribar, županja Fulvia Premo-
lin in Magda Rebula - KD Lipa iz Bazovice.

MOHORČIČEVA ZLATOPOROČENCA - Februarja sta v krogu svojih
najbližjih, med katerimi sta najbolj srečna, praznovala zlato poroko Mar-
tina in Ivan Mohorčič iz Drašičev. Martina je, ko se je poročila, gospodi-
njila, vzgajala svoje tri hčerke, sosedove otroke, marsikdaj pa poskrbe-
la tudi za svojih sedem vnukov in vnukinj. Ivan pa je bil uslužbenec in
odkar se je upokojil, z ženo skupaj kmetujeta. Zanimivo pa je, da nima-
ta traktorja, ampak si še kot edina v vasi pri kmečkem delu pomagata
s konjem. (M. B.-J., foto Ivan Nemanič)

NAJSTAREJŠI ZBURJAN PRAZNOVAL ZLATO POROKO - 11. februarja je
minilo 50 let skupne poti zakoncev Anderlič; 74-letne Marije in 83-letne-
ga Franca, ki je tudi najstarejši krajan Zbur. Na visok jubilej sta ponovno
obljubo zvestobe v dobrem in slabem potrdila v cerkvi sv. Marjete v Šmar-
jeti, kjer je obred vodil župnik Janez Zdešar. V počastitev njunega jubileja
so jima ob strani stali otroci Franc, Marjan in Majda z družinami ter številni
sorodniki in prijatelji. 70 svatov je slavje nadaljevalo v gostilni v Škocjanu,
zabava pa se je prevesila v naslednji dan. (Foto: T. Jakše Gazvoda)

KUHARSKI TEČAJ V GRIBLJAH – Članice Društva kmečkih žena Griblje
so aktivne celo leto, največ prostega časa za medsebojno druženje in
izobraževanje pa imajo v zimskih mesecih. Tako so pred kratkim organizi-
rale kuharski tečaj, na katerem jim je svoje izkušnje in recepte o ajdovih
jedeh posredovala članica sorodnega društva iz Dragatuša. (M. Štrucelj)

“ALI MI GROZI SLADKORNA?” - Krajevna organizacija Rdečega križa
Mali Slatnik je v torek, 7. februarja, v telovadnici OŠ Mali Slatnik orga-
nizirala predavanje o sladkorni bolezni in tveganju za nastanek le-te. Pre-
davala je Jožica Rolih, višja med. sestra. Preko stotim krajanom, ki so z
zanimanjem prisluhnili predavateljici, so po predavanju brezplačno
izmerili holesterol, sladkor v krvi in krvni tlak (na fotografiji). Merjenja je
omogočila Lekarna Novak.

Primorski dnevnik, torek, 21. februar 2006, Rossana Paliaga
» /…/ Vokalno-instrumentalni del nastopa je zvenel pod vodstvom četverice dirigentov, ki so sodelovali 
pri skupnem projektu. Zazveneli so Händlova Aleluja pod vodstvom Tamare Ražem, Mozartov motet 
Ave verum pod vodstvom Antona Baloha, predvsem pa je nastop postal priložnost za poslušanje dveh 
odlomkov iz slovenskega opernega in operetnega repertoarja. Jožica Prus je vodila velik sestav pri 
izvedbi zbora iz Parmove opere Caričine amazonke, Hribar pa zbor iz operete Majda Marjana Kozine.«

19. februar 2006, Gledališče France Prešeren, Boljunec, Dolina pri Trstu, Italija
Gostovanje v tujini, sodelovanje na občinski proslavi v Boljuncu, slavnostni govornik Boris Pahor

Dolenjski list, 23. februar 2006
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TUDI V KOSTANJEVICI 
PODELILI PLAKETE
Ob slovenskem kulturnem prazni-
ku so tudi v Kostanjevici na Krki 
pripravili krajevno proslavo, ki so 
jo naslovili Trije žarki kostanjevi-
ške šole – Jože Cvelbar, Jože Gor-
jup in Lado Smrekar. Predstavili 
so se recitatorji, mladinski pevski 

zbor, plesna skupina Harlekin, kot 
gost pa je nastopil tudi komorni 
orkester Tartini. Ob tej priložnosti 
so podelili tudi bronaste Prešerno-
ve plakete, ki so jih prejeli Ženski 
pevski zbor Aktiva kmečkih žena 
Pod Gorjanci, Andrej Jordan in 
Matjaž Krhin iz pihalnega orke-
stra kostanjeviškega kulturnega 
društva ter najmlajša Sandra Gu-
benšek iz plesne skupine Harle-
kin (na sliki).

BREŽIŠKA KNJIŽNICA 
PRAZNUJE 60 LET

Ob tem jubileju so se spomnili 
vseh dosežkov, še posebej so s spo-
minskimi darili počastili tri ne-
kdanje knjižničarke, ki so po bese-
dah direktorice Knjižnice Brežice 
Teje Bemkoč veliko pripomogle k 
bralni kulturi vseh generacij. V le-
tošnjem letu so pred velikimi pro-
jekti, saj bodo namenu predali nov 

razširjen knjižnični kompleks. 
Tudi Občina Brežice, ki financira 
izgradnjo, je zadovoljna in župan 
Ivan Molan je s ponosom osvetlil 
prehojenih 60 let. Na malce iro-
ničen in satiričen način je Anatol 
Štern v umetniški besedi uprizo-
ril monodramo ‘Lovro Toman, ko 
je prvič razvil slovensko zastavo’ 
za zaključek prijetnega večera ob 
visokem jubileju knjižnice.

   hiša keramike...
       vrhunski izdelki...
     po meri vaših želja...
hitra dobava...   kultura bivanja.

PE NOVO MESTO, L ivada 21, te l .  07/39-32-885
PE BREŽICE, Cesta bratov Milavcev 81, tel. 07/49-93-020
PE  L JUBL JANA,  T ržaška  53 ,  t e l .  01/24-28-790

w w w . g r a n i t - c o m . s i

Zlata plaketa 
Pavliču

Na osrednji občinski proslavi ob 
slovenskem kulturnem prazniku, 
ki je bila v Domu svobode v Bres-
tanici, so podelili srebrne in eno 
zlato Prešernovo plaketo. Srebrne 

Prešernove plakete so prejeli: Al-
bin Medvešek, ml. član pihalnega 
orkestra DKD Svoboda Senovo, ter 
trije člani KD Svoboda iz Brestan-
ice: Janez Kavčič, član gledališke 
skupine, ter Janez Kranjc in Jože 
Gošek, člana moškega pevskega 
zbora. Zlato plaketo je prejel An-
ton Pavlič (na sliki), prav tako član 
moškega pevskega zbora KD Svo-
boda iz Brestanice, svoje kulturno 
poslanstvo pa je začel že davnega 
leta 1984 v pevski sekciji tedan-
jega MKUD Jože Hlebec, leta 1955 
pa se je pridružil pevcem MoPZ 
Svoboda, s katerimi poje kot basist 
že več kot pol stoletja. Bil je tudi 
reden član Senovskega okteta vse 
od njegove ustanovitve.

Glasbeniki pod dirigentsko taktir-
ko Zdravka Hribarja, ravnatelja 
Glasbene šole Marjana Kozine 
in ustanovitelja zasedbe, so pred-
stavili slogovno raznolik repertoar 
obarvan z zvoki od baroka do so-

dobnosti, od klasične do filmske 
orkestracije. Skorajda prepolni 
dvorani so se predstavili številni 
instrumentalni in vokalni solisti 
ter mogočni združeni zbor meša-
nih pevskih zborov Novo mesto, 

KULTURNI PRAZNIK

KULTURNI MOZAIK
vsako sredo ob 22.30 
uri na Vašem kanalu

PREŠERNOVE PLAKETE 

OB KULTURNEM PRAZNIKU

Hribarjev zadnji Prešernov koncert
V počastitev slovenskega kulturnega praznika je v novomeški športni dvorani Marof izzvenel tradicio-
nalni večerni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra. 

Lipa Bazovica in Divača. Slavnost-
ni govornik župan Boštjan Kova-
čič je dirigentu Hribarju namenil 
posebno priznanje za njegovo dol-
goletno delo z orkestrom, ki ga 
maestro letos končuje. Med raz-

logi odhoda z dirigentskega odra 
je Hribar navedel preobremenje-
nost s šolsko dejavnostjo. Nekaj 
dni kasneje je Hribar z orkestrom 
gostoval v Bazovici pri Trstu in v 
Dolini pri Trstu. Novo dirigentsko 

ime sicer še ni znano, dolenjski 
javnosti pa se bo novi maestro pre-
mierno predstavil s prihodnjim fe-
bruarskim koncertom, vsebinsko 
namenjenim 100-letnici rojstva 
Marjana Kozine.

dolenjski obzornik24 kulturni mozaik24 številka 24, marec 2006
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Novi medij, februar 2005

Koncert v Športni dvorani Marof 8. februarja 2006
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22. maj 2006, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto
Kulturni program simfoničnega orkestra ob 50-letnici Zavoda za šolstvo Republike Slovenije

14

Športna dvorana Marof je bila 
8. februarja, ko je bil v njej kon
cert, ki so ga pripravili v Glasbeni 
šoli Marjana Kozine, premajhna, 
da bi sprejela vse obiskovalce.

Tradicionalni koncert Novo
meškega simfoničnega orkestra 

ob dnevu kulture, ki so ga pripravili 
pod okriljem mestne občine Novo 
mesto, je dogodek, ki se za dolgo 
zapiše v srca številnih obiskoval

KULTURNI PRAZNIK

cev. Orkester je pod taktirko di
rigenta Zdravka Hribarja, ki se je 
na prireditvi kot dirigent poslovil od 
orkestra, pripravil pester program. 
Izvajali so skladbe E. Eoussanova, 
Haydna, Kozine, Offenbacha, Av
senika, Handla, Mozarta, Parme, 
Webbra … Program so ob izvrstnih 
solistkah Ireni Akweley Yebuah Ti
ran in Ursuli Langmayer popestrili 

Tudi člani simfoničnega orkestra so se Hribarju zahvalili 
za dolgoletno vodenje orkestra. 

še mešani pevski zbori Lipa Zazovi
ca, Divača in Novo mesto. Čudovit 
glasbeni večer sta izvrstno vodila 
Klavdija Kotar in Tomaž Koncilija. 
Zbrane je ob prazniku nagovoril no
vomeški župan Boštjan Kovačič, ki 
je ob tej priložnosti izročil dirigentu 
orkestra in direktorju Glasbene šo
le Marjana Kozine še posebno priz
nanje. Zdravka Hribarja je zbrano 

Župan Boštjan Kovačič je 
dirigentu Zdravku Hribarju 
izročil posebno priznanje. 

Solistka Irena Akwelwy 
Yebuah Tiran.

občinstvo stoje nagradilo z burnim 
aplavzom in mu tudi na ta način 
izreklo svoje priznanje za zasluge 
na vzgojnem in glasbenem področ
ju. Hribar pa je v svoji zahvali obči
ni in sponzorjem poudaril veliko po
žrtvovalnost in prizadevnost vseh 
članov izvrstnega Novomeškega 
simfoničnega orkestra. 

(Foto: P. Klinc)
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Praznično s simfoniki, Novi Medij, februar 07
»Tokratni praznični koncert našega simfoničnega orkestra, ki ga večinoma tvorijo učenci in profesorji 
Glasbene šole Marjana Kozine, je bil ponovno svojevrstno doživetje in vsaj v dveh pogledih nekaj 
posebnega. Letos namreč mineva sto let od rojstva skladatelja Marjana Kozine, novomeškega rojaka, 
ki je ustvarjal simfonično, komorno, operno, operetno, baletno in filmsko glasbo in je pomembno 
zaznamoval slovenski glasbeni prostor. Prav zato so se snovalci tega vrhunskega glasbenega dogodka, 
odločili za izvedbo samih slovenskih del. Druga posebnost tega večera pa je bila, da je Zdravko Hribar, 
ki je simfonični orkester vodil kar šestnajst let, tokrat sedel med poslušalci, orkester pa se je prvič 
predstavil z novim dirigentom Sandijem Frankom.«
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P R O G R A M

Marjan Kozina: Na svoji zemlji, Uvertura
Marijan Lipovšek: Druga suita za godala, Larghetto
Jože Privšek: Ob reki
Marijan Dović: Kresna noč
solista: Tadej Božič, saksofon,
Irena Yebuah Tiran, mezzosopran
Jean Sibelius: Valse triste
Vavknov: Kraljevo znamenje, Križ stoji
Ignacij Hladnik: Marija, skoz življenje
Stanko Premrl: K tebi želim, moj Bog
Dejan Učakar: Čas radosti
solistka: Andreja Brlec, sopran
Marjan Kozina: Pomlad
solistka: Marjetka Podgoršek Horžen, sopran
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Marjan Kozina: Majda, opereta v treh dejanjih
 besedilo: ddr. Igor Grdina
  Uvertura (Peter in vaščani)
  No. 5: Slow fox (Peter)
  No. 8: Andante (Zbor vaščanov)
  solisti:
  Marjetka Podgoršek Horžen, sopran
  Andreja Brlec, sopran
  Marjan Trček, tenor
  Jože Vidic, bariton
Marjan Kozina: Dekle z Jadrana, opereta
besedilo: ddr. Igor Grdina
  No. 1: Koračnica
  No. 2: Allegretto
  No. 4: Valček
  solisti:
  Marjetka Podgoršek Horžen, sopran
  Andreja Brlec, sopran
  Marjan Trček, tenor
  Jože Vidic, bariton
Marjan Kozina: Mojčina pesem (zbor učencev nauka o glasbi GŠ Marjana Kozine Novo mesto)
Marjan Kozina: Kekčeva pesem (zbor učencev nauka o glasbi GŠ Marjana Kozine Novo mesto)
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Plakat

Vabilo in programski list
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Štirje letni časi so nasmejali
Gledališka skupina Kulturnega društva Otočec postavila na oder komedijo
Vinka Möderndorferja Štirje letni časi v režiji Jerneja Strgarja

OTOČEC - Da je na otoškem
odru vsako leto kakšna nova
gledališka predstava v izvedbi
domačih igralcev, zavzeto in
zgledno skrbi gledališka
skupina domačega kulturnega
društva. Tudi to sezono se niso
izneverili tradiciji in minulo
soboto, 10. februarja, pred
polno dvorano otoškega
kulturnega doma odigrali novo
igro, tokrat komedijo Štirje
letni časi priljubljenega
slovenskega dramatika in
pisatelja Vinka Möderndorferja.

Da v komediji ne gre za obi-
čajne štiri letne čase, so snoval-
ci nove gledališke predstave
namignili že z domiselnim gle-
dališkim listom v obliki pice.
Štirje letni časi se namreč im-
enuje vrsta pice, ki si jo v kome-
diji na dom naroča hči čez noč
obogatelega slovenskega držav-
nega poslanca, da bi vsaj tako
zbudila nekaj pozornosti pri na-
sprotnem spolu, v tem primeru
dostavljavcu pic. A nesrečno in

Beli krog
Nova pesniška zbirka
Smiljana Trobiša
NOVO MESTO - Med novomeški-
mi besednimi ustvarjalci je, po-
tem ko je v zadnjem času utihnil
plodoviti pisatelj in pesnik Ja-
nez Kolenc, Smiljan Trobiš tisti,
ki se najbolj redno in najbolj
pogosto pojavlja na knjižnem
trgu z novimi pesniškimi zbir-
kami. Odkar je pred osmimi leti
dobil status pesnika - svobodne-
ga ustvarjalca na področju kul-
ture, je eksistenčno zavezan k
rednemu objavljanju svojih pes-
mi, a tudi sicer velja za ustvar-
jalca, ki je bolj v zadregi ob vpra-
šanju, kaj z napisanim kot pa
kaj napisati. Doslej je izdal že
sedem samostojnih pesniških
zbirk (V modro, Srečanja, Oči-
ščeno jutro, Dan je globok, Ti si
meni dar, Zaveza in Košček ne-
ba), ob tem pa bi med pesniške
zbirke lahko uvrstili tudi Tro-
biševe v knjižnih katalogih izda-
ne poetične zapise, kot so deni-
mo pesmi o kiparskih stvarit-
vah Franceta Goršeta v knjigi
Kipi govorijo ali pesniški cikel
ob slikah Jožice Škof v mono-
grafiji Ko nebo poljubi zemljo in
ogenj vzljubi vodo.

Pred bralce prihaja ta čas no-
va Trobiševa pesniška zbirka z
naslovom Beli krog. Pesmi za-
njo je iz novejšega Trobiševega
ustvarjanja izbrala, uredila in
lektorirala Marjanca Kočevar,
oblikovala sta jo grafični studio
Špes in Polona Andromako (za
naslovnico so uporabili sliko Jo-
žice Škof), izdala pa jo je Založ-
ba Spes iz Ljubljane. S spremno
besedo je zbirko pospremil pes-
nik Tone Pavček.

Knjižna novost prinaša sede-
mintrideset pesmi, razvrščenih
v štiri, le s številko zaznačene
cikle. Kot ključna in za bralčev
vstop v Trobiševo pesnjenje naj-
bolj povedna se kaže zadnja
pesem Beli krog, po kateri je
zbirka tudi dobila ime. V nji je
pesnik morda še najbolj jasno
doslej izpisal temeljne koordi-
nate svoje poetike, ki jo bistveno
opredeljujeta pojma ljubezen in
Bog. “Sredi tarče je bel krog. /
Okrog so krogi / mojega življe-
nja. / Beli krog / je ljubezen, ki je
Bog.” Življenje se prepleta in
napleta, kakor se že pač, za
pesnika tudi kot boleča izkuš-
nja neizpolnjenih želja in neiz-
živeto hrepenenje po pristni člo-
veški bližini, vendar se ne kruši
in izgublja v nesmiselno biva-
nje, ampak se zaradi skrivnost-
ne in vse zmagujoče moči sre-
dišča oblikuje v duhovno polno
bivanje, kot izpoveduje zadnji
verz Belega kroga “vse bolj za
beli krog živim”.

Milan Markelj

Izterjevalci dolga grozijo glavi družine (Martin Strgar) odžagati palec in jih prošnje in molitev gospodinje (Zdenka
Dragman) prav nič ne ganejo. Za prihod izterjevalcev je kriv sin (Jernej Strgar), njegova sestrica (Maja Kaste-
lic) pa je pri vsem skupaj povsem nedolžna. (Foto: MiM)

Smiljan Trobiš (Foto: MiM)

Iskreno in brez zlih misli
Izšla je knjiga Janje Blatnik Iz pekla nazaj v
zemeljski raj – Avtobigrafske črtice in pesmi

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Iz-
pod gore nesreč, ki se je pred
več kot desetimi leti neusmilje-
no zgrnila nad dotlej radoživo
mater dveh otrok in srečno po-
ročeno ženo Janjo Blatnik iz
Drenovca pri Leskovcu, ni bilo
videti kaj dosti svetlih žarkov
upanja in ne svetlobe življenj-
skih radosti, pa vendar je nemi-
li in nezasluženi trdi udarci uso-
de niso spremenili v samopomi-
lujoče se in zagrenjeno bitje, kot
se vse prerado dogodi mnogim,
ki jih življenje pretrdo preizku-
ša. Janja Blatnik je ob pomoči
ljubečih jo bližnjih in s pomočjo
notranje energije, ki jo netita
molitev in vera, zbrala toliko
moči in volje, da se ni predala

Duhoviti svet Marjana Mančka
Ilustracije, knjige, stripi, filmi – Zajeten likovni opus novomeškega rojaka
– Na ogled do 6. marca

NOVO MESTO – Kozlovska
sodba v Višnji Gori, Kdo bo z
nami šel v gozdiček, Hribci,
Pedenjped, šolski delovni
zvezki, berila itd. - skupni
imenovalec omenjenih knjig,
knjižic in slikanic je nežno
duhovita risba novomeškega
rojaka ilustratorja Marjana
Mančka.

Doslej je opremil 190 knjig, od
teh 30 avtorskih slikanic, likov-
no je zasnoval več lutkovnih
predstav, objavil vrsto stripov in
ustvaril 10 kratkih animiranih
filmov. Je stalni sodelavec revij
za otroke (Ciciban, Cicido, Ga-
leb in Petka).

Marjan Manček se je pred
devetinpetdesetimi leti rodil v
Novem mestu, kjer je preživel
otroštvo in šel skozi gimnazijo.
Nato se je, kot pravi, 2odločil za
študij predmetov, ki mu nista
šla najbolje, vendar ju je imel
najraje, za zgodovino in angle-
ščino.” Diplomiral je na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani, ves čas
študija je risal časopisne kari-
kature in objavljal. Po kratki
učiteljski zaposlitvi je spoznal,
da je njegovo poslanstvo risba.

Janja Blatnik na predstavitvi svoje
najnovejše knjige. (Foto: MiM)

med vsemi njenimi knjigami še
najbolj pritegnila bralce prav
najnovejša, ki je izšla te dni pod
naslovom Iz pekla nazaj v ze-
meljski raj. Janja Blatnik pravi,
da je to njena zadnja knjiga, ker
jo zapuščajo telesne moči. Mor-
da jo je premislek, da piše svojo
zadnjo knjigo, vodil k zelo iskre-
nemu zapisovanju vsega tiste-
ga, kar je najgloblje zaznamo-
valo njeno življenje. V nizu avto-
biografskih črtic izpisuje svoje
življenje od otroštva, ki ga je ži-
vela v revščini, a čustveni dru-
žinski toplini, do obdobja, ko je
odraščala iz nekoliko razposa-
jenega in nagajivega dekliča v
žensko in so se ji začele odpira-
ti temne plati življenja. Večkrat
je bila spolno nadlegovana in
ob koncu srednje šole tudi zlo-
rabljena. A iz teh slabih izku-
šenj je vendar našla pot v novo
življenje ob fantu, ki je postal
njen mož in oče njenih otrok. To-
da kaj, ko nesreča ni počivala.
Smrt nedonošenčkov, zdravni-
ške zmote pri porodu in kasne-
je pri operaciji glave ter še ne-
srečen padec so jo za zmeraj
potisnili v invalidski voziček, v
odvisnost od zdravil in na rob
samomora. Vendar se je iz tega
pekla rešila in znova zaživela.
“Lahko rečem, da se mi dogaja-
jo samo lepe reči,” je zapisala
proti koncu knjige. Neverjetne
besede ob tolikšnem trpljenju.
Četudi je Janjina pripoved ne-
koliko neurejena in se mestoma
ponavlja, pa ji vrednost daje ze-
lo iskreno pripovedovanje brez
zlih misli in obsojanj krivcev za
njene nesreče.

Kot že eno knjigo poprej ji je
tudi to pomagala zapisati Joži
Kališnik, ki je knjigo tudi uredi-
la.

M. Markelj

nelepo dekle je le obrobna ose-
ba v dogajanju, glavni protago-
nist je namreč njen oče, državni
poslanec, ki je ves vznemirjen
zaradi možnega prihoda komi-
sije za ugotavljanje premoženja.
Na hitro skuša skriti nagrab-
ljene dragocenosti in narediti
videz, da je njegova družina
povprečna slovenska družina,
ki si je hišico in še kaj malega
zraven prigarala s trdim delom.
Do prave zmešnjave in komič-
nih zapletov pride, ko v hišo res
pride skupina treh mož, za ka-
tere oče meni, da predstavljajo
komisijo za premoženje, njegov
nabriti sin pa dobro ve, da gre
za mafijske ljudi, ki so od njega
prišli izterjat dolg, in se seveda
skrije. Vse se izteče brez hujših
posledic, a značaji in obrazi
junakov se pokažejo v svoji res-
nični, ne ravno lepi podobi, gle-
dalec pa skozi smeh in komič-
nost zve nekaj trpko začinjenih
resnic o slovenski družbi v tran-
ziciji ter sploh o človeških zna-

čajih. Igro, ki prijetno zabava, je
zrežiral Jernej Strgar in doka-
zal, da mu gre ta posel kar do-
bro od rok. K uspešni predstavi
so seveda veliko pripomogli tu-
di igralci, med katerimi so ne-
kateri že pravi odrski mački:
Martin Gorenc, Zdenka Drag-
man, Jernej Strgar, Maja Ka-
stelic, Primož Pucelj, Vlado Ro-
ženbergar, Milan Dragman in
Slavko Žura. Igralci so poskrbe-
li tudi za sceno (Strgar in Drag-
manova) in kostume (Dragma-
nova), za luč pa je poskrbel
Marjan Piberčnik. Otoškim lju-
biteljskim gledališčnikom je us-
pelo postaviti na oder dopadlji-
vo predstavo, sestavine recepta
za njihovo uspešnost pa so naj-
brž prava ljubiteljska zavzetost,
ljubezen do odra in predano
delo. Vsekakor bi si zaslužili od
domačega občinstva po pre-
mieri več aplavza, kot so ga bili
deležni.

Milan Markelj

POKLON DOMAČIM AVTORJEM – Tradicionalni koncert ob slovenskem
kulturnem prazniku Mestne občine Novo mesto in Glasbene šole Marja-
na Kozine je v Športno dvorano Marof vnovič pritegnil silno množico. Za
vse ni bilo prostora. Tokratni koncert je izzvenel v znaku novega dirigen-
ta, glasbe pretežno domačih avtorjev in Kozinovega leta oziroma stolet-
nice rojstva novomeškega skladatelja Marjana Kozine. Dirigent Sandi
Franko se je predstavil z Novomeškim simfoničnim orkestrom in solisti
Tadejem Božičem, Ireno Akweley Yebuah Tiran in Andrejo Brlec ter sto-
petdesetčlanskim otroškim pevskim zborom glasbene šole. Spored so
začeli s Kozinovo uverturo za prvi slovenski film Na svoji zemlji, sledile
so drugi stavek Druge suite za godala Marijana Lipovška, Kresna noč
Marijana Dovića, Čas radosti Dejana Učakarja, Ob reki Jožeta Privška,
zaključili so z Mojčino in Kekčevo pesmijo Marjana Kozine. Presežek
koncerta sta bili krstni izvedbi dveh del dolenjskih avtorjev, Kresne noči
Novomeščana Dovića in Časa radosti Senovčana Učakarja. Kresna noč
je orkestrirana sklepna tema Dovićeve plošče Gorjanske bajke, izdane
leta 2005, Učakarjev Čas radosti pa se naslanja na srednjeveško izročilo
in znamenito Orffovo Carmino Burano. (Foto: R. Božič)

Marjan Manček

Odtlej deluje kot samostojni
umetnik, z družino živi v Selšč-
ku pri Cerknici. Za številne ka-
rikature, ilustracije in animi-
rane filme je bil večkrat nagra-
jen. Kar je najpomembneje, nje-
govi liki so se odtisnili v spomin
generacij odraščajočih otrok,
njegovo likovno tolmačenje je
našlo pot v srca otrok in njiho-
vih staršev. Marjan Manček ni
samo po stasu, temveč pred-
vsem zaradi predanega dela
eden največjih slovenskih ilu-
stratorjev.

“Kadar se lotim pravljice, jo
najprej preberem, nato ob ski-
ciranju pridem do podobe. Med
poslušanjem ali branjem ne
razmišljam o njej. Podoba ne
nastane takoj, večkrat skice
končajo v košu. Pobrskati mo-
ram in najti najustreznejšo ide-
jo. Izražati mora besedilo, pe-
sem ali pravljico, ko začutim, da
je to prava in sveža ideja, jo ana-
liziram do konca,” je med dru-
gim dejal na predvečer kultur-
nega praznika, in sicer ob otvo-
ritvi razstave Marjan Manček –
Od risbe do knjige, od stripa do
filma v KC Janeza Trdine. Na
otvoritvi sta sodelovala še Ko-
morni orkester Tartini in prav-
ljičarka ter pesnica Anja Šte-
fan, zavrteli so štiri Mačkove
animirane filme.

Rasto Božič

obupu, ampak je oblikovala ne-
verjeten življenjski optimizem, s
katerim sprejema sebe in svet.
Še več, nesreče je ne nek način
obrnila sebi v prid. Brez njih
najbrž ne bi nikoli s tako zavze-
tostjo vzela v roke pisateljsko
pero in prek svojega pisanja
posredovala svoja spoznanja in
izkušnje drugim ljudem.

V šestih letih je napisala šest
knjig, ki so ugledale dan pred-
vsem v samozaložbi in zbudile
precej pozornosti. Gotovo bo

tttttelefelefelefelefelefon: 0on: 0on: 0on: 0on: 07 / 39 30 5007 / 39 30 5007 / 39 30 5007 / 39 30 5007 / 39 30 500

P O DP O DP O DP O DP O DARITE DOLENJCARITE DOLENJCARITE DOLENJCARITE DOLENJCARITE DOLENJCA !A !A !A !A !

K O N C E R T I

8. februar 2007, Športna dvorana Marof
Tradicionalni koncert v počastitev slovenskega kulturnega praznika

Dolenjski list, februar 2007

Novi medij, 15. februar 2007
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17. marec 2007, cerkev svete Marije Magdalene v Bazovici, Italija  
Gostovanje v tujini, celovečerni koncert orkestra

Primorske novice, 2007
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30. marec 2007, Športna dvorana Marof
Slavnostni koncert ob 100-letnici rojstva skladatelja Marjana Kozine, hkrati tudi zaključek 
mednarodnega simpozija

Lučka Winkler Kuret: Slavnosti ob 100-letnici rojstva Marjana Kozine v Novem mestu
» /…/ Novo mesto se je že leta 2001 spomnilo na velikega rojaka, ko je novomeški simfonični orkester 
pod vodstvom dirigenta in ravnatelja glasbene šole Zdravka Hribarja koncertno izvedel njegovo že 
skoraj pozabljeno in izgubljeno opereto Majda. Zavest in ponos domačinov, da je v Novem mestu 
oziroma na Trški gori živel in delal skladatelj in kulturni delavec Marjan Kozina, sta jih spodbudila, da 
so tudi letos pripravili simpozij in koncert njegovih del. …
Na sklepnem koncertu so poleg učencev novomeške glasbene šole, ki so izvedli več Kozinovih klavirskih 
skladb, nastopili še novomeški simfonični orkester, ki ga vodi Sandi Franko, in solisti /…/
Pri zadnjih dveh skladbah je sodeloval tudi 150-članski pevski zbor glasbene šole. Koncert, ki je 
izzvenel kot poklon Kozini in praznik njegove glasbe, je navdušeno občinstvo toplo pozdravilo v nabito 
polni športni dvorani Marof. /…/«
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Koncert ob 100 letnici rojstva skladatelja Marjana Kozine v Športni dvorani Marof Novo mesto, 30. marec 2007
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V dolenjski prestolnici, gostitelji-
ci osrednjih državnih dogodkov v 
počastitev spomina na – po mne-
nju mnogih – najvidnejšega skla-

datelja 20. stoletja, je po vzoru leta 
2001, ko je Novomeški simfonični 
orkester poustvaril Kozinovo ope-
reto Majda, potekal dvodnevni 
mednarodni simpozij. Ugledni 
predavatelji so 29. in 30. marca 
osvetlili zgodovinsko, muzikolo-
ško in literarno vlogo Kozine, ki se 
je leta 1953 kot eden prvih pridru-

Hribarju 
Gerbičeva 
nagrada
Zveza slovenskih glasbenih 
šol je 28. marca v Glasbeni 
šoli Frana Gerbiča v Cerknici 
podelila nagrade in prizna-

nja prizadevnim slovenskim 
glasbenim pedagogom. Med 
tremi prejemniki je bil tudi 
Zdravko Hribar, dolgole-
tni ravnatelj Glasbene šole 
Marjana Kozine iz Novega 
mesta. Korenine njegovega 
dela segajo desetletja nazaj, 
v načrtne priprave večine 
glasbenega življenja, ki je v 
zadnjem obdobju kronano z 
uspehi doma in po svetu in se 
na dolenjskem čuti kot kul-
turni preporod. Zdravko Hri-
bar je v preteklosti že prejel 
zlato odličje Zveze kulturnih 
organizacij Novega mesta in 
srebrno odličje ZKO Slove-
nije. Je prejemnik dveh žu-
panovih priznanj in Trdinove 
nagrade za najvišje dosežke 
na kulturnem področju v no-
vomeški občini, ter leta 2003 
proglašen za naj meščana 
Novega mesta. Pričakovati je, 
da bo človek s tako bogatimi 
pedagoškimi in glasbenimi 
izkušnjami presenečal tudi v 
prihodnje.

S. Polak

GLASBENA prizNANjA

OBMOČNA ORGANIZACIJA  DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 Dobimo se  1. maja na Debencu 
in na kresovanju na Smuku.

V SpomiN mArjANu KoziNi

Kozina še živi med dolenjskimi griči
Letošnje Kozinovo leto, ki ga slovenska javnost beleži ob 100 letnici rojstva skladatelja Mar-
jana Kozine, je narekovalo niz dogodkov, ki so se v Novem mestu zvrstili konec marca. 

žil SAZU-ju. Kot posebej očitna se 
je razkrila vsestranska nadarje-
nost Kozine, ki se ni omejila zgolj 
na komponiranje. Med drugim 
prvi upravnik Slovenske filhar-
monije je bil znan po literarnem 
ustvarjanju, saj je napisal vrsto 
knjig o glasbi in prevedel številne 
romane, s posebno slastjo pa se je 
loteval satire in humorja. Posebno 
pozornost so na simpoziju name-
nili samospevu, ki je Kozino še 
posebej utrdil na mestu enega naj-
vidnejših slovenskih skladateljev 
20. stoletja. Razmišljanja o delu in 
življenju zavednega Dolenca, pred-
vsem Trškogorca, je nadgradilo 
koncertno dogajanje. Prvega dne 
simpozijskega dogajanja so solisti 
in učenci glasbene šole, ki od leta 
1971 nosi ime Kozine in se je tokrat 
izkazala v vlogi organizatorice niza 
prireditev, na uvodnem koncertu 
poustvarili Kozinove skladbe za 
klavir in partizanske samospeve. 
Osrednji koncertni dogodek pa je 
predzadnjega marčevskega dne 
v Športni dvorani Marof združil 
številne, ki so želeli začutiti  veliči-
no rojaka. Novomeški simfonični 
orkester pod vodstvom Sandija 

Franka je na celovečernem kon-
certnem dogodku predstavil na-
jžlahtnejše iz Kozinovega opusa. 
Poleg klavirskih skladb so simfo-
niki s solisti predstavili filmsko 
glasbo (malo manj znano je, da 
se je Kozina izkazal tudi kot pisec 
tovrstne glasbe – med drugim je 
pod njegovimi prsti nastala glasba 
za filma Kekec in Na svoji zemlji) 
in operna dela. Poleg odlomka iz 
Majde je tako premierno zadonela 
še opereta Dekle z Jadrana, ki je 
avtor nikoli ni dokončal. Ohranili 
so se trije stavki brez libreta, ki 
ga je za potrebe poustvarjanja na 
novo napisal Igor Grdina. Sicer pa 
se je praznovanje Kozinove oble-
tnice nadaljevalo tudi v aprilu, saj 
sta prav delo in življenje skladate-
lja izrisala rdečo nit novomeškega 
občinskega praznovanja. V sklopu 
slednjega so 4. aprila predpremi-
erno prikazali film Vivat Kozina, 
novomeškega režiserja Filipa Ro-
barja Dorina. Kot trajni spome-
nik razgibanega simpozijskega in 
koncertnega dogajanja pa naj bi še 
letos izšla publikacija z zgoščenim 
prikazom obravnavanih tem.

Tanja Sluga
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Kekčeva pesem v izvedbi Novomeških simfonikov in 150 članskega otroškega pevskega zbora Glasbe-
ne šole Marjana Kozine

M. Kozina pri komponiranju
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23. december 2007, športna dvorana Osnovne šole v Divači
Sodelovanje na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu v Divači

P R O G R A M

Andrew Lloyd Webber:  
Fantom iz opere
Dmitrij Šostakovič:  
Valček št. 2 iz II. Jazz Suite
Vilko in Slavko Avsenik  
(arr. Bojan Adamič): Spomin
Johann Strauss: Radetzky marsch
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Koncert ob 100 letnici rojstva skladatelja Marjana Kozine v Športni dvorani Marof Novo mesto, 30. marec 2007
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P R O G R A M

Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 1, 1. stavek
Gabriel Faure: Pavane, Op. 50
Dmitrij Šostakovič: Valček št. 2 iz II. Jazz Suite
Michael Kamen: Ameriška simfonija
Consuelo Mangione (arr. B. Phillips, J. Dennison): The Children of Sanchez
Andrew Lloyd Webber: Fantom iz opere
solista: Irena Yebuah Tiran, mezzosopran

Saša Ivaci, bas bariton
Victor Lopez: James Bond Medley
Vilko in Slavko Avsenik (arr. Bojan Adamič): Spomin
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L. van Beethoven:

G. Faure:

D. Shostakovich:

M. Kamen: 

C. Mangione (arr. B. Phillips, J. Dennison):

A. L. Webber:

V. Lopez:

V. S. Avsenik (arr. B. Adamič):

SYMPHONIE No. 1        
1. st.

PAVANE Op. 50

VALSE No. 2 iz Jazz Suite No. 2

AN AMERICAN SYMPHONY

THE CHILDREN OF SANCHEZ

THE PHANTOM OF THE OPERA
Solista: Irena Yebuah Tiran (mezzosopran),
   Saša Ivaci (bas bariton)

JAMES BOND MEDLEY

SPOMIN

koncert
v počastitev slovenskega kulturnega praznika

vabita na

Novomeški
simfonični
orkester

Dirigent: Sandi Franko

Slavnostni govornik bo župan  
Mestne občine Novo mesto  
Alojzij Muhič

Športna dvorana Marof,
petek, 8. februar 2008, 
ob 19. uri

Mestna občina Novo Mesto

in
Glasbena šola Marjana Kozine Novo Mesto

Vabilo in programski list
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PREŠERNO ZA KULTURNI PRAZNIK – Novomeški simfonični orkester prav na dan slovenskega kulturnega
praznika že vrsto let poskrbi, da praznični večer prijetno izzveni za številne Novomeščane, ki so osmofebruarski
koncert sprejeli kot del tradicije in ga vsako leto množično obiščejo. Tako praznik mnogim zazveni “prešerno”. Prav
takšnega je župan Alojz Muhič v svojem pozdravnem nagovoru zaželel občanom na letošnjem koncertu v šport-
ni dvorani Marof v Novem mestu. Orkester je pod vodstvom Sandija Franka pripravil všečen in pester program,
s katerim je na koncertu obiskovalce popeljal skozi dvestoletno zahodno glasbeno izročilo od 1. stavka
Beethovnove 1. simfonije do venčka “bondovskih” filmskih melodij. Pri izvedbi melodij muzikla Fantom iz opere
sta se orkestru pridružila pevska solista, Irena Yebuah Tiran in Saša Ivaci. (Foto: M. Markelj)

Ne zgolj odsev
vidne realnosti
Razstava oljnih slik
Rudija Košmrlja
NOVO MESTO – V jedilnici Splošne
bolnišnice Novo mesto, kjer že
nekaj let redno prirejajo likovne
razstave in se tako ta prostor
uvršča med občasna novome-
ška likovna razstavišča, so na
pustni torek in v počastitev kul-
turnega praznika odprli slikar-
sko razstavo ljubiteljskega li-
kovnika Rudija Košmrlja, doma
iz Loškega Potoka. Otvoritev so
popestrili recitatorka Jožica
Verček in mlada pevka Ema
Pavlič ter slikarjevi prijatelji:
šansonjerka Majda Kočar, org-
ličar Frenk Furlan in harmoni-
kar Španov Tonček. Avtorja in
razstavo je predstavil umetnost-
ni zgodovinar Jožef Matijevič.

S slikanjem se Košmrlj uk-
varja že od otroških let, le da se
zaradi okoliščin ni poklicno us-
meril v likovno ustvarjanje, am-
pak je ostalo njegov konjiček. S
sodelovanjem na likovnih kolo-
nijah, s samostojnim preuče-
vanjem del velikih mojstrov, obi-
ski galerij in razstav ter lastni-
mi delovnimi spoznanji je boga-
til svoja likovna védenja. Po za-
četnem obdobju risanja s svinč-
nikom se je povsem usmeril v
slikanje z oljnimi barvami na
platno. Motivi njegovih slik so
najpogosteje narava, tihožitja,
figura in portret, tej vsebini pri-
meren je slog, ki prehaja od barv-
nega realizma do tenkočutnega
impresionističnega izraza. Ob
tem velja, da pri slikanju ne sku-
ša poustvariti le odseva vidne
realnosti, ampak v podobe real-
nega vnaša svoj notranji svet.

MiM

Rudi Košmrlj pred eno od svojih
razstavljenih slik. (Foto: MiM)

Že drugi Kozinov zbornik
Izid 2. zbornika postavil piko na i lanskemu
dogajanju ob stoletnici skladateljevega rojstva

NOVO MESTO – Med dogajanji,
ki so lanskemu letu pri nas vtis-
nila najbolj prepoznaven kultur-
ni pečat, so bile gotovo priredit-
ve, posvečene stoletnici rojstva
slavnega novomeškega rojaka,
skladatelja, glasbenega peda-
goga in publicista Marjana Ko-
zine. Novomeška glasbena šola,
ki nosi ime po njem in s poseb-
nimi prizadevanji ravnatelja
Zdravka Hribarja skrbi za oh-
ranjanje spomina in umeščanje
skladatelja v našo kulturno za-

PRAZNIK (NI) ŠEL MIMO – V počastitev slovenskega kulturnega prazni-
ka so v dneh okoli 8. februarja v mnogih naših krajih pripravili kulturne
prireditve in z njimi obogatili praznični utrip. Tako so v novomeški krajevni
skupnosti Drska tudi letos - kot nekaj prejšnjih let - pripravili kulturni večer
in likovno razstavo ter v avlo osnovne šole povabili krajane z osebnimi vabili
in javnimi obvestili. Pripravljavci programa so se potrudili, slavnostna
govornica predsednica KS Nevenka Kulovec, učenci recitatorji, Vokalna
skupina OŠ Drska pod vodstvom Diane Dronjak in Moški pevski zbor PGD
Šmihel pod vodstvom Mateja Burgerja so zložili zanimiv mozaik slovenske
kulture, slikarka Jožica Škof in kipar Rudi Škof (na sliki) sta skrbno posta-
vila razstavo svojih del, Jožef Matijevič je oba ustvarjalca in njuno delo
tehtno predstavil, umanjkali so le - krajani. Ni jih bilo malo, ki so prišli na
prijetno kulturno urico in praznično druženje, a kljub temu je vse preveč
praznih stolov opozarjalo na manjkajočo večino. (MiM)

Zdravko Hribar in Primož Kuret na
predstavitvi zbornika. (Foto: MiM)

vest, je ob podpori Mestne obči-
ne Novo mesto in farmacevtske
družbe Krka pripravila niz pri-
reditev, s katerimi sta Kozinovo
rojstno mesto in vsa Slovenija
počastila jubilej. Prireditve so
namreč imele vseslovenski zna-
čaj. Med njimi je bil tudi dvo-
dnevni mednarodni simpozij,
na katerem so slovenski in tuji
strokovnjaki dopolnili doseda-
nje poznavanje Kozinovega živ-
ljenja in dela. To je bil že drugi
mednarodni simpozij, posvečen
Kozini, in tako kot je prvega tra-
jno zabeležil zbornik razprav, je
tudi drugi te dni dobil svojo knji-
go. Izid zbornika je postavil pi-
ko na i dogajanju ob stoletnici
skladateljevega rojstva.

Kot v spremni besedi ugotav-
lja urednik zbornika prof. dr.
Primož Kuret, “sta Kozinovo živ-
ljenjsko delo in njegova glasba
neizčrpen vir raziskav”. To je
potrdil tudi drugi simpozij, saj
so na njem naši in tuji udeležen-
ci dodatno razsvetlili nekatera
že znana, pa tudi manj znana
dejstva iz Kozinovega življenja
in dela. Tako so zdaj bolj pozna-
ni Kozinovo delovanje pred 2.
svetovno vojno v Beogradu, ob-
dobji njegovega bivanja v Mari-
boru in na Češkem, dodatno so
osvetljeni njegovi partizanski
samospevi in njegovo literarno
delo, prvič pa so predstavljeni
odlomki iz operete Dekle z Ja-
drana in prikaz Kozinovega de-
leža pri ustanavljanju Sloven-
ske filharmonije. Avtorji dva-
najstih v zborniku objavljenih
razprav so: Primož Kuret, Stane
Granda, Igor Grdina, Manja
Flisar, Andrej Misson, Valentina
Radoman, Ivan Florjanc, Luisa
Antoni, Lučka Winkler Kuret,
Slavka Kristan, Josef Šebesta
in skladateljev sin Jurij, ki je
obudil nekaj spominov na oče-
ta. Zbornik, ki prinaša tudi pre-
cej slikovnega gradiva, zaklju-
čuje Grdinova slovenska verzija
teksta za Kozinovo nikoli do-
končano opereto Dekle z Jadra-
na.

M. Markelj

Podobe naših umetnikov
Retrospektivna razstava portretnih fotografij
Tihomirja Pinterja v Lamutovem likovnem salonu

KOSTANJEVICA – Tihomir Pin-
ter je ime, ki je znano vsakomur,
ki ga vsaj malo zanima fotogra-
fija kot umetniški medij. Pri nas
je postal tako rekoč pojem za
odlično portretno fotografijo in
se je z obsežnimi nizi upodobi-
tev slovenskih umetnikov tudi
sam vpisal med naše ugledne
ustvarjalce, četudi po rodu ni
Slovenec. Rodil se je namreč v
Bjelovaru na Hrvaškem mad-
žarskim staršem, vendar je vse
od šolanja na vojaški sanitetni
šoli v Ljubljani v začetku petde-
setih let prejšnjega stoletja, ko
se je začel ukvarjati tudi s foto-
grafijo, ves čas povezan s Slove-
nijo.

Čestitka Bojana Božiča, direktorja
Galerije Božidarja Jakca, Tihomir-
ju Pinterju za 92. samostojno raz-
stavo. (Foto: MiM)

Opazneje se je kot fotografski
ustvarjalec uveljavil s fotografi-
jami o železarjih jugoslovanskih
železarn, v katerih je uspešno
združil zanimanje za abstrakci-
jo in za podobo človeka. Portret-
ni fotografiji se je začel posveča-
ti leta 1970 in je vse do danes v
središču njegovega ustvarjanja.
Začel je s fotografiranjem slo-
venskih likovnih umetnikov, saj
so mu bili ti blizu zaradi njego-
vega zanimanja za likovno umet-

nost in estetiko. Odlični portre-
ti, objavljeni v knjigi Umetnik v
ateljeju, so bili najboljše pripo-
ročilo, da je postal iskan foto-
grafski portretist. Leta 1990 je
po naročilu časopisa Delo za
Književne liste pripravil obse-
žen niz fotografskih portretov
sodobnih slovenskih književni-
kov, ki je izšel tudi v knjigi, na
pobudo Društva slovenskih
skladateljev pa se je lotil še por-
tretiranja slovenskih skladate-
ljev. Objektiv njegove fotograf-
ske kamere je ujel še preprič-
ljive podobe slovenskih igralcev,
glasbenikov, pevcev, skratka,
pestro množino posameznikov,
katerih imena so dandanes pre-
poznavna na slovenskem umet-
niškem prizorišču, s poudar-
kom na republiškem središču.

Tihomir Pinter je januarja
letos praznoval 70. rojstni dan.
Za življenjski jubilej so mu v
Lamutovem likovnem salonu
Galerije Božidarja Jakca pri-
pravili retrospektivno razstavo
Obrazi slovenskih umetnikov.
Odprli so jo na predvečer kul-
turnega praznika. Avtorja in
razstavo je po uvodnem nagovo-
ru Bojana Božiča predstavil
Jure Mikuž, za glasbeni utrinek
pa je poskrbel Boris Šinigoj na
lutnji.

Ob tej priložnosti je v sodelo-
vanju galerije z založbo Modri-
jan namesto razstavnega kata-
loga izšla monografija z naslo-
vom “1/125 - Trenutki z umetni-
ki”. Na več kot 270 straneh pri-
naša uvodno študijo Jureta Mi-
kuža in 114 izbranih celostran-
skih črno-belih fotografskih
portretov slovenskih umetni-
kov, petih umetniških skupin in
Pinterjev avtoportret.

M. Markelj

Obetaven glasbeni podmladek
11. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije je potekalo v
Trebnjem – Podeljenih 23 zlatih, 19 srebrnih in 9 bronastih priznanj

TREBNJE – Na letošnjem
regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov Slovenije, ki je
potekalo 9. in 10. februarja v
Trebnjem, je tekmovalo 42
solistov in 13 komornih skupin
iz devetih glasbenih šol z
območja širše Dolenjske in kar
23 jih je osvojilo zlato priznanje
ter s tem pravico do udeležbe
na državnem tekmovanju.

Organizatorica regijskega
tekmovanja je bila trebanjska
glasbena šola, ki je kljub pro-

Matej Kravcar (na levi), učenec Glasbene šole Trebnje, je bil v svoji kat-
egoriji najboljši in je osvojil zlato priznanje. Klemen Kapš (na desni),
učenec Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, pa je za nastop na
tolkalih dosegel najvišje število točk med vsemi. (Foto: MiM)

storski stiski zahtevno nalogo
dobro izpeljala. Ravnateljica
šole Tatjana Mihelčič Gregorčič
je po končanem tekmovanju
dejala, da je bilo letos večje števi-
lo tekmovalcev kot prejšnja leta
in da je bila prikazana raven
visoka, kar je ocenjevalne ko-
misije navedlo k nekoliko strož-
jim kriterijem kot sicer. Kljub
temu je bilo podeljenih kar 23
zlatih, 19 srebrnih in 9 brona-
stih priznanj. “Vse to kaže, da
nastaja zelo dobra osnova za

nadaljnji razvoj glasbenega lju-
biteljstva pri nas,” je prepriča-
na.

Kar 75 nadarjenih učencev
glasbenih šol iz Brežic, Črnom-
lja, Krškega, Novega mesta,
Ribnice, Sevnice in Trebnjega je
tekmovalo v več starostnih sku-
pinah v solističnih disciplinah
harmonika, rog, trobenta, tolka-
la, petje, pozavna in tuba ter v
komornih skupinah z godali, v
kitarskem in klavirskem duu.
Po številu tekmovalcev sta izsto-
pali Glasbena šola Marjana Ko-
zine iz Novega mesta s 24 tek-
movalci oziroma skupinami in
Glasbena šola Krško z desetimi,
medtem ko so iz ostalih glasbe-
nih šol prišli od trije do štirje
tekmovalci. Tudi po številu pri-
znanj sta bili na vrhu novome-
ška glasbena šola s sedmimi
zlatimi, devetimi srebrnimi in
štirimi bronastimi priznanji ter
krška glasbena šola s šestimi
zlatimi in štirimi srebrnimi pri-
znanji. Po dve zlati priznanji so
osvojili učenci brežiške, ribni-
ške, sevniške in trebanjske glas-
bene šole, po eno pa tekmovalci
iz črnomaljske in kočevske glas-
bene šole.

Tekmovanje so zaključili s
slavnostnim koncertom in po-
delitvijo zlatih priznanj na odru
Kulturnega doma. Nastopila je
večina “zlatih” mladih glasbeni-
kov.

M. Markelj

Razstava Jožice Medle
NOVO MESTO – V avli mansarde
stavbe Upravne enote Novo me-
sto, kjer prirejajo občasne likov-
ne razstave in tako kulturno bo-
gatijo prostore, v katerih je pre-
cejšen pretok ljudi, tako zapos-
lenih kot strank, so od 7. febru-
arja na ogled likovna dela sli-
karke Jožice Medle iz Šentjer-
neja. Razstavo so odprli v poča-
stitev kulturnega praznika. Za
glasbeni program ob otvoritvi
so poskrbeli učenci Glasbene
šole Marjana Kozine.

Tanja Sluga za Mesečnik, februar 2008
Od operetnega žanra do popularne glasbe
» /…/ Posebnost orkestra je namreč ta, da 
v skupni poetiki, z ramo ob rami, ustvarjajo 
tako učenci, zdajšnji in nekdanji, kot učitelji 
glasbene šole. »Ti nastopajo v dvojni vlogi. 
Niso le glasbeniki, temveč tudi mentorji do-
ločeni sekciji glasbil«, poudarja Sandi Fran-
ko, dirigent, … Tradicijo obujanja skorajda 
pozabljenih biserov iz sveta glasbe je orke-
ster pod dirigentsko taktirko Franka vnovič 
potrdil z lanskoletnim osrednjim koncertom 
ob Kozinovem letu, kjer so obudili sicer nikoli 
dokončano opereto novomeškega skladatelja 
Dekle z Jadrana. Še ena v vrsti posebnosti or-
kestra je težnja k poustvarjanju raznolikega 
repertoarja – od klasike, preko jazza, do so-
dobne orkestrske glasbe in priredb priljublje-
nih melodij.«

»Odgovornost dirigenta ni le izpeljati koncert, temveč zadovoljiti vse segmente 
občinstva.«
Sandi Franko, citat v Mesečniku 2008
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PREŠERNO ZA KULTURNI PRAZNIK – Novomeški simfonični orkester prav na dan slovenskega kulturnega
praznika že vrsto let poskrbi, da praznični večer prijetno izzveni za številne Novomeščane, ki so osmofebruarski
koncert sprejeli kot del tradicije in ga vsako leto množično obiščejo. Tako praznik mnogim zazveni “prešerno”. Prav
takšnega je župan Alojz Muhič v svojem pozdravnem nagovoru zaželel občanom na letošnjem koncertu v šport-
ni dvorani Marof v Novem mestu. Orkester je pod vodstvom Sandija Franka pripravil všečen in pester program,
s katerim je na koncertu obiskovalce popeljal skozi dvestoletno zahodno glasbeno izročilo od 1. stavka
Beethovnove 1. simfonije do venčka “bondovskih” filmskih melodij. Pri izvedbi melodij muzikla Fantom iz opere
sta se orkestru pridružila pevska solista, Irena Yebuah Tiran in Saša Ivaci. (Foto: M. Markelj)

Ne zgolj odsev
vidne realnosti
Razstava oljnih slik
Rudija Košmrlja
NOVO MESTO – V jedilnici Splošne
bolnišnice Novo mesto, kjer že
nekaj let redno prirejajo likovne
razstave in se tako ta prostor
uvršča med občasna novome-
ška likovna razstavišča, so na
pustni torek in v počastitev kul-
turnega praznika odprli slikar-
sko razstavo ljubiteljskega li-
kovnika Rudija Košmrlja, doma
iz Loškega Potoka. Otvoritev so
popestrili recitatorka Jožica
Verček in mlada pevka Ema
Pavlič ter slikarjevi prijatelji:
šansonjerka Majda Kočar, org-
ličar Frenk Furlan in harmoni-
kar Španov Tonček. Avtorja in
razstavo je predstavil umetnost-
ni zgodovinar Jožef Matijevič.

S slikanjem se Košmrlj uk-
varja že od otroških let, le da se
zaradi okoliščin ni poklicno us-
meril v likovno ustvarjanje, am-
pak je ostalo njegov konjiček. S
sodelovanjem na likovnih kolo-
nijah, s samostojnim preuče-
vanjem del velikih mojstrov, obi-
ski galerij in razstav ter lastni-
mi delovnimi spoznanji je boga-
til svoja likovna védenja. Po za-
četnem obdobju risanja s svinč-
nikom se je povsem usmeril v
slikanje z oljnimi barvami na
platno. Motivi njegovih slik so
najpogosteje narava, tihožitja,
figura in portret, tej vsebini pri-
meren je slog, ki prehaja od barv-
nega realizma do tenkočutnega
impresionističnega izraza. Ob
tem velja, da pri slikanju ne sku-
ša poustvariti le odseva vidne
realnosti, ampak v podobe real-
nega vnaša svoj notranji svet.

MiM

Rudi Košmrlj pred eno od svojih
razstavljenih slik. (Foto: MiM)

Že drugi Kozinov zbornik
Izid 2. zbornika postavil piko na i lanskemu
dogajanju ob stoletnici skladateljevega rojstva

NOVO MESTO – Med dogajanji,
ki so lanskemu letu pri nas vtis-
nila najbolj prepoznaven kultur-
ni pečat, so bile gotovo priredit-
ve, posvečene stoletnici rojstva
slavnega novomeškega rojaka,
skladatelja, glasbenega peda-
goga in publicista Marjana Ko-
zine. Novomeška glasbena šola,
ki nosi ime po njem in s poseb-
nimi prizadevanji ravnatelja
Zdravka Hribarja skrbi za oh-
ranjanje spomina in umeščanje
skladatelja v našo kulturno za-

PRAZNIK (NI) ŠEL MIMO – V počastitev slovenskega kulturnega prazni-
ka so v dneh okoli 8. februarja v mnogih naših krajih pripravili kulturne
prireditve in z njimi obogatili praznični utrip. Tako so v novomeški krajevni
skupnosti Drska tudi letos - kot nekaj prejšnjih let - pripravili kulturni večer
in likovno razstavo ter v avlo osnovne šole povabili krajane z osebnimi vabili
in javnimi obvestili. Pripravljavci programa so se potrudili, slavnostna
govornica predsednica KS Nevenka Kulovec, učenci recitatorji, Vokalna
skupina OŠ Drska pod vodstvom Diane Dronjak in Moški pevski zbor PGD
Šmihel pod vodstvom Mateja Burgerja so zložili zanimiv mozaik slovenske
kulture, slikarka Jožica Škof in kipar Rudi Škof (na sliki) sta skrbno posta-
vila razstavo svojih del, Jožef Matijevič je oba ustvarjalca in njuno delo
tehtno predstavil, umanjkali so le - krajani. Ni jih bilo malo, ki so prišli na
prijetno kulturno urico in praznično druženje, a kljub temu je vse preveč
praznih stolov opozarjalo na manjkajočo večino. (MiM)

Zdravko Hribar in Primož Kuret na
predstavitvi zbornika. (Foto: MiM)

vest, je ob podpori Mestne obči-
ne Novo mesto in farmacevtske
družbe Krka pripravila niz pri-
reditev, s katerimi sta Kozinovo
rojstno mesto in vsa Slovenija
počastila jubilej. Prireditve so
namreč imele vseslovenski zna-
čaj. Med njimi je bil tudi dvo-
dnevni mednarodni simpozij,
na katerem so slovenski in tuji
strokovnjaki dopolnili doseda-
nje poznavanje Kozinovega živ-
ljenja in dela. To je bil že drugi
mednarodni simpozij, posvečen
Kozini, in tako kot je prvega tra-
jno zabeležil zbornik razprav, je
tudi drugi te dni dobil svojo knji-
go. Izid zbornika je postavil pi-
ko na i dogajanju ob stoletnici
skladateljevega rojstva.

Kot v spremni besedi ugotav-
lja urednik zbornika prof. dr.
Primož Kuret, “sta Kozinovo živ-
ljenjsko delo in njegova glasba
neizčrpen vir raziskav”. To je
potrdil tudi drugi simpozij, saj
so na njem naši in tuji udeležen-
ci dodatno razsvetlili nekatera
že znana, pa tudi manj znana
dejstva iz Kozinovega življenja
in dela. Tako so zdaj bolj pozna-
ni Kozinovo delovanje pred 2.
svetovno vojno v Beogradu, ob-
dobji njegovega bivanja v Mari-
boru in na Češkem, dodatno so
osvetljeni njegovi partizanski
samospevi in njegovo literarno
delo, prvič pa so predstavljeni
odlomki iz operete Dekle z Ja-
drana in prikaz Kozinovega de-
leža pri ustanavljanju Sloven-
ske filharmonije. Avtorji dva-
najstih v zborniku objavljenih
razprav so: Primož Kuret, Stane
Granda, Igor Grdina, Manja
Flisar, Andrej Misson, Valentina
Radoman, Ivan Florjanc, Luisa
Antoni, Lučka Winkler Kuret,
Slavka Kristan, Josef Šebesta
in skladateljev sin Jurij, ki je
obudil nekaj spominov na oče-
ta. Zbornik, ki prinaša tudi pre-
cej slikovnega gradiva, zaklju-
čuje Grdinova slovenska verzija
teksta za Kozinovo nikoli do-
končano opereto Dekle z Jadra-
na.

M. Markelj

Podobe naših umetnikov
Retrospektivna razstava portretnih fotografij
Tihomirja Pinterja v Lamutovem likovnem salonu

KOSTANJEVICA – Tihomir Pin-
ter je ime, ki je znano vsakomur,
ki ga vsaj malo zanima fotogra-
fija kot umetniški medij. Pri nas
je postal tako rekoč pojem za
odlično portretno fotografijo in
se je z obsežnimi nizi upodobi-
tev slovenskih umetnikov tudi
sam vpisal med naše ugledne
ustvarjalce, četudi po rodu ni
Slovenec. Rodil se je namreč v
Bjelovaru na Hrvaškem mad-
žarskim staršem, vendar je vse
od šolanja na vojaški sanitetni
šoli v Ljubljani v začetku petde-
setih let prejšnjega stoletja, ko
se je začel ukvarjati tudi s foto-
grafijo, ves čas povezan s Slove-
nijo.

Čestitka Bojana Božiča, direktorja
Galerije Božidarja Jakca, Tihomir-
ju Pinterju za 92. samostojno raz-
stavo. (Foto: MiM)

Opazneje se je kot fotografski
ustvarjalec uveljavil s fotografi-
jami o železarjih jugoslovanskih
železarn, v katerih je uspešno
združil zanimanje za abstrakci-
jo in za podobo človeka. Portret-
ni fotografiji se je začel posveča-
ti leta 1970 in je vse do danes v
središču njegovega ustvarjanja.
Začel je s fotografiranjem slo-
venskih likovnih umetnikov, saj
so mu bili ti blizu zaradi njego-
vega zanimanja za likovno umet-

nost in estetiko. Odlični portre-
ti, objavljeni v knjigi Umetnik v
ateljeju, so bili najboljše pripo-
ročilo, da je postal iskan foto-
grafski portretist. Leta 1990 je
po naročilu časopisa Delo za
Književne liste pripravil obse-
žen niz fotografskih portretov
sodobnih slovenskih književni-
kov, ki je izšel tudi v knjigi, na
pobudo Društva slovenskih
skladateljev pa se je lotil še por-
tretiranja slovenskih skladate-
ljev. Objektiv njegove fotograf-
ske kamere je ujel še preprič-
ljive podobe slovenskih igralcev,
glasbenikov, pevcev, skratka,
pestro množino posameznikov,
katerih imena so dandanes pre-
poznavna na slovenskem umet-
niškem prizorišču, s poudar-
kom na republiškem središču.

Tihomir Pinter je januarja
letos praznoval 70. rojstni dan.
Za življenjski jubilej so mu v
Lamutovem likovnem salonu
Galerije Božidarja Jakca pri-
pravili retrospektivno razstavo
Obrazi slovenskih umetnikov.
Odprli so jo na predvečer kul-
turnega praznika. Avtorja in
razstavo je po uvodnem nagovo-
ru Bojana Božiča predstavil
Jure Mikuž, za glasbeni utrinek
pa je poskrbel Boris Šinigoj na
lutnji.

Ob tej priložnosti je v sodelo-
vanju galerije z založbo Modri-
jan namesto razstavnega kata-
loga izšla monografija z naslo-
vom “1/125 - Trenutki z umetni-
ki”. Na več kot 270 straneh pri-
naša uvodno študijo Jureta Mi-
kuža in 114 izbranih celostran-
skih črno-belih fotografskih
portretov slovenskih umetni-
kov, petih umetniških skupin in
Pinterjev avtoportret.

M. Markelj

Obetaven glasbeni podmladek
11. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije je potekalo v
Trebnjem – Podeljenih 23 zlatih, 19 srebrnih in 9 bronastih priznanj

TREBNJE – Na letošnjem
regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov Slovenije, ki je
potekalo 9. in 10. februarja v
Trebnjem, je tekmovalo 42
solistov in 13 komornih skupin
iz devetih glasbenih šol z
območja širše Dolenjske in kar
23 jih je osvojilo zlato priznanje
ter s tem pravico do udeležbe
na državnem tekmovanju.

Organizatorica regijskega
tekmovanja je bila trebanjska
glasbena šola, ki je kljub pro-

Matej Kravcar (na levi), učenec Glasbene šole Trebnje, je bil v svoji kat-
egoriji najboljši in je osvojil zlato priznanje. Klemen Kapš (na desni),
učenec Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, pa je za nastop na
tolkalih dosegel najvišje število točk med vsemi. (Foto: MiM)

storski stiski zahtevno nalogo
dobro izpeljala. Ravnateljica
šole Tatjana Mihelčič Gregorčič
je po končanem tekmovanju
dejala, da je bilo letos večje števi-
lo tekmovalcev kot prejšnja leta
in da je bila prikazana raven
visoka, kar je ocenjevalne ko-
misije navedlo k nekoliko strož-
jim kriterijem kot sicer. Kljub
temu je bilo podeljenih kar 23
zlatih, 19 srebrnih in 9 brona-
stih priznanj. “Vse to kaže, da
nastaja zelo dobra osnova za

nadaljnji razvoj glasbenega lju-
biteljstva pri nas,” je prepriča-
na.

Kar 75 nadarjenih učencev
glasbenih šol iz Brežic, Črnom-
lja, Krškega, Novega mesta,
Ribnice, Sevnice in Trebnjega je
tekmovalo v več starostnih sku-
pinah v solističnih disciplinah
harmonika, rog, trobenta, tolka-
la, petje, pozavna in tuba ter v
komornih skupinah z godali, v
kitarskem in klavirskem duu.
Po številu tekmovalcev sta izsto-
pali Glasbena šola Marjana Ko-
zine iz Novega mesta s 24 tek-
movalci oziroma skupinami in
Glasbena šola Krško z desetimi,
medtem ko so iz ostalih glasbe-
nih šol prišli od trije do štirje
tekmovalci. Tudi po številu pri-
znanj sta bili na vrhu novome-
ška glasbena šola s sedmimi
zlatimi, devetimi srebrnimi in
štirimi bronastimi priznanji ter
krška glasbena šola s šestimi
zlatimi in štirimi srebrnimi pri-
znanji. Po dve zlati priznanji so
osvojili učenci brežiške, ribni-
ške, sevniške in trebanjske glas-
bene šole, po eno pa tekmovalci
iz črnomaljske in kočevske glas-
bene šole.

Tekmovanje so zaključili s
slavnostnim koncertom in po-
delitvijo zlatih priznanj na odru
Kulturnega doma. Nastopila je
večina “zlatih” mladih glasbeni-
kov.

M. Markelj

Razstava Jožice Medle
NOVO MESTO – V avli mansarde
stavbe Upravne enote Novo me-
sto, kjer prirejajo občasne likov-
ne razstave in tako kulturno bo-
gatijo prostore, v katerih je pre-
cejšen pretok ljudi, tako zapos-
lenih kot strank, so od 7. febru-
arja na ogled likovna dela sli-
karke Jožice Medle iz Šentjer-
neja. Razstavo so odprli v poča-
stitev kulturnega praznika. Za
glasbeni program ob otvoritvi
so poskrbeli učenci Glasbene
šole Marjana Kozine.
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08. februar 2008, Športna dvorana Marof
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

15. februar 2008, Kulturni dom Gorica
Koncert simfoničnega orkestra na Mali Prešernovi proslavi

Primorski dnevnik, 17. 2. 2008
Beethoven in Bond
»Dan slovenske kulture so gojenci Dijaškega doma Simon Gregorčič s svojimi starši in sorodniki  
počastili z udeležbo na skoraj dvournem simfoničnem koncertu, ki ga je v petek na odru goriškega 
Kulturnega doma poklonil orkester Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta. Prisotnost 
številnih mešanih družin v dvorani je ponovno potrdila, da je volja po medsebojnem spoznavanju 
prava pot za prihodnost in da na tej poti odigrava kultura glavno vlogo.« (VaS)

19. december 2008, športna dvorana Osnovne šole Mirna Peč
Prednovoletni koncert simfoničnega orkestra
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Koncert v Kulturnem domu Gorica, Italija, 15. februar 2008

Prednovoletni koncert v športni dvorani Osnovne šole Mirna Peč
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Koncert v Kulturnem domu Gorica, Italija, 15. februar 2008
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P R O G R A M

Edward Elgar (arr. C. Woodhouse): Pomp and Circumstance, March No. 1
Antonio Vivaldi: Štirje letni časi – 1. stavek Pomladi

solistka: Mirjam Šolar, violina (mentorica: Petra Božič)
Antonio Vivaldi: Štirje letni časi – 1. stavek Jeseni

solistka: Manja Slak, violina (mentorica: Petra Božič)
Antonio Vivaldi: Koncert za dve violini in orkester v a-molu, 2. in 3. stavek

solistki: Ana in Urška Novljan (mentorica: Petra Božič)
Alojz Srebotnjak: Slovenski ljudski plesi

Andantino
Allegro
Allegro rustico

Leroy Anderson: Blue Tango
Johann de Meij: Gospodar prstanov, 5. stavek – Hobbits
Calvin Custer: A Salut to the Big Bands
Vilko in Slavko Avsenik (arr. Mojmir Sepe): Sinje modre – bela jadra 

(sodeloval Sandi Ravbar na harmoniki)
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Vabilo in programski list
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Mitološki oltarji
pozabe
Razstava slikarja
Andreja Pavliča
NOVO MESTO – Dolenjski muzej
je novo razstavno leto Jakčeve-
ga doma prejšnji petek pričel z
razstavo slik in tako imenova-
nih skulptoslik ljubljanskega li-
kovnega ustvarjalca in predlan-
skega gosta novomeške likovne
kolonije Andreja Pavliča. Njego-
va dela zadnjih let bodo pod na-
slovom Naprej v preteklost v
Novem mestu na ogled do 5.
aprila.

Andrej Pavlič je samosvoj sli-
kar, njegova dela zadnjih let pa
z drobnimi figurami in nišami
prehajajo v prostor. V Jakče-
vem domu so razstavljene nje-
gove klasične oljne slike na plat-
nu, nadgrajene s tehniko kola-
ža, hkrati pa tudi tako imeno-
vane skulptoslike. Od enih do
drugih opazovalec zaznava pre-
mik v prostor, saj se na prvih
zdi, da skozi njihovo površino
odsevajo sporočila preteklosti,
jamske stenske slikarije, antič-

Andrej Pavlič. (Foto: R. Božič)

ne upodobitve in arhaični por-
treti evropskih mojstrov, skozi
skulptoslike pa se v poganskem
zanosu, katerega dvojnost ves
čas pooseblja goveja lobanja z
rogovi, kot sestavna dela člove-
kove osebnosti kažeta člove-
škost in živalskost. Pavličeve
skulptoslike se skozi simboliko
zdijo kot oltarji davne mitolo-
gije, ki je pozabi navkljub pro-
drla na dan in opozorila na po-
men preteklosti, saj, kot meni
avtor, lahko le na osnovi stare-
ga nastaja novo.

Pavličeva okna v preteklost
so nadčasna, misel vabijo k po-
govoru in skozi večno iskanje
ponujajo sto tisočere zgodbe.
Kot je povzela kustosinja Jakče-
vega doma Jasna Kocuvan, je
likovno prepletanje časovnih
komponent, sedanjosti, pretek-
losti in prihodnosti, pomemben
del celote Pavličeve umetnosti,
preteklost in sedanjost pa se v
njegovih delih postavljata v isto
vrsto in tako opozarjata na živo
navzočnost minulosti.

Andrej Pavlič je leta 1957 ro-
dil v Ljubljani. Po gimnaziji se je
vpisal na Akademijo za likovno
umetnost in tam leta 1981 diplo-
miral na slikarskem oddelku.
Član Društva slovenskih likov-
nih umetnikov je od leta 1982,
dve leti kasneje pa se je odločil
za poklic samostojnega likovne-
ga umetnika. Leta 1994 se je
študijsko izpopolnjeval v Parizu,
doslej je priredil najmanj 65 sa-
mostojnih razstav in sodeloval
na več kot 130 domačih in tujih
skupinskih razstavah.

Rasto Božič

PONOVNO KONCERTNI CIKEL PESEM POVEZUJE – Mešani pevski zbor Pomlad, ki je lani praznoval petna-
jstletnico delovanja, je leta 2002 zasnoval koncertni cikel Pesem povezuje, katerega osnovni namen je pove-
zovanje pevskih zborov iz Slovenije, zamejstva in iz tujine ter poleg strokovnega sodelovanja z zbori tudi pro-
mocija zborovskega petja sploh in predstavitev dolenjske kulture v drugih krajih. V okviru projekta Pesem
povezuje se je doslej zvrstilo že devet koncertov v Novem mestu, po en koncert v Domžalah, Kranju, Banjalu-
ki, Brežicah in v Ajdovščini ter šest koncertov na turneji pevskega zbora Pomlad po Argentini in Čilu. Po dvelet-
nem premoru so cikel ponovno oživili in v Novo mesto povabili Komorni zbor Vox Carniolus z Jesenic. Na kon-
certu v frančiškanski cerkvi 31. januarja zvečer so pevci in pevke Pomladi pod vodstvom Fernanda Mejiasa
za uvod zapeli tri pesmi, nato pa je nastopil Vox Carniolus (na sliki) in pod vodstvom Michela Josia zapel izbrane
sakralne pesmi sodobnih skladateljev (med njimi so bili tudi trije slovenski: Uroš Krek, Damijan Močnik in
Ambrož Čopi) ter nekaj skladb iz zakladnice sakralne glasbe 16. in 19. stoletja. (M. Markelj)

Počitniške
plesne delavnice
NOVO MESTO – Območna iz-
postava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Novo mesto
je za čas počitnic pripravila
brezplačne enotedenske plesne
delavnice za osnovnošolce in
srednješolce. Pričele se bodo 16.
februarja ob 10. uri  in bodo po-
tekale ves počitniški teden v
večnamenski plesni dvorani v
Kulturnem centru Janeza Tr-
dine. Udeleženci se bodo sezna-
njali s tehnikami sodobnega ple-
sa pod vodstvom mentoric: Sa-
bine Schwenner, Petje Kovačevič
in Špele Premelč. Delavnico so
poimenovali Zvezdoslovje ali
astronomija in jo podnaslovili s
Plesati pomeni biti del vesolja.
Združeni narodi so namreč leto-
šnje leto proglasili za mednarod-
no leto astronomije. Informacije
in prijave: oi.novo.mesto@jskd.si.

Praznik z mladimi simfoniki
Tradicionalni koncert Novomeškega simfoničnega
orkestra za kulturni praznik – Koncert tudi v Italiji

NOVO MESTO – Že uveljavljena
tradicija je, da v dolenjski pre-
stolnici kulturni praznik poča-
stijo s koncertom, ki ga pripravi
Novomeški simfonični orkester.
Tudi letos bo orkester pod tak-
tirko Sandija Franka 8. februar-
ja ob 19. uri v Športni dvorani
Marof pripravil kulturni večer,
ki ga bodo obogatile izvedbe
izbranih skladb Elgarja, Vival-
dija, Srebotnjaka, Andersona
De Heija, Custerja in Avsenika,
med solisti pa bodo prvič pred
širšo javnostjo in na tako za-
htevnem koncertu nastopile
mlade talentirane violinistke
Mirjam Šolar, Manja Slak, Ana
Novljan in Urška Novljan. Vse
štiri so učenke prof. Petre Božič
in doslej so se izkazale kot izra-
zito nadarjene glasbenice, saj
so na državnih tekmovanjih
mladih glasbenikov Slovenije
posegle po najvišjih priznanjih.

Glavno besedo bo seveda imel
več kot stočlanski ljubiteljski or-
kester, ki ga sestavljajo sedanji
in nekdanji učenci ter profesor-
ji Glasbene šole Marjana Kozi-
na. V okviru te ustanove je orke-
ster tudi nastal, in sicer kot nad-
gradnja vokalno-instrumen-
talnim oddelkom in kot prak-
tično delo v sklopu orkestralne-
ga izobraževanja. Pod vodst-
vom svojega prvega dirigenta,
ravnatelja šole prof. Zdravka
Hribarja, se je razvil v enega ti-
stih ljubiteljskih simfoničnih or-
kestrov pri nas, ki daleč prese-
gajo prvotno šolsko poslanstvo
in pomembno bogatijo kulturo
svojega okolja. Spomnimo se,

da so z novomeškimi simfoniki
med drugim vzniknile iz skoraj
popolne pozabe slovenske ope-
rete Marjana Kozine in Viktor-
ja Parme. Za Hribarjem je pred
nekaj leti vodenje orkestra pre-
vzel prof. Sandi Franko.

Pred novomeškim koncer-
tom, za katerega je že veliko za-
nimanje, bo orkester nastopil še
v Gorici v Italiji.

MiM

V objemu Zupanovih besed
Pri založbi Karantanija izdali knjigo
“gorenjskega Šentruperčana” Jožeta Zupana

ŠENTRUPERT – Nedeljski kultur-
ni popoldan, ki so ga 1. februar-
ja pripravili Zveza kulturnih or-
ganizacij Trebnje, podružnica
Bralnega društva in založba
Karantanija v novi večnamen-
ski dvorani Hiše vina pri Freli-
hovih, je bil zamišljen kot sreča-
nje s pesnikom Tonetom Pavč-
kom in njegovimi tremi “dolenj-
skimi” pesniškimi zbirkami, z
literarnim zgodovinarjem in vo-
dilnim raziskovalcem mladin-
ske književnosti dr. Igorjem
Saksido ter z domačim neu-
trudnim kulturnim delavcem
Jožetom Zupanom in njegovo
knjigo V objemu besed, ki je
pred kratkim izšla pri založbi
Karantanija. Bolezen je pesni-
ka zadržala v Ljubljani in tako
sta številnim poslušalcem spre-
govorila le dr. Saksida in Zu-
pan, za glasbene premore pa so
poskrbeli učenci Glasbene šole
Trebnje, Ana Zupan ob klavir-
ski spremljavi Damjane Zupan,
Veronika Frelih in Julian Zu-
pan Arsov, ter glasbena gosta
Frelihovih, solist Marko Kobal
in citrar Tomaž Plahutnik.

Kljub Pavčkovi odsotnosti so
bile njegove tri “dolenjske” pes-
niške zbirke, Majhen dober
dan, S črko čez Krko in Dolenj-
ske bližine, obširno predstav-
ljene, dr. Saksida pa je opravil

Dr. Igor Saksida in Jože Zupan na nedeljskem kulturnem popoldnevu v
novi večnamenski dvorani v Frelihovi Hiši vina. (Foto: MiM)

tudi zanimivo primerjavo med
Pavčkovim in Župančičevim
pesništvom, namenjenim mla-
jšim bralcem, pri čemer je Pavč-
ku določil mesto med  slovenski-
mi klasiki mladinske poezije.

V drugem delu popoldneva je
beseda tekla o knjižni novosti in
knjižnem prvencu Jožeta Zupa-
na V objemu besed. Knjigo sta
avtor in založnik David Tasič
začela snovati leta 2007 kot av-
tobiografsko pripoved, vendar
se je nato vsebinsko preobrazi-
la v obsežen mozaik Zupanovih
prispevkov, ki jih je v več kot
treh desetletjih napisal in objav-
il v različnih priložnostnih pub-
likacijah ter časopisih in revi-
jah. Tako uvodni avtobiografski
pripovedi o otroštvu v rojstni
Bohinjski Beli na Gorenjskem
skozi sedem poglavij knjige (za
vsako desetletje življenja po
eno) sledijo zapisi, v katerih Zu-
pan govori o svojih spoznanjih,
izkušnjah in razmislekih o kul-
turi, umetnosti, pedagoškem
delu, mentorstvu, o pomenu
branja, še posebej za mlade, o
bralni znački pa o ljubezni do
materinščine, o ustvarjalcih, s
katerimi se je spoznal in z njimi
sodeloval, o projektih, ki jih je
zasnoval in izpeljal, ter o raz-
ličnih kulturnih dogodkih v
Šentrupertu, kjer se je udomil
kot “gorenjski Šentruperčan” in
tvorno soutvarjal kulturno po-
dobo kraja.

M. Markelj

Z optimizmom v letošnjo sezono
Anton Podbevšek Teater zasnoval pester in bogat program gledaliških,
fotografskih, cineastičnih in teoretskih projektov v letu 2009

NOVO MESTO – V pestro
dogajanje v dnevih kulturnega
praznika se vključuje tudi
Anton Podbevšek Teater (APT),
ki je za ta čas pripravil kar dva
pomembna kulturna dogodka.

Že včeraj je v Dvorani novo-
meške pomladi potekal perfor-
mans Predstavitev leta 2009 v
APT-u. Na prireditvi, ki je v slo-
gu tega teatra – gledališče je
lahko danes živo samo kot do-
godek – presegla formalno spo-
ročanje o letošnjih gledaliških,
fotografskih, cineastičnih in te-
oretskih projektih novomeške-
ga gledališča, so sodelovali vsi
glavni akterji letošnjega pro-
grama. Jutri bo v istem prosto-
ru potekala soareja, posvečena
avantgardi, z moderatorjem
Matjažem Bergerjem ter dr.
Janezom Vrečkom in dr. Levom
Kreftom. Z obema dogodkoma
APT naznanja letošnjo pestro
sezono in potrjuje svoj prepo-
znavni zapis v kulturno podobo
dolenjske prestolnice in širšega
prostora.

APT bo letos pripravil štiri
gledališke projekte, k sodelo-
vanju pa je poleg svojih stalnih
sodelavcev povabil še dva emi-
nentna gledališka ustvarjalca,
Dušana Jovanovića, ki za junij
pripravlja avtorski projekt Iz-

povedi, ter Janeza Pipana, do-
lenjskega rojaka, v čigar režiji
bomo videli pomembno drams-
ko delo, Afero Primoža Kozaka.
Nana Milčinski bo v okviru otro-
škega gledališkega programa
nadaljevala raziskave, ki sta jih
začela skupaj z Matjažem Ber-
gerjem pri Prokofjevm Petru in
volku, s postavitvijo predstave
po motivih kultne knjige Jona-
tan Livingston Galeb Richarda
Bacha, Matjaž Berger že pri-
pravlja zahteven, izrazito igral-
ski projekt z vrsto odličnih ig-
ralcev, ki nastaja po motivih

romana Henryja Jamesa Por-
tret neke gospe.

Nejc Gazvoda, ki v okviru
APT vodi Akademijo in cinea-
stični krožek za gimnazijce,
pripravlja z mladimi snemanje
filmske vaje, program letnega
kina pa je zasnoval na ciklu fil-
mov novomeškega režiserja Fi-
lipa Robarja Dorina. Bojan Ra-
dovič, vodja Fotogalerije, pri-
pravlja program tematskih
sklopov fotografskih razstav,
povezanih s predavanji.

Gre torej za zahteven in pe-
ster program. V APT ne dvomi-
jo, da ga ne bi mogli izvesti, zatr-
juje ravnatelj gledališča Matjaž
Berger. Pri tem računajo na že
utečene oblike zagotavljanja
sredstev za delo, se pravi na na-
daljnjo podporo donatorjev, v
prvi vrsti družbe Krke in njene-
ga vodilnega moža Jožeta Co-
lariča, ki sta že do sedaj pokaza-
la izjemen čut za APT in njego-
vo kulturno poslanstvo, ter na
ustanoviteljico Mestno občino
Novo mesto. Računajo tudi na
podporo Ministrstva za kulturo,
na katerega razpis bodo prija-
vili svoje projekte.

Optimizem APT temelji pred-
vsem na uspešnem dosedanjem
delu. Berger ugotavlja, da je no-
vomeško gledališče rekordno
obiskano, mnogi ga prepozna-
vajo kot pomembnega nosilca
kulturne identitete mesta in šir-
šega okolja. “V teh nemogočih
časih smo izdelali aktiven in an-
gažiran gledališki program in se
udeležili mednarodnega festiva-
la v Budvi, kjer smo doživeli ova-
cije in nova povabila za gostova-
nja v tujini. V Novem mestu se
povezujemo z vsemi akterji novo-
meške kulture in te povezave
mislimo še poglobiti. Minula se-
zona je bila izjemna. To je temelj,
na katerem čvrsto stoji letošnja.
Ko celoviteje gledaš na gledali-
ške cilje prejšnjega leta, si po-
gumnejši v naslednji etapi,” pra-
vi Berger.                   M. Markelj

Matjaž Berger: “Dosedanje uspešno
delo je dober temelj.” (Foto: MiM)

K O N C E R T I

6. februar 2009, Kulturni dom Gorica
Koncert simfoničnega orkestra na Mali Prešernovi proslavi 
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8. februar 2009, Športna dvorana Marof
Koncert novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku
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IZ VSEBINE

V ZNAMENJU PRAZNIKA –
Prejšnji teden je minil v znamenju
slovenskega kulturnega praznika.
V mnogih krajih so se zvrstile šte-
vilne kulturne prireditve, s kateri-
mi se je na bolj ali manj posrečen
način opozorilo na tisti del našega
žitja in bitja, ki ga sicer radi po-
udarjamo in se z njim hvalimo, za-
res živimo in udejanjamo pa ga
precej manj zavzeto. Gre seveda
za kulturo v njenem širšem pome-
nu. V Novem mestu je prav na ve-
čer praznika v športni dvorani Ma-
rof potekal tradicionalni praznični
koncert Novomeškega simfonič-
nega orkestra. Pod vodstvom San-
dija Franka so glasbeniki s solisti
Mirjam Šolar, Manjo Slak, Ano in
Urško Novljan (na sliki) ter Sandi-
jem Ravbarjem izvedli privlačen
program klasične in lahke glasbe.
Večer sta povezovala Klavdija Ko-
tar in Tomaž Koncilija. Slavnostni
govornik je bil novomeški župan
Alojzij Muhič. (M. Markelj)

VREME
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NAGRADE GZS

Letos tudi Kulovcu iz Kolpe in Mirtu iz Tanina
Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu
2008 tudi v Belo krajino in Posavje

LJUBLJANA - Gospodarska
zbornica Slovenije je v
Cankarjevem domu že 41-ič
slovesno podelila nagrade GZS
za gospodarske in podjetniške
dosežke. Nagrade GZS za
izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke so
najstarejša in najprestižnejša
tovrstna priznanja v Sloveniji.

Že enainštiridesetič jih je GZ
Slovenije podelila kot priznanje
tistim gospodarstvenikom, ki že
vrsto let uspešno vodijo svoja
podjetja. Pri ocenjevanju dosež-
kov se poleg splošnih razvojnih
rezultatov gospodarske družbe,
rezultatov poslovanja ter inter-
nacionalizacije podjetja upošte-
vajo še številna druga merila,
kot so hitra in učinkovita tržna
širitev gospodarske družbe,
obetavna vizija in jasna dolgo-
ročna strategija, lastni razvoj in
inovacije. Letošnjih nagrajen-
cev je šest, prihajajo pa iz šestih
regij in petih panog.

Nagrado GZS za leto 2008 so
prejeli: IztIztIztIztIztok Bizjakok Bizjakok Bizjakok Bizjakok Bizjak, Gonzaga-
pro  iz Solkana, Janez KJanez KJanez KJanez KJanez Kooooožuhžuhžuhžuhžuh,
Perftech, Bled, Mirjan KMirjan KMirjan KMirjan KMirjan Kulo-ulo-ulo-ulo-ulo-
vvvvve ce ce ce ce c, Kolpa, I vI vI vI vI van Miran Miran Miran Miran Mirt, Tanin
Sevnica, RRRRRomana Pomana Pomana Pomana Pomana Pajenkajenkajenkajenkajenk, Pro-
banka, in Š tŠ tŠ tŠ tŠ te fe fe fe fe fa n  S o b o č a na n  S o b o č a na n  S o b o č a na n  S o b o č a na n  S o b o č a n,
Varis Lendava.

IvIvIvIvIvan Miran Miran Miran Miran Mirt,t,t,t,t, direktor sevniške-
ga Tanina, je dobil nagrado v
kategoriji srednje velikih družb.
Podjetje Tanin Sevnica ima ug-
ledne svetovne dolgoročne part-

nerje. Tanin pod vodstvom di-
rektorja Ivana Mirta odlikujeta
uveljavljanje blagovnih znamk,
registriranih v številnih tujih dr-
žavah, ter osvajanje najzahtev-
nejših in tudi oddaljenih trgov –
poleg Evrope še Kitajske in Bra-
zilije. Veliko vlaga, ima obetav-
no dolgoročno strategijo, opre-
deljeno celo do leta 2020, po-
udarja pomen lastnega raz-
vojno-raziskovalnega dela, na
inovacijah pa temelji več kot
tretjina sprememb v programu.
Uspešni so tudi v izrabi evrop-
skih razvojnih sredstev.

Med velikimi družbami Kol-
po, pod vodstvom predsednika
uprave Mirjana KMirjana KMirjana KMirjana KMirjana Kulouloulouloulovvvvvca, ca, ca, ca, ca, od-
likujejo izjemni tržni in razvojni
parametri, močna izvozna pri-
zadevanja in velik delež proda-
je na tujih trgih. Priznane in ug-

ledne blagovne znamke, ki so
registrirane v visokokonku-
renčnih državah, uspešno osva-
janje in vztrajanje na najza-
htevnejših tujih trgih, prepričlji-
va razvojna strategija, pouda-
rek na lastnem znanju, lastnem
razvoju in inovacijah, razvoj
novih izdelkov, prejete nagrade
za kakovost, sodelovanje s slo-

Ivan Mirt, direktor Tanina. (Foto: P.
Perc)

Mirjan Kulovec, predsednik upra-
ve Kolpa, d.d. (Foto: M.B.- Jakše)

vensko raziskovalno sfero - in-
štituti, odgovoren odnos do oko-
lja in velik poudarek na dobrem
informacijskem sistemu in uve-
ljavljanju na svetovnem spletu
so samo nekatera izmed meril
za nagrado GZS, ki jih Kolpa
odlično izpolnjuje.

P. Perc

Tat pri pokopališču
MIRNA PEČ - Neznanec je v četr-
tek na parkirnem prostoru pred
pokopališčem v Mirni peči vlom-
il v osebni avto in ukradel plat-
neno torbo, v kateri je imel last-
nik fotoaparat, dokumente, očala
in USB ključ. Neznanec je lastni-
ka oškodoval za okoli 600 evrov.

NEZAKONITO SKRAJŠEVANJE DELOVNEGA ČASA

“Ni dela? Bomo šli pa na dopust!” / stran 3
Novomeški redarji še brez lisic / stran 12

PRIMER SALAMON

Otrok umrl zaradi zdravniške zmote? / stran 25
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Soareja
V počastitev slovenskega kulturnega praznika je v An-
ton Podbevšek Teatru potekala Soareja o avantgardi. 
Na dobro obiskanem dogodku so nastopili dr. Janez 
Vrečko, dr. Lev Kreft in Matjaž Berger, ki so predavali o 
avantgardi in sodobni umetnosti, še posebej v povezavi s 
konstruktivizmom Srečka Kosovela. Moderator soareje 
je bil Matjaž Berger. Umetniške zglede je v performensu 
interpretirala igralka Helena Peršuh. Soareja v APT-ju je 
bila prva v nizu dogodkov, ki si bodo sledili vse do 90 – 
letnice Novomeške pomladi, septembra 2010. Takrat bo 

Novo mesto 
za tri dni post-
alo umetniški 
objekt, ki ga 
bodo soust-
varjali evrop-
ski umetniki 
na različnih 
umetn i šk ih 
področjih. 

Letos v APT
Tudi letošnja sezona bo v 
Anton Podbevšek Teatru 
atraktivna in intrigantska, 
kot je bila že kreativno in 
izvirno zastavljena novinar-
ska konferenca na kateri so 
ravnatelj APT Matjaž Berg-
er, režiser Nana Milčinski, 
Dušan Jovanovič, Janez 
Pipan, Filip Robar Dorin in 
Nejc Gazvoda predstavili 
dogajanje v letošnji sezoni. 
V APT bodo letos prip-
ravili štiri lastne gledališke 
produkcije, ki jih bodo ob Bergerju režirali Milčinska, Jovanovič in Pipan. Letos bo film-
sko akademijo za novomeško mladež vodil Nejc Gazvoda. V sklopu le-te bo prikazana 
filmska retrospektiva Filipa Robarja Dorina. Zanimivo pa bo tudi dogajanje v foto galeriji, 
ki jo vodi Bojan Radovič. Kot prva bo v letošnji gledališki spored uvrščena postavitev 
Portreta neke gospe Henryja Jamesa, katere produkcija je te dni stekla v Bergerjevi režiji. 
Dušan Jovanovič bo za APT režiral nedramski projekt oziroma izpovedi, oz. povzetke 
intimne govorice vrste posameznikov, kriminalcev, politikov, športnikov, umetnikov in 
navadnih ljudi. Gledalci pa naj bi v spovednicah poslušali ljudi, ki imajo težave s lastno 
vestjo in preteklostjo. Janez Pipan, ki je bil med ustanovitelji novomeškega gledališča bo 
za APT režiral dramo Afera Primoža Kozaka. Nana Milčinski se je odločila za priredbo 
besedila Jonathan Livingstone galeb Richarda Bacha. S sodelovanjem Nejca Gazvode 
kot dramaturga bo Jonathana Galeba prelevila v gledališki rock koncert. 

8. februar
Tradicionalno. Svečano. Navdušujoče. To so besede s katerimi lahko najkrajše opišemo 
občinsko praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Novomeški simfonični orkester pod 
taktirko Sandija Franka in mladimi solisti je ponovno navdušil. Tako z izborom programa kot 
izvedbo. Skladbe A. Vivaldia, A. Srebotnjaka, L. Andersona, De Meija in S. Avsenika so izvedli 
kot pravi profesionalni orkester, a ne gre pozabiti, da gre za neprofesionalni orkester, ki pa 
ga sestavljajo izvrstni glasbeniki. S podmladkom dokazujejo, da nimajo »kadrovskih težav«. 
Letos so bili solisti mladi gojenci novomeške Glasbene šole: Mirjam Šolar, Manja Slak, Ana 
in Urška Novljan, vse violinistke in na harmoniki Sandi Ravbar. 

Novi Medij, februar 2009
8. februar
»Tradicionalno. Svečano. Navdušujoče. To so besede, s katerimi lahko najkrajše opišemo občinsko 
praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Novomeški simfonični orkester pod taktirko Sandija 
Franka in mladimi solisti je ponovno navdušil. Tako z izborom programa kot izvedbo. /…/«
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28. maj 2009, Športna dvorana Marof
Sodelovanje na prireditvi ob 80. obletnici Osnovne šole Center

12. december 2009, Kulturni dom v Trstu
Koncert S prijatelji v novi čas ob 110-letnici Slovenskega kulturnega društva Lipa skupaj z  
združenimi pevskimi zbori MePZ Divača pod vodstvom Antona Baloha, MePZ Igo Gruden iz 
Nabrežine pod vodstvom Mire Fabjan in MePZ Lipa iz Bazovice pod vodstvom Tamare Ražem 
Locatelli

P R O G R A M

Hans Zimmer (arr. John Wasson): Glasba iz filma Gladiator
Camille Saint-Saëns: Labod

solistka: Zala Vidic, violončelo (mentorica: Ana Arh)
Peter Iljič Čajkovski (arr. Merle J. Isaac): The Sleeping Beauty
Maurice Ravel: Pavane for Dead Princess
Cole Porter (arr. John Whitney): Cole Porter Salute
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus pod taktirko Antona Baloha
Viktor Parma: Caričine amazonke – Zbor kmetov pod taktirko Sandija Franka
Marjan Kozina: Opereta Majda – Zbor vaščanov pod taktirko Mire Fabjan
Georg Friedrich Händel: Aleluja (iz oratorija Mesija) pod taktirko Tamare Ražem Locatelli
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Ravnatelj Zdravko Hribar ob tem ne skriva 
zadovoljstva: »V preteklem koledarskem letu 
je šola izredne uspehe dosegla na regijskem in 
državnem tekmovanju. Regijskega tekmovanja 
se je udeležilo 27 učencev, od tega tri komorne 
skupine (kitarski in klavirski duo in kvartet 
violin) ter devetnajst posameznikov. Udeleženci 
so prejeli eno priznanje ter štiri bronasta, deset 
srebrnih  in sedem zlatih priznanj. Državnega 
tekmovanja se je udeležilo sedemnajst učencev, 
od tega dve komorni skupini (klavirski duo in 

kvartet 
violin) 

ter enajst posameznikov.  Učenci so dosegli 
zavidljive rezultate, prejeli so pet priznanj, tri 
bronaste, srebrno in štiri zlate plakete ter tri 
druge nagrade. Tudi na mednarodnem tekmo-
vanju v Italiji – INTERNATIONAL MUSIC 
COMPETITION TRIESTE – uspehov ni 
manjkalo, saj so učenci prejeli dve  bronasti in 
dve srebrni nagradi. Dobri rezultati so bistveni 
dokaz dobrega vzgojno-izobraževalnega dela, 
visoke strokovne usposobljenosti in vzpod-
bujanja kreativnosti. Uspešnost vključevanja 
učencev v orkestrsko igro, doseganje ustrezne-
ga znanja in pridobivanje izkušenj za začetek 
delovanja v šolskih orkestrih ter ljubiteljskih 

instrumentalnih ansamblih se 
še posebej odražajo 

Novomeška Glasbena šola Marjana Kozine

Izvrstni profesorji in uspešni učenci
Na Glasbeno šolo Marjana Kozine, njene profesorje in učence smo Novomeščani lahko 
upravičeno ponosni. Njihovo udejstvovanje od simfoničnega orkestra do uspešnih 
posameznikov je odmevno v širšem prostoru. Tako so se iz 38. tekmovanja mladih glasbenikov 
tri učenke vrnile z zlatom. 

v prej navedenih dejavnostih. Vse uspehe pa 
potrjujejo priznanja in certifikati, ki jih je šola 
v preteklem letu prejela na državni in med-
narodni ravni.“
Na šoli so se razveselili zlatih plaket, ki so jih 
na republiškem tekmovanju mladih glasbenikov 
dobile violinistki Manja Slak, ki je dobila tudi 
3. nagrado in posebno nagrado za najboljšo 
izvedbo obvezne skladbe v disciplini, in Mir-
jam Šolar, ki je prejela zlato plaketo, obe vodi 
prof. Petra Božič. Učenka prof. Ane Arh na 
violončelu Zala Vidic pa je dobila zlato plaketo 
in tretjo nagrado. 
Glasbena šola Marjana Kozine je bila usta-
novljena leta 1946 in ima 650 učencev ter 
preko 40 univerzitetnih glasbenih učiteljev. 
Hribar dodaja: „V preteklosti smo si z načrtnim 
izobraževanjem in usmerjanjem naših učencev 

v nadaljnji študij na srednjih glasbenih šolah in 
glasbenih akademijah pridobili dovolj ustreznih 
strokovnih kadrov, nekateri med njimi posegajo 
po najprestižnejših nagradah na raznih državnih 
in svetovnih glasbenih tekmovanjih in podobnih 
manifestacijah. Novomeška metropola je prav 
v zadnjem času zaradi dobre kadrovske zased-
be na najrazličnejših glasbenih področjih (od 
orkestralne do zborovske dejavnosti) glede na 
uvrstitve s tekmovanj in drugih srečanj pristala v 
vrhu slovenske glasbene ustvarjalnosti, na neka-
terih področjih tudi v svetovnem okviru.”
Seveda pa smo Novomeščani še posebej 
ponosni na Novomeški simfonični orke-
ster, ki je nastal leta 1989 in je gotovo eden 
pomembnejših tovrstnih amaterskih orkestrov 
v državi. Jedro Novomeškega simfoničnega or-
kestra sestavljajo učitelji ter sedanji in nekdanji 
gojenci Glasbene šole Marjana Kozine. Seveda 
to nikakor ne pomeni, da so njegova vrata za 
druge poustvarjalce zaprta. Prav nasprotno, 

orkester že vrsto let plodno sodeluje s 
številnimi pok-

l i c n i m i 

solisti, zlasti pe-
vci iz različnih 
držav in kul-
turnih okolij. 
N o v o m e š k i 
s i m f o n i č n i 
orkester, ki ga 
je prvih 16 let 
vodil Zdravko 
Hribar, v sezoni 
2006/2007 pa je 
poslanstvo diri-
genta prevzel 
Sandi Franko, se 
je doslej uspešno 
preizkusil tako v 
simfoničnem repertoarju (A. Bruckner, G. 
Enescu, E. Grieg) kot v operno-operetnem 
žanru (M. Kozina, J. Ipavec). 

In kaj je poslanstvo Novomeškega 
simfoničnega orkestra in šole? 

Zdravko Hribar: „ Brez dvoma odkrivanje 
in razvijanje glasbenih sposobnosti in nadar-
jenosti, sooblikovanje osebnosti in načrtno 
izboljševanje glasbene izobraženosti pre-
bivalstva, doseganje ustreznega znanja in 
pridobivanje izkušenj za začetek delovanja 
v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih in 
orkestrih, pridobivanje znanja za nadaljnje glas-
beno izobraževanje, omogočanje umetniškega 
doživljanja in izražanja, osebnostnega razvoja 
instrumentalistov v skladu z njihovimi sposob-
nostmi in zakonitostmi razvoja. 
Gre tudi za vzgajanje za obče kulturne in civi-
lizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tra-
dicije, za medsebojno strpnost, skrb za prenos 
nacionalne in obče človeške dediščine, hkrati 
pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in 
glasbene dediščine. Vse to sta orkester in šola 
že doslej uspešno gojila, kar dokazuje izreden 
interes javnosti za naše koncerte, saj polnimo 
Športno dvorano Marof  že 19 let, gostujemo 
po tujini, še posebej pa izstopata opereti »Ma-
jda« in »Caričine amazonke«, ki sta bili posneti 
tudi za arhiv nacionalne Televizije Slovenija. 
Ob uprizoritvi operete »Majda« smo imeli v eni 
sezoni preko 5000 poslušalcev. Ob vsem tem 
pa je potrebno še posebej omeniti naše spon-
zorje – Mestno občino Novo mesto in tovarno 
zdravil Krka kot GLAVNEGA SPONZORJA, 
brez njiju prej omenjeni projekti ne bi doživeli 
rojstva in stopili na pot življenja.”

Ravnatelj 
Glasbene šole 
Zdravko Hribar

Violinistka Mirjam Šolar

Violinistka Manja Slak

Violončelistka Zala Vidic

Koncert v Kulturnem domu Gorica, Italija, 6. februar 2009

Novi medij, april 2009



2 0 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 0 9    1 1 3



1 1 4   2 0 .    K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 0 9 

Koncert v Športni dvorani Marof v Novem mestu, 8. februar 2009



2 1 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 1 0    1 1 5

P R O G R A M

Edward Elgar (arr. C. Woodhouse): Pomp and Circumstance, March No. 1
Hans Zimmer (arr. John Wasson): Glasba iz filma Gladiator
Camille Saint-Saëns: Labod

solistka: Zala Vidic, violončelo (mentorica: Ana Arh)
Peter Iljič Čajkovski (arr. Merle J. Isaac): Trnjulčica
Maurice Ravel: Pavana za umrlo kraljično
Cole Porter (arr. John Whitney): Cole Porter Salute
Viktor Parma: Ženin v zagati, opereta v treh dejanjih 
Libreto: ddr. Igor Grdina (po motivih Arnošta Grunda)

No. 9 – Moderato
No. 15 – Tempo di Polka
No. 11 – Moderato quasi Recitativo
No. 4 – Allegretto

solisti: Marjetka Podgoršek Horžen, sopran
Katja Konvalinka, sopran
Irena Yebuah Tiran, mezzosopran
Marjan Trček, tenor
Darko Vidic, bariton

Slavko Avsenik: Viharnik vrh gora

2 1 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 1 0
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Regijsko srečanje lutkarjev
Nastopilo je šest lutkovnih skupin – Selektorica
zadovoljna s predstavami in njihovo kakovostjo

TREBNJE – Trebanjska območ-
na izpostava JSKD je prejšnji
četrtek pripravila regijsko sre-
čanje lutkovnih skupin, ki se ga
je udeležilo šest zasedb. Stro-
kovno ga je spremljala selektor-
ica Renata Kalemba, ki deluje
kot igralka in lutkovna anima-
torka.

Na oder kulturnega doma v
Trebnjem so najprej stopili malč-
ki iz vrtca Mokronožci iz Mo-
kronoga, ki so predstavili Ma-
vrično torto, za njimi se je izka-
zala skupina Marioneta iz vrt-
ca Ciciban Sevnica, zaigrala je
predstavo Zajček išče mamico,
sledil je nastop lutkovne sku-
pine Knapec z OŠ Krmelj z igro
Ne bom. Skupina Ostržek z OŠ
Šentjanž je predstavila predsta-
vo Ciciban in čebela, za njimi so
Mokre tačke iz Mokronoga in
ženski pevski zbor Zimzelen z
Mirne odigrali Žabjo svatbo,
srečanje pa je sklenila lutkovna

Predstava Žabja svatba (na fotografiji) ima globlji pomen, govori o ljubezni
med žabami, a tudi o človeškem onesnaževanju okolja. (Foto: M. Žnidaršič)

skupina gledališke sekcije DKD
Svoboda Senovo s Pravljico o šoli.

“To srečanje je bilo pestro, saj
so nastopile skupine, katerih
člani so imeli pet let, in tudi takš-
ne, v katerih so bili 60-letniki,” je
po vseh nastopih povedala RRRRRe-e -e -e -e -
natnatnatnatnata Ka Ka Ka Ka Kalembaalembaalembaalembaalemba, ki je ugotavlja-
la, da je skupine zelo težko pri-
merjati med seboj, saj ima vsa-
ka skupina svojo specifiko, naj-
bolj posebna se ji je zdela pred-
stava Žabja svatba. Konec maja
bo v Domžalah državno sreča-
nje lutkovnih skupin, vendar se-
lektorica še ni mogla povedati,
ali bo tam nastopila tudi katera
od skupin, ki so se predstavile v
Trebnjem, saj se niti regijska
srečanja še niso zaključila. “Ve-
sela sem, da se je v Sloveniji po-
večalo zanimanje za lutke tako
med mladimi kot odraslimi,
dviguje se tudi kakovost pred-
stav,” je še dodala.

J. A.

Šofer bibliobusa Alojz Plantan in vodja potujoče knjižnice Andreja Žele.
(Foto: I. N.)

POTUJOČA KNJIŽNICA

Le sneg jo je ustavil, medved pa ne
Z bibliobusom že v devetih občinah – Obisk niha z letnimi časi – Marsikje ga že
čakajo in pritečejo z vrečkami po gradivo - Izpolnijo tudi kakšno posebno željo

NOVO MESTO – Vsak delovni
dan, razen med poletnimi
počitnicami, krene iz garaže
novomeške Knjižnice Mirana
Jarca  na pot bibliobus, splošna
knjižnica v malem na kolesih,
ki ima od letošnjega januarja,
ko obiskuje tudi metliško
občino, že 56 postajališč v
devetih občinah.

Bibliobus obsega blizu 6.500
enot knjižničnega gradiva, po-
leg leposlovja različnih žanrov
tudi strokovno literaturo, kole-
kcijo dvd filmov in risank. Knjiž-
nični fond se je od prvotnega
povečal že skoraj za trikrat in
nemalokrat so obiskovalci pre-
senečeni, koliko gradiva preva-
ža. “V marsikaterem kraju je
prihod bibliobusa vesel, druža-
ben dogodek. Včasih je tako
poln, da se v njem komaj obr-
neš,” pove vodja potujoče knjiž-
nice A n d rA n d rA n d rA n d rA n d reeeee j a  Ž e l ej a  Ž e l ej a  Ž e l ej a  Ž e l ej a  Ž e l e, ki se je
mnogi gotovo spomnite še iz
časov, ko je bila knjižničarka v
nekdanji Ljudski knjižnici. Velik
obisk je, kot pojasni, značilen za
hladne jesenske in zimske dni,
ko večji del bralstva nima dela
zunaj, v lepem vremenu pa
obisk precej niha.

Knjižnica obiskuje podežel-
ske kraje, pa tudi urbane pre-
dele, kjer knjižnice ni, pa domo-
ve za ostarele, osnovne šole in
tri delovne organizacije. Knjiž-
nično gradivo prilagaja letne-

mu času in kmetijskim opravi-
lom, na željo obiskovalcem pri-
pelje tudi starejše gradivo ali
kakšno drugo posebej želeno
branje. “Ljudem iz oddaljenih
krajev naši obiski vendarle veli-
ko pomenijo. Avtobusne pove-
zave z mestom so slabe, mnogi
starejši nimajo avtomobilov in
vozniških izpitov, da bi se lahko
odpravili v knjižnico v mesto.
Otroci po vaseh lahko potujočo
knjižnico obiščejo sami in mor-
da tako le pridejo v stik s knjigo,
drugače pa ne bi. Marsikje nas
že čakajo na dogovorjenih me-
stih za postanek in pritečejo z
vrečkami,” razlaga. “Le ko je
bilo preveč snega, nisva mogla
čez Gorjance, a smo se potem
dogovorili za kasnejši obisk,”

pove A l oA l oA l oA l oA l ojz  P lantjz  P lantjz  P lantjz  P lantjz  P lanta na na na na n, skrbni
šofer enajst let starega vozila.
Na eni od voženj proti Brezovi
Rebri je z bibliobusom srečal že
tudi medveda. Kosmatinec se je
umaknil s poti in bibliobus je
lahko nadaljeval pot.

Za številčno najbolj obiskane
štejeta postanke v Meniški vasi,
v Žužemberku, Globodolu, na
Bučki, Suhorju, Radovici in še
kje. “Tistih drobnih zadovolj-
stev, ko pridemo, pa četudi raču-
nalnik evidentira malo obisko-
valcev, pa veliko menjav gradi-
va, saj imajo v eni družini lahko
na primer le po eno izkaznico,
berejo pa trije otroci in še ma-
ma, pa statistika ne pokaže,”
pove vodja Andreja.

Irena Novak

Uspešni mladi godalki
Vidičeva uspešna v tujini, Šolarjevi zlata plaketa

NOVO MESTO – Po izidih raz-
ličnih tekmovanj je bila novo-
meška Glasbena šola Marjana
Kozine lani v slovenskem vrhu,
letos pa sta njeno kakovost vno-
vič potrdili varovanka profe-
sorice Ane Arh, enajstletna
čelistka Zala Vidic, ki je uspela
prepričati strokovni žiriji dveh
mednarodnih tekmovanj, in na
državnem tekmovanju mladih
glasbenikov Slovenije z zlato
plaketo nagrajena violinistka
Mirjam Šolar.

Učenka 5. razreda glasbene
šole Zala Vidic se je domačemu
občinstvu ob spremljavi novo-
meškega simfoničnega orkestra
kot solistka predstavila na zadnji
slovesnosti ob dnevu kulture. Na
koncertu je navdušila, enako
uspešno pa ji je uspelo marca
prepričati žiriji tekmovanj vio-
lončelistov v avstrijskem Lieznu
in nekaj dni zatem v italijanski
Gorici. V Lieznu je v kategoriji 10

Zala Vidic na nastopu ob letošnjem kulturnem prazniku. (Foto: R. Božič)

do 11 let prejela tretjo nagrado,
na goriškem evropskem nateča-
ju Alfredo in Vanda Marcosig pa
v kategoriji do 11 let prvo. Velja
poudariti, da se je iz Avstrije vr-
nila kot edina nagrajena Sloven-
ka, po tekmovanju v Gorici pa so
najboljše predstavnike štirih kat-
egorij za violončelo in violino
povabili na koncertno turnejo
zmagovalcev. Vidičevi so tako
omogočili udeležbo na turneji po
Italiji, ki je potekala od mesta
Pordenone do Benetk, nedavno
pa se je vrnila z zadnjega nasto-
pa v Salzburgu.

Med uspešnimi godalkami
novomeške glasbene šole so še
violinistka Mirjam Šolar, ki je
na nedavnem državnem tekmo-
vanju mladih glasbenikov v
solfeggiu prejela zlato plaketo,
ter ravno tako obetajoče Manja
Slak, Urška in Ana Novljan,
Laura Bartelj ter Anja Mitrović.

Rasto Božič

40 let in slovo Dolenjskega okteta
Zadnji nastop Dolenjskega okteta v KC Janeza Trdine – Štiri desetletja ubranega petja, kulture in tradicije

NOVO MESTO – Pred štirimi
desetletji so novomeški pevski
zagnanci ustanovili Dolenjski
oktet, brez katerega pri vseh
pomembnejših novomeških
slovesnostih več desetletij ni
šlo. Dolenjski oktet se je na
višku zmožnosti uvrščal med
deseterico slovenskih
najkakovostnejših oktetov, po
štirih desetletjih pa je s
petkovim nastopom v
Kulturnem centru Janeza Trdine
uradno prenehal delovati.

“Za petje v oktetu med mladi-
no ni več zanimanja, nikogar ni,
ki bi nadaljeval naše delo, poleg
tega pa smo vedno čutili poma-
njkanje tenorjev,” je pred petko-
vim koncertom, na katerem se
je ob Dolenjskem oktetu pred-
stavil še močno razglašeni Kar-
lovački oktet, povedal njegov
ustanovni član Drago Medic.

“Začelo se je pred štirimi de-
setletji, ko se nas je takrat osem
mladih pevcev, članov pevskega
zbora Dušan Jereb, odločilo za

ustanovitev lastne pevske sku-
pine,” je nadaljeval. Bili so pred
težkim izzivom, saj je note po-
znal le eden izmed njih, a zag-
nanost je naredila svoje in oktet
je postopno napredoval. Največ
je nastopal doma, sčasoma pa
so se začela gostovanja po ne-
kdanji skupni državi, pel je v
nemškem Langenhagnu in pri
porabskih Slovencih na Mad-
žarskem.

Dolenjskemu oktetu so, kot je
poudaril Medic, v najlepšem
spominu ostali večeri, ko so
prepevali Jožetu Dularju, Sever-
inu Šaliju, Božidarju Jakcu ter
še nekaterim dolenjskim umet-
nikom, celo takratnemu pred-

sedniku Milanu Kučanu in ne-
kdanjemu hrvaškemu predsed-
niku Mesiću. V štirih desetletjih
je imel oktet preko 1.500 nastop-
ov, pel je slovenske ljudske,
umetne in pesmi drugih naro-
dov. Nekje na sredi poti je imel
na leto toliko nastopov, kot je v
njem tednov. V vseh letih je us-
pel dolenjski prostor zaznamo-
vati z ubrano pesmijo in pevsko
kulturo, z letošnjimi zadnjimi
nastopi pa bo njegova pesem
počasi zamrla in štiridesetletna
tradicija bo ostala spomin. Na
slovesnosti ob 40-letnici delova-
nja so se tako širšemu novome-
škemu občinstvu zadnjič skupaj
predstavili Jože Cvelbar, Edi
Vidic, Drago Medic, Ivan Me-
žan, Tone Skubic, Stane Klobu-
čar, Andrej Jakše in Maks Starc.

Rasto Božič

Dolenjski oktet v Kulturnem centru Janeza Trdine. (Foto: R. Božič)

SMRADEK NASMEJAL – Šentjernejski šolarji, zbrani v dramski skupi-
ni, so s Smradkom nasmejali najprej Šentjernejčane, zdaj pa bodo pred-
stavo igrali še za druge dolenjske šole. (Foto: L. M.)

Smradek za
dan Zemlje
Šentjernejska šolska
dramska skupina
navdušila z igro
Smradek S. Makarovič
ŠENTJERNEJ - Za svetovni dan
Zemlje je dramska skupina OŠ
Šentjernej pod vodstvom učite-
ljice razrednega pouka LLLLLuciuciuciuciucijejejejeje
KKKKKuntuntuntuntuntaričaričaričaričarič v Kulturnem centru
Primoža Trubarja premierno
zaigrala glasbeno-gledališko
predstavo Smradek avtorice
Svetlane Makarovič.

 Nastopajoči, med katerimi je
kar 43 učencev od 2. do 8. razre-
da, tudi plesalcev skupine Har-
lekin, so se odlično odrezali,
čeprav so mnogi izmed njih na
odru stali prvič. Med slednje
sodi tudi igralec glavne vloge
Rok Vrtačič, ki je igral škrata
Smradka. Kot pove že naslov
igre Smradek, gre za ekološko
vsebino, ki da misliti, kako se
ljudje obnašamo do narave in
sploh našega planeta, ki je žal
vse bolj zasmrajen. Zato je pred-
stava, v kateri ne manjka sme-
ha, tudi iz vzgojnega vidika še
kako primerna za mlade. Šent-
jernejski kulturni hram jo bo
zato uvrstil v svoj program ter
jo ponujal na ogled tudi drugim
dolenjskim šolam. Predstavo so
učenci intenzivno pripravljali
kar dva meseca in pol in, kot je
zadovoljna povedala režiserka
Kuntaričeva, so res uživali v
ustvarjanju. Obenem se za pod-
poro zahvaljuje ravnateljici Vik-
toriji Rangus, saj igra ne bi tako
uspela brez odličnih kostumov,
ki jih je šola kupila za Smradka.

L. Markelj

Popravek
KOČEVJE - V prejšnji številki Dolenjskega lista sem v prispevku z otvorit-
ve razstave Marije Mestek pomotoma zapisala, da je otvoritev razstave
s svojim nastopom obogatila pevska skupina Prijatelji. Nastopil je nam-
reč moški pevski zbor Svoboda iz Kočevja, ki je Mariji med kočevskimi
pevskimi skupinami še posebno pri srcu. Za nenamerno napako se
opravičujem. (M. L.-S.)

Rasto Božič – DL; 4. 2. 10
Novomeški praznični koncert (Praizvedba dela Parmove operete – Dvajset let delovanja – 
Posebna pozornost novomeškim skladateljem)
»Novomeška občina in Glasbena šola Marjana Kozine bosta ob kulturnem prazniku /…/ vnovič 
priredila koncert novomeškega simfoničnega orkestra, ki bo praznično obarvan tudi zaradi njegove 
dvajsetletnice.
 Orkester pod taktirko Sandija Franka bo z gostujočimi pevci izvedel program, katerega 
osredni del bo namenjen praizvedbi štirih točk operete Viktorja Parme Ženin v zagati, ki doslej ni bila 
izvedena v nobeni obliki. Gre za zadnjo iz niza štirih Parmovih operet; ker se njeno besedilo ni ohranilo 
v celoti, pa je novi libreto zanjo napisal Igor Grdina. /…/
 Orkester posebno skrb namenja delom skladateljev, katerih delo in življenje sta bila povezana 
z Novim mestom /…/ Od izvedb posameznih odlomkov iz zahtevnejših del pa je že pred časom prešel k 
predstavitvam celotnih partitur, je opozoril Hribar.«

K O N C E R T I

8. februar 2010, Športna dvorana Marof
Koncert v počastitev slovenskega kulturnega praznika in 20-letnice delovanja Novomeškega 
simfoničnega orkestra

Dolenjski list, 29. april 2010
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Koncert v Športni dvorani 8. februarja 2010
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13. marec 2010, telovadnica Osnovne šole Mirna Peč
Koncert ob materinskem dnevu

12 feruar 2010     številka 2

Novomeški simfonični orkester, ki 
je nastal leta 1989 na Glasbeni šoli 
Marjana Kozine Novo mesto, je eden 
pomembnejših amaterskih sestavov 
te vrste v Sloveniji. Pohvali se lahko z 
nekaj krstnimi izvedbami iz doslej pr-
ezrte zakladnice naše glasbene klasike 
(Menuet Josipa Ipavca). Slovenskemu 

občinstvu je prvi predstavil posamezna 
dela iz svetovnega simfoničnega rep-
ertoarja (Enescujeva Druga romunska 
rapsodija). Posebno skrb namenja opu-
som skladateljev, katerih življenje in delo 
sta povezana z Novim mestom. Tako je 
skupaj s pevskim zborom tovarne zdravil 
Krka posnel Slavnostno mašo Ignacija 
Hladnika ter opereti Majda in Dekle z 

8. februar z novomeškimi simfoniki
Si v Novem mestu sploh še predstavljate praznovanje kulturnega praznika brez nastopa 
Novomeškega simfoničnega orkestra, ki praznuje že 20 – letnico delovanja? 

Jadrana skladatelja Marjana Kozine, za 
kateri je besedilo napisal Igor Grdina. 
Koncertna izvedba celovečerne operete 
Caričine amazonke izpod peresa Viktorja 
Parme, za katero sta besedilo napisala 
Kozma Ahačič in Igor Grdina, na najbolj 
žlahten način nadaljuje to tradicijo. Jedro 
Novomeškega simfoničnega orkestra 

sestavljajo učitelji ter sedanji in nekdanji 
gojenci Glasbene šole Marjana Kozine 
Novo mesto. Orkester že vrsto let plodno 
sodeluje s številnimi poklicnimi solisti, 
zlasti pevci iz različnih držav in kulturnih 
okolij. Novomeški simfonični orkester, ki 
ga je prvih 16 let vodil Zdravko Hribar, 
v sezoni 2006/2007 pa je poslanstvo di-
rigenta prevzel Sandi Franko, se je doslej 

uspešno preizkusil tako v simfoničnem 
repertoarju kot v operno-operetnem 
žanru. Od izvedb posameznih odlom-
kov iz zahtevnih del je že pred časom 
prešel k predstavitvam celotnih partitur. 
Prav tako ni spregledal niti sakralne niti 
»popularne« glasbe. Njegovi napori so bili 
deležni zasluženega priznanja občinstva 

in strokovne kritike ne samo 
v domačem okolju, ampak 
tudi v tujini. 
Poslanstvo Novomeškega 
simfoničnega orkestra je 
že davno preseglo običajne 
»pedagoške dimenzije«, us-
merjeno je k umetniškim 
ciljem. Na tradicionalnem 
koncertu v novomeški Športni 
dvorani Marof, ki sta ga prip-
ravila Glasbena šola Marjana 
Kozina in Mestna občina 
Novo mesto, so se simfoniki 
pod taktirko Sandija Franka v 
prenapolnjeni dvorani pred-
stavili v dveh sklopih. V 
prvem delu so predstavili šest 
skladb iz svetovne literature, 

v drugem pa del operete Viktorja Parme 
Ženin v zagati. Predstavilo se je pet soli-
stov: Marjetka Podgoršek Horžen, Katja 
Konvalinka, Irena Yebuah Tiran, Marjan 
Trček in baritonist Darko Vidic.
Prireditev sta povezovala izvrstna Klavdi-
ja Kotar in Tomaž Koncilija. 

foto: A. Matič

Marjanca Trščinar Antić letos že tretjič organizira 
koncert dalmatinskih klap z gosti. Gostja bo Meri 
Cetinić, znana in priljubljena pevka, katere največje 
uspešnice nam gotovo še zvenijo v ušesih. Doma je 
na Korčuli, kjer sta se z Marjanco tudi spoznali.
Lani poleti sta se dogovorili, da bosta pripravili nepo-
zaben koncert, na katerem bo nastopilo kar nekaj 
klap, pa še kakšno presenečenje pripravljajo.
Marjanci pri organizaciji pomagata hčerka Tina, ki 
skrbi za oblikovanje plakatov, pridna je tudi pri delu, 
ki ga na odru ne opazimo, je pa nujno potrebno za 
nemoteno organizacijo, in sin Boris, ki gre po ma-
minih stopinjah. Čeprav ima malo treme, pogumno 
stopi na oder in pomaga voditi prireditev.

DALMACIJA V ŠD LEONA ŠTUKLJA

Vabimo vas, da si pravočasno zagotovijo vstopnice, ki jih že lahko dobite v poslovanicah Kompas 
Novo mesto d.o.o. na Novem trgu, v Metliki in Črnomlju ter na vseh prodajnih mestih Eventima: 
Petrol, Big Bang, Študentski servis, Martin Krpan, Sračje gnezdo v BTCju ... 

Koncert bo v petek, 
6. marca 2010, ob 19. uri 
v dvorani Leona Štuklja.

Novi medij, februar 2010
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P R O G R A M

Viktor Parma: ŽENIN V ZAGATI
- Prvo dejanje

1. Uvodni prizor (Kitty in mešani zbor)
2. Pripoved Mary (Mary, Kitty, Aggi in zbor)
3. Mornarski tercet (Hapkins, Teddy, Knox)
4. Kvintet (Mary, Kitty, Aggi, Teddy, Ralstone)
5. Duet (Mary, Hapkins)
6. Finaletto (Mary, Kitty, Aggi, Hapkins, Teddy, Knox, Ralstone in zbor)

- Drugo dejanje
7. Intermezzo
8. Ples zamorcev
9. Duet (Mary, Hapkins)
10. Kvartet (Kitty, Aggi, Teddy, Knox)
11. Duet in kuplet (Kitty, Teddy)
12. Finale (Mary, Kitty, Aggi, Hapkins, Teddy, Ralstone, Knox, Bloom in zbor)

- Tretje dejanje
13. Uvod (Kitty, Aggi, Teddy, Knox)
14. Duet (Aggi, Knox)
15. Tercet (Kitty, Teddy, Ralstone)
16. Melodrama (Mary, Hapkins)
17. Zaključek (Mary, Kitty, Aggi, Hapkins, Teddy, Knox)

Libreto: Igor Grdina (po motivih izvirnega libreta Arnošta Grunda)
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solisti: Marjetka Podgoršek Horžen kot Mary Walker (sopran)
Katja Konvalinka kot Kitty Walker (sopran)
Irena Yebuah Tiran kot Miss Aggi Ralstone (alt)
Marjan Trček kot Teddy Ralstone in kot župnik Bloom (tenor)
Andrej Debevec kot Robert Hapkins (tenor)
Darko Vidic kot Fredy Ralstone (bariton)
Zoran Potočan kot kapitan Knox (bas)

Povezovalka teksta: Tajda Lekše
Sodelujejo:
Mešani pevski zbor Krka Novo mesto, zborovodkinja: Urška Damiš Burger
Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto, zborovodja: Fernando Pablo Mejias
Mešani pevski zbor Revoz Novo mesto, zborovodkinja: Cvetka Krampelj

Plakat

Vabilo in programski list
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RADOŽIVI ALEŠ RENDLA SEXTET - V okviru koncertnega niza Jazzin-
ty abonma je v novomeškem klubu LokalPatriot minuli četrtek nastopi-
la zasedba, ki jo vodi v številnih jazzovskih skupinah in skozi tri desetletja
prekaljeni bobnar Aleš Rendla. Sekstet izvrstnih glasbenikov je izvajal
precej raznorodno in radoživo jazzovsko glasbo, pohvalimo pa lahko tudi
za domače razmere dober obisk. Izvajani glasbi se je poznal avtorski
pečat oziroma so jo zaznamovale izkušnje, ki jih je Redla dobil na pes-
tri glasbeni poti, v njej pa je bilo zaznati tudi njegovo večletno delovan-
je v skupini Fake Orchestra. Šesterica je vsekakor postregla z izvirno ter
umetelno zloženo glasbo v doživeti izvedbi. (Foto: R. Božič)

Za praznik cela Parmova opereta
Koncert ob kulturnem prazniku 7. februarja - Svetovna premiera Parmove
operete Ženin v zagati - Prvič v celoti in z novim libretom

NOVO MESTO - Kot vrsto let
doslej bo novomeška občina
tudi letos za kulturni praznik
občanke in občane povabila v
športno dvorano Marof, kjer bo
v ponedeljek, 7. februarja, ob
19. uri ob treh domačih
mešanih pevskih zborih - Krka,
Revoz in Pomlad - ter osmih
pevcih solistih nastopil
Novomeški simfonični orkester.
Na praznični predvečer bodo
prvič v celoti izvedli opereto
Viktorja Parme Ženin v zagati,
za katero je po motivih Arnošta
Grunda novo besedilo napisal
Igor Grdina.

Orkester je tudi za tokratni
kulturni praznik pripravil iz-
vedbo enega izmed z Novim
mestom povezanih glasbenih
del, njegovi matični Glasbeni
šoli Marjana Kozine pa bosta
približno 40.000 evrov vreden
podvig pomagala izpeljati do-
mača občina in družba Krka.
Skoraj stočlanski orkester bo
tako pod vodstvom Sandija Fran-
ka izvedel doslej v celoti še neiz-
vedeno opereto leta 1870 v No-
vem mestu prebivajočega skla-
datelja Parme.

Organizacijski odbor za izvedbo operete: Johannes J. Krmc, Boris Dular,
župan Alojzij Muhič, pisec libreta Igor Grdina, dirigent Sandi Franko in
vodja projekta Zdravko Hribar. (Foto: R. Božič)

Kot je povedal vodja projekta,
donedavni ravnatelj novomeške
glasbene šole Zdravko Hribar,
je z izvedbo operete v treh deja-
njih, za katero se je v celoti oh-
ranila le partitura, besedilo pa
ne, povezanih 250 ljudi. Novo-
meški orkester je v preteklih le-
tih že izvedel Parmovo opereto
Caričine Amazonke, lani pa še
štiri točke iz Ženina v zagati, je
dodal.

V Trstu rojeni skladatelj Vik-
tor Parma (1858 - 1924) je ome-
njeno opereto, ki se v začetku

20. stoletja godi v New Yorku,
kot zadnjo iz njegovega niza šti-
rih, napisal med prvo svetovno
vojno. Da so se v Novem mestu
lotili tako zahtevnega projekta,
pa je po mnenju predsednika
organizacijskega odbora Bori-
sa Dularja znak odnosa do kul-
ture in spoštovanja do ljudi, ki
so v Novem mestu živeli in dela-
li. Hkrati je tudi dokaz, da ve-
likih in kakovostnih kulturnih
prireditev ne prirejajo zgolj v
Ljubljani, je še dejal.

Rasto Božič

BAROVIČ KOT SLIKAR IN PEVEC - Preteklo soboto je bila v Kulturnem
centru v Semiču otvoritev 61. samostojne in prve retrospektivne razstave
slik Bogdana Baroviča (prvi z leve) iz Trbovelj, ki ga bolj poznamo kot
poslanca v državnem zboru. A že 15 let tudi slika. V njegovih likovnih
delih je mogoče prepoznati njegov odnos do narave, še posebej do morja
in solin, na marsikateri pa je avtorjev avtoportret. Do 15. februarja bo
torej na ogled 27 Barovičevih slik, ki so v glavnem nastale v zadnjih treh
letih, nekaj pa tudi pred desetletjem in več. Na otvoritvi pa se Barovič ni
predstavil le kot slikar, ampak tudi kot pevec. (Foto: M. Bezek-Jakše)

Sklenili večletni projekt
S katalogom Iz hiše v svet je ribniški muzej
zaključil projekt o življenju Ribničanov v
začetku 20. stoletja

RIBNICA - Po razstavi Iz hiše v
svet, ki je bila na ogled v ribni-
škem gradu od junija 2006 do
oktobra 2009, je muzej Miklova
hiša ob koncu lanskega leta
izdal še istoimenski katalog, s
katerim so sklenili večletni pro-
jekt Življenje suhorobarskih in
zdomarskih družin v Ribniški
dolini v 20. stoletju.

»Katalog Iz hiše v svet pred-
stavlja ribniškega kmečkega,
delavskega, suhorobarskega in
zdomarskega človeka in njego-
vo družino,« je o njem zapisala
kustodinja ribniškega muzeja
PPPPPolona Rigler Grolona Rigler Grolona Rigler Grolona Rigler Grolona Rigler Grmmmmm, ki je z dr.
Ireno Rožman tudi avtorica be-
sedila v slikovno zelo bogatem
katalogu. Ta kot zadnja faza
projekta, ki združuje raziskavo,
razstavo, družabne igre, delav-
nice, digitalizacijo in katalog,
odseva družinsko življenje ter
kulturo in način življenja Rib-
ničanov v začetku 20. stoletja.

Osnova tako razstavi, na ka-
teri so vsebino predstavili v ob-
liki hiške, spremljali pa so jo
tudi zvočni zapisi v ribniškem
narečju, delavnica o narečju in
družabne igre, kot tudi katalo-
gu, ki je izšel v nakladi 800 izvo-
dov, je bila raziskava, ki jo je dr.
Rožmanova začela s terenskim
delom oktobra 2005. »Tako raz-
stava kot katalog predstavljata
družbeno kulturo ribniške do-

Polona Rigler Grm

mače obrti suhe robe. Izpostav-
ljen je posameznik kot nosilec te
žive dediščine,« je zapisala Rig-
lerjeva in dodala, da osnovno
vsebino predstavlja družina, ki
temelji na reprodukciji, socialni
slojevitosti, preživetju in gospo-
darstvu ter medsebojni pomoči.
Celotno zgodbo dopolnjujejo
preživetvene strategije družin s
fotografijami, razglednicami in
arhivskim gradivom, žlahtnost
vsebini pa dajejo izseki zgodb
pripovedovalcev v narečju, ki
jih je posnela Rožmanova med
raziskavo. Posnete zvočne zapi-
se v narečju so - tako kot tudi sa-
mo razstavo in igro spomin -
leta 2008 tudi digitalizirali, tako
da je ta sklop multimedijskih
vsebin postavljen na spletni
strani muzeja.

M. Leskovšek-Svete

Programski direktor zavoda Maribor 2012 Mitja Čander in novomeški
župan  Alojzij Muhič se zavedata, da se leto 2012 hitro bliža. (Foto: R. B.)

Izdelovali
bodo mozaik
ŠENTJERNEJ - Novomeška Ob-
močna izpostava javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti in
Ekološka družba Šentjernej pri-
hodnji teden pripravljata likov-
no ustvarjalnico za otroke, na
kateri se bodo naučili izdelova-
ti mozaik. Otroci - vabijo vse
nad sedem let - bodo pod vod-
stvom mentorice, likovne peda-
goginje Ksenije Pejanovič ust-
varjali tri zaporedne ponedelj-
ke, prvič 31. januarja, med 16.30
in 18. uro v KC Primoža Trubar-
ja. Program je zastavljen tako,
da se bodo naučili izdelave mo-
zaika ogledala in cvetličnega
lončka. Organizatorji bodo ve-
seli, če bodo otroci s sabo pri-
nesli kak neuporaben kos kera-
mičnih ploščic, školjke ali kake
druge dodatke, ki jih bodo lah-
ko uporabili pri izdelavi svojega
mozaika. Prijave za delavnico,
ki stane 12 evrov, na kulturnem
centru zbirajo vsak dan, tudi po
elektronski pošti: petra.zab-
kar@jskd.si. (L.M.)

Pri EPK 2012 najmanj pet stvaritev
Novomeščani pri projektu Evropske prestolnice kulture 2012 z najmanj petimi projekti -
Predstavitev z nadgradnjo utečene dejavnosti - Dve tretjini denarja občina, ostalo država

NOVO MESTO - Novomeška
občina bo v projektu Evropske
prestolnice kulture EPK 2012 -
kot eno izmed šestih
partnerskih mest - sodelovala s
petimi stvaritvami, ki bodo
stale približno poldrugi milijon
evrov. V skupni projekt bo
LokalPatriot prispeval
nadgrajena Fotopub in Jazzinty,
Dolenjski muzej projekt o
novomeški preteklosti s
poudarkom na arheologiji,
Rock Otočec bo v letu 2012
bolj mednarodno pisan, v Anton
Podbevšek teatru pa bodo v
sodelovanju z njim postavili
rock opero Človek z bombami.

Kot je pretekle dni povedal
novomeški župan Alojzij Muhič,
na občini predvidevajo, da bodo
lahko projektom, ki so jih v
Novem mestu napovedali ob

V Simulakru
Kobalova
Domišljanja
NOVO MESTO - V galeriji Simu-
laker so v torek odprli razstavo
del v Kopru rojenega slikarja
Aleksija Kobala. Avtor je nabor
slik, ki so v Novem mestu raz-
stavljene do 12. februarja, na-
slovil Domišljanja, skozi izmiš-
ljene vedute in arhitekturne
prostore pa z njimi predstavlja
slikovne prispodobe lastnega
življenja in sveta. Na razstavi je
prvič predstavljen avtorjev naj-
novejši cikel Prepovedano me-
sto, s katerim se je Kobal vrnil h
klasičnemu slikarskemu izrazu.
(R. B.)

Na tednu drame
tudi APT

V Kranju bo v Prešernovem
gledališču v drugi polovici mar-
ca potekal 41. teden slovenske
drame. Znane so že predstave
tekmovalnega in spremljevalne-
ga programa. Marko Sosič, ki je
z letošnjim izborom zaokrožil
svoj dveletni selektorski mandat,
je v tekmovalni program uvrstil
sedem predstav, med njimi tudi
Cankarjeve Hlapce v produkciji
Anton Podbevšek teatra iz Nove-
ga mesta in Prešernovega gled-
ališča Kranj, ki jih je režiral
Matjaž Berger.  Predstave v tek-
movalnem programu se bodo
tudi letos potegovale za Šeligovo
nagrado, o kateri bo odločala
mednarodna žirija, ki jo sestav-
ljajo Amelia Kraigher, Jasen
Boko in Dušan Rogelj, vse pred-
stave pa se potegujejo za nagra-
do občinstva, dobitnico le-te
bodo izbrali gledalci. (tjg)

Glina in prsti
AMBRUS - V soboto ob 19. uri
bodo v Kulturnem domu Am-
brus odprli kiparsko razstavo
Glina in prsti. V spremljeval-
nem programu bodo nastopili:
Mešani pevski zbor Ambrus,
klarinetistka Špela Zupančič in
violončelistka Monika Hočevar.
Razstava bo na ogled na dan
odprtja do 22. ure in v nedeljo
med 10. in 18. uro. Razstava, na
kateri se predstavlja kiparka in
oblikovalka Marjeta Baša, je
prvi dogodek, ki ga ob 20-letnici
delovanja pripravlja Kulturno
društvo Ambrus.

začetku snovanja EPK 2012, po
potrebi dodali nove vsebine,
med temi pa so za zdaj hiša kul-
ture Založbe Goga, novomeški
Narodni dom in iskanje vsebine
zanj ter Pihalni orkester Krka.

Za omenjenih pet prvotnih
stvaritev, vrednih 1,5 milijona
evrov, bo tretjino iz državnih in
evropskih virov prispeval krov-
ni javni zavod Maribor 2012,
novomeška občina pa bo pre-
ostali milijon evrov stroškov v
treh letih pokrila iz proračuna.
Če jim bodo dodali še nove pro-
grame, se bo končni znesek za
Mariborčane in Novomeščane
ustrezno povečal, je še povedal
župan.

Po besedah programskega
direktorja zavoda Maribor 2012
Mitje Čandra, ki se je prejšnji
teden v Novem mestu sestal z

Muhičem, so novomeški projek-
ti dobro zamišljeni. Od leta
2007, ko so jih prijavili v Bruselj,
so napredovali in se razvili.
Imajo tudi dodano vrednost,
vključujejo pa različne umetni-
ške žanre in nagovarjajo raz-
lično občinstvo, je ocenil.

»Želja izvajalcev celotnega
projekta je, da čim bolj vplete-
mo celotno prebivalstvo posa-
meznih mest in območij, hkrati
pa ob že znanih projektih obsta-
ja dovolj manevrskega prostora
za nove in nove zamisli,« je dejal.

Z njimi bodo partnerska me-
sta postala prizorišča brbota-
nja novih idej in civilnih pobud,
v letu pred njihovo izvedbo pa
se bodo zagotovo pojavili še no-
vi projekti. Programski koncept
so zastavili dovolj široko, vanj
pa so vključili tudi socialne, eko-
loške, identitetne in večmedij-
ske projekte z zgodbami posa-

meznih mest, je še pojasnil Čan-
der, ki v uspeh tega skupnega
podjetja ne dvomi.

Rasto Božič

Novi Medij, 2011
»Opereta v treh dejanjih Ženin v zagati je projekt, s katerim se po skoraj 35 letih ravnateljevanja 
Glasbene šole Marjan Kozina s te funkcije poslavlja Zdravko Hribar. Ni dvoma, da se je s svojim delom 
vpisal v anale zgodovine našega mesta.
Hribar: » /…/ Vesel sem, da sem skupaj z izvrstnim kolektivom uspel v tem, da je naša šola med 
najboljšimi v državi, da imamo izvrsten simfonični orkester, ki deluje že 21 let, da so nam Krka, 
tovarna zdravil, in še nekateri sponzorji stali ob strani in podpirali naše projekte.« /…/
Hribar ne skriva zadovoljstva ob izvrstnih projektih, ki so jih v Glasbeni šoli več kot odlično izpeljali. Z 
opereto Majda in mednarodnim simpozijem so postali prepoznavni tudi izven meja.«

Dolenjski list, 20. januar 2011

Opereta Ženin v zagati, Športna dvorana Marof,

7. februar 2011
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K O N C E R T I

7. februar 2011, Športna dvorana Marof
Koncertna izvedba operete Viktorja Parme v treh dejanjih – Ženin v zagati, snemanje RTV Slovenija
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IZ VSEBINE

• FIŠ (Informatika)
• FUDŠ (Uporabne družbene študije)
• FOŠ (Organizacijske študije)
• FINI (Industrijski inženiring)

www.unm.si

Blagajna je odprta vsak delavnik od 11.00 do 13.00, ter uro pred dogodkom.  
Informacije na tel: 07/ 393 13 71.

Sreda, 16. 2., ob 17.00: 
SVINJSKI PASTIR
Lutkovna predstava H. C. Andresena v izvedbi  
KD Zapik in LG Fru-fru 
Za otroški abonma želvice Zoje in izven /4€/

ZADRUGE VSE BOLJ POMEMBNE

Nič ne kaže, da bi bile zadruge v zatonu
Z regijskih zadružnih posvetov v Metliki in Krškem - 75 odst. vsega prometa v slovenskem kmetijstvu prek zadrug 
- Dolenjske in belokranjske zadruge nadpovprečne - Je enotna nabava reprodukcijskega materiala utopija?

METLIKA, KRŠKO - »Tako veli-
kega deleža v prometu nimajo 
zadruge v nobeni drugi evropski 
državi in tega se moramo zave-
dati,« je na regijskih posvetih z 
zadrugami poudaril Peter Vrisk, 
predsednik Zadružne zveze Slo-
venije.

Devet zadrug z območja Po-
savja ter Dolenjske in Bele kra-
jine, ki so včlanjene v Zadružno 
zvezo Slovenije, ima še vedno, 
morda pa tudi vedno bolj, po-
membno gospodarsko vlogo. Ta 
se kaže neposredno v prihodkih 
(skupno 150 milijonov evrov, v 
številu zaposlenih (okrog 800) 
in posredno tudi v povezovanju 
skoraj dva tisoč zadružnikov.

Dve dolenjski zadrugi - KZ 
Krka in KZ Trebnje - in belo-
kranjska KZ Metlika sodijo med 
največje slovenske zadruge in so 
v letu 2009 skupaj ustvarile 124,5 
milijona evrov prihodkov ali kar 
petino vseh prihodkov 76 članic 
zadružne zveze v državi. Če ima 
povprečna slovenska zadruga 
8,2 milijona prihodkov, jih je 
imela vsaka od omenjenih treh 
povprečno 41,5 milijona evrov. 
Imele so tudi več kot dvakrat več 
kapitala od povprečja, povpreč-
no čez 200 zaposlenih (v državi 
povprečno 40) in povprečno 400 
članov (v državi povprečno 213).

KZ Trebnje in KZ Metlika sta 
v letu 2009 poslovali skupaj s 353 

tisoč evri dobička, KZ Krka pa 
je končala s 500 tisočaki izgube. 
A kot kaže, je zadruga preteklo 
leto za nekaj odstotkov povečala 
prihodke in leto končala s 150 
tisočaki manjšo izgubo.

Tri dolenjsko-belokranjske 
zadruge so dosegle 40 odst. 
vsega prometa z vrtninami v 
zadružnem sistemu, a je manj 
razveseljivo, da je bil ta promet 
vseeno za desetino manjši kot 
leto prej, še posebej, ker vrtnine 
že leta veljajo za veliko in neizko-
riščeno priložnost v slovenskem 
kmetijstvu.

Šest posavskih zadrug (Vi-
nogradniško-vinarske zadruge 
Bizeljsko, KZ Brežice, KZ Bo-
hor, KZ Kostanjevica, KZ Krško 
in KZ Sevnica) je povprečno 
manjših in med njimi z 20 mi-
lijoni evrov prometa izstopa 
sevniška zadruga, medtem ko so 
povprečno imele pod 5 milijonov 
prihodkov. Ena je imela v letu 
2009 44 tisoč evrov izgube, ostale 
so poslovale pozitivno. Posavske 
zadruge so v letu 2009 odkupile 

VREME
Danes in jutri bo še sonč-

no in toplo - s spomladanski-
mi temperaturami do 10 °C. 
V soboto in nedeljo pa se bo 
pooblačilo, možno bo rahlo 
sneženje. Temperature se 
bodo spustile do okoli 0° C.
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length width height

83038 ** 38 215 360 • • B 3/13
B 4/14

0 1 210 175 175 53621/24/46/53/54, 54045

83046 46 250 420 • • B 3/13
B 4/14

0 1 210 175 175 53621/24/46/53/54, 54045, 
54434/59/69, 54519/33, 54612
mit Adapter *
54312/15/17/19, 54437

83056 56 300 500 • • B 3/13
B 4/14

0 1 246 175 175 55035/40/44/46/48, 55414,
55530/59/64/66, 56020/21/73,
56111, 56216/19/20/25
adapter required *
54827, 55057, 55218, 55427,
55531, 55811, 56091

83058 58 325 540 • • B 3/13
B 4/14

0 1 246 175 190 55530/64, 56020/21/73/93, 56111, 
56216/19/20

83071 71 350 590 • • B 3/13
B 4/14

0 1 278 175 175 56311/18/22, 56420, 56530/35, 
56618/38, 57069/82/83, 57113, 
57230
adapter required *
55811, 56091, 56323, 56821, 57114

83075 75 400 660 • • B 3/13
B 4/14

0 1 278 175 190 56618/38, 57069/82/83,
57217/20/30, 57412, 57540

83085 85 430 710 • • B 3/13
B 4/14

0 1 315 175 190 58035/42/43/45, 58211/14/15

83091 91 450 760 • • B 3/13
B 4/14

0 1 353 175 175 58515, 58815/27/32/33,
59215/17/18/19/20/22

83095 95 480 800 • • B 3/13
B 4/14

0 1 353 175 190 58815/27/32/33,
59215/17/18/19/20/22/26, 59531, 
60038/44/48
adapter required *
58820

83110 110 520 850 • • B 3/4 0 1 394 175 190 61042/51/53/54/57/58

double lid

Bottom hold-down: B 3/13 = 10.5 mm on long and short sides
 B 4/14 = 19.0 mm lengthways

Terminal assembly: 0 = positive terminal on right side

** phase-out model

Terminal: 1 = round terminal according to DIN 72311

 
 * for Ford flat terminals
    adapter required

 Order-no. 20200815000

The patented solution for more safety

double lid

To ensure environmental protection, MOLL always produces 
according to the latest ecological standards. All resources 
are used with great environmental care. MOLL takes back 
old batteries and guarantees recycling.

future orientated 
battery technology

AKUMULATORJI  
popust- staro za novo! 
ABSOLUTNI zmagovalec na 
neodvisnem testu ADAC

AKUMULATORJI
popust- staro za novo!
ABSOLUTNI
neodvisnem testu

STARO ZA NOVO! Pripeljite stari stroj na motorni pogon in dobili boste 
novega za 15% ceneje(določ. modeli).   LASTNI SERVIS ZELENE TEHNIKE

TEHNOSTROJ 
prikolice

BATERIJSKE 
ŠKARJE RR 3000
BATERIJSKE 

STARO ZA NOVO! Pripeljite stari stroj na motorni pogon in dobili boste 
ceneje(določ. modeli).   

ŠKARJE RR 3000

MOTOKULTIVATORJI

NA ZALOGI VEČ VRST SEMEN. 
KROMPIRJA IN OSTALIH SEMEN
ŽICA INOX ZA VINOGRAD
UMETNA GNOJILA
BIOORGANSKA GNOJILA 
ZA VINOGRADE IN 
SADOVNJAKE
SADJARSKE IN 
TRSNE ŠKARJE

ZA VINOGRADE IN ZA VINOGRADE IN ZA VINOGRADE IN 

Pripeljite stari stroj na motorni pogon in dobili boste 

UGODNO

NA ZALOGI univerzalna 
zemlja 80/1 samo 5,99€

ŽICA INOX ZA VINOGRAD
5,99€

NAJVEČJA JE V BELI KRAJINI - »Prav v Beli krajini, kjer so težki pogoji  za 
pridelavo, je največja slovenska zadruga. Lahko si samo mislimo,  koliko 
zemlje bi bilo brez nje zaraščene,« je ponazoril Peter Vrisk.  (Foto: B. D. G.

manj goveda, manj mleka in tudi 
kar za 40 odst. manj grozdja kot 
leta 2008, ko je bila v vinogradih 
rekordna letina, so pa za skoraj 
15 odst. povečale odkup žit in 
koruze ter prašičjega mesa.

Poleg odkupa je glavni posel 
zadrug prodaja reprodukcij-
skega materiala zadružnikom 
in drugim kupcem. Zadrugam 
tu vse uspešneje konkurirajo 
ponudniki iz tujine. »Kljub veli-
kim deležem na tem področju, 
zadruge vseeno izgubljamo 
pozicije. Če bi zmogljivosti dali 
skupaj, se to ne bi smelo zgoditi,« 
je v poudaril Aleš Robek iz KZ 
Krka, za tako povezavo pa se 
je v Krškem zavzel tudi Franc 
Pribožič. »Morali bi enotno za-
gotavljati količine, saj že prihaja 
konkurenca s podeželskimi trgo-
vinami, ki imajo tudi tehnično in 
kmetijsko blago. Lahko bi tudi 
enotno projektirali in trgovine 
ob prenovi zastavili po enotnem 
konceptu,« je predlagal Jože Str-
gar iz brežiške zadruge.

B. Dušič Gornik

Malo delo in trg dela
NOVO MESTO - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine v 
okviru kadrovske sekcije v sodelovanju z regijskim društvom za ka-
drovsko dejavnost in ministrstvom za delo pripravlja v ponedeljek, 14. 
februarja, ob 12.15 okroglo mizo o malem delu in o zakonu o urejanju 
trga dela. Dogodek bo v komunikacijski dvorani podjetja Revoz. V 
pogovoru naj bi med drugimi sodelovala tudi minister Ivan Svetlik 
in Zoran Kotolenko, namestnik generalne direktorice Direktorata 
za zaposlovanje in trg dela. (BDG)

Prva ovira Krke                        
je Olimpija
NOVO MESTO - Žreb košarkarske 
zveze Slovenije je določil, da se 
bosta že v četrtfinalu pokala 
Spar, ki se začenja danes, pome-
rila glavna kandidata za naslov 
pokalnega prvaka. Tekma med 
Unionom Olimpijo in Krko bo 
jutri v škofjeloški dvorani ob 18. 
uri, derbi pa bo prenašala tudi 
nacionalna televizija. 

NOVOMEŠKI PRAZNIK KULTURE - Pevci solisti, združeni mešani pevski zbori Krka, Revoz in Pomlad ter skoraj stočlanski Novomeški simfonični 
orkester pod vodstvom Sandija Franka so domačemu občinstvu priredili nepozaben koncert, s katerim sta ob podpori Tovarne zdravil Krka Mestna 
občina Novo mesto in novomeška Glasbena šola Marjana Kozine v ponedeljek zvečer počastili osrednji slovenski kulturni praznik. V povsem napol-
njeni športni dvorani Marof so številni obiskovalci prisluhnili prvi javni uprizoritvi operete v treh dejanjih Ženin v zagati skladatelja Viktorja Parme, za 
katero je novo besedilo prispeval dr. Igor Grdina. V podvig obuditve tega arhivom prepuščenega glasbenega dela skladatelja Parme, ki je leta 1870 
kot gimnazijec leto dni preživel v Novem mestu, je bilo vpletenih kar 250 ljudi, premierne izvedbe pa se je udeležil tudi minister za šolstvo in šport 
Igor Lukšič. (Foto: Rasto Božič)

Župani ne zaupajo Križmanu / stran 4
LJUBEZENSKI TRIKOTNIK IN SEKIRA

Španska telenovela po posavsko / stran 12

SISTEM OBVEŠČANJA POPOLNOMA ODPOVEDAL

Umrl med prevozom, na svojce so pa pozabili / stran 21

Primorski dnevnik, 16. februar 2011, dr. Paolo Petronio: Svetovna praizvedba Zaročenca v 
škripcih
» /…/ Za Parmo pa se je zanimalo tudi Novo mesto, ki je l. 2005 predstavilo v koncertni obliki opereto 
Caričine amazonke, letos pa prav tako v koncertni izvedbi še neizvedeno opereto Zaročenec v škripcih. 
Poudariti je treba, da so bila vsa ta dela namenoma izvedena na Prešernov kulturni praznik.
Omenjena opereta, ki je šele letos doživela v Novem mestu svojo praizvedbo, je nastala v l. 1915-1917 
in ni bila prej nikdar izvedena, med drugim tudi zaradi Parmove izrecne prepovedi.
Parma je ob pisanju operete doživljal zelo težke trenutke. /…/
Vsekakor je opereto vredno spoznati, posebno v času, ko odkrivamo manj uspela dela tudi velikih 
skladateljev, ker je pač dobro dojeti celotno sliko njihovega razvoja, bodisi uspelih kot manj uspelih 
kompozicij. Libreto Zaročenca v Škripcih se je ohranil samo v nemškem izvirniku, medtem ko so se 
popolnoma izgubili dialogi. Prof. Igor Grdina je z veliko vnemo in neverjetno potrpežljivostjo ponovno 
sestavil libreto v celoti in tako izročil slovenski muzikologiji del njene zgodovine. Izvirni naslov 
Zaročenec v škripcih je zamenjal z novim naslovom Ženin v zagati. /…/

Dolenjski list, 10. februar 2011
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Izvedba operete je bila odlična. V nabito polni športni dvorani Marof je novomeško občinstvo sledilo 
Parmovemu delu kot izjemnemu kulturnemu dogodku. /…/
Novomeška svetovna praizvedba Parmove operete Zaročenec v škripcih je doživela izreden uspeh in 
se kot praizvedba zapisala v zgodovino. V kratkem bosta izšla tudi CD in DVD tega Parmovega dela.«
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Novi medij, februar 2011, št. 2

Opereto Ženin v zagati je v celoti posnela RTV Slovenija.
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11. februar 2011, Kulturni dom Pliberk, Avstrija
Slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

P R O G R A M

Viktor Parma: Ženin v zagati (7. in 8. stavek)
Peter Iljič Čajkovski (arr. Merle J. Isaac): Trnjulčica (valček iz baleta)
Camille Saint-Saëns: Labod
solistka: Anamarija Skrt, violončelo (mentorica: Mateja Mirtek)
Consuelo Mangione (arr. B. Phillips, J. Dennison): The Children of Sanchez
Leroy Anderson: Blue Tango
Cole Porter (arr. John Whitney): Cole Porter Salute
Vilko in Slavko Avsenik (arr. Mojmir Sepe): Sinje modre – bela jadra
Vilko in Slavko Avsenik (arr. Bojan Adamič): Spomin

Koncert simfoničnega orkestra v Pliberku, Avstrija, 11. februar 2011
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P R O G R A M

Aaron Copland: An Outdoor Uverture
Ludwig van Beethoven: Trojni koncert v C-duru, 1. stavek
solistke – članice Klavirskega tria Sensibile (mentorica, Ana Arh):

Ana Čop, klavir
Manja Slak, violina
Zala Vidic, violončelo

Dmitrij Šostakovič: Jazz suita
Marš
Lirični valček
Finale

John Williams: Schindlerjev seznam
solistka: Ana Zec (mentorica: Branka Zorić Jazbec)
Viktor Parma: Ženin v zagati
No. 7: Tempo di Valse moderato
No. 2: Allegro moderato
solistka: Valerija Šoster Farasin, sopran
No. 14: Andante mosso
solista: Irena Yebuah Tiran, mezzosopran

Zoran Potočan, bas
No. 8: Tempo di Polka
John Williams: Raiders March
Peter Iljič Čajkovski (arr. Merle J. Isaac): Trnjulčica 
Cole Porter (arr. John Whitney): Cole Porter Salute
Vilko in Slavko Avsenik (arr. Mojmir Sepe): Sinje modre – bela jadra 
Lojze Slak (arr. Jani Golob): Priredba izbranih melodij Lojzeta Slaka  
(Ne prižigaj luči, Krka sanjava, V dolini tihi);  
poklon nedavno preminulemu dolenjskemu rojaku

2 3 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 1 2



1 3 0   2 3 .    K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 1 2 

Dirigent: Sandi Franko

Športna dvorana Marof, 
7. februar 2012, ob 19. uri

Vljudno vabljeni!

generalna pokroviteljica
MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Novomeški  simfonicni orkester

Program

Aaron Copland: AN OUTDOOR UVERTURE

Ludwig van Beethoven: TROJNI KONCERT v C-duru, 
1. st.
Solistke: Ana Čop, klavir
               Manja Slak, violina
               Zala Vidic, violončelo
Mentorica: Ana Arh

D. Šoštakovič: JAZZ SUITA
March 
Lyric Waltz
Finale

John Williams: SCHINDLERS LIST
Solistka: Ana Zec, violina
Mentorica: Branka Zorić Jazbec

John Williams: RAIDERS MARCH

Lojze Slak, 
arr. Jani Golob:

PRIREDBA IZBRANIH MELODIJ 
LOJZETA SLAKA
Ne prižigaj luči
Krka sanjava
V dolini tihi

Vodja projekta:
Matija Slak

Program bosta povezovala

Klavdija Kotar in Tomaž Koncilija

Slavnostni govornik: Alojzij Muhič, župan mestne občine 
Novo mesto

le
tic

ias
y

Dirigent: Sandi Franko

Športna dvorana Marof,  
torek, 7. februar 2012, ob 19. uri
Vljudno vabljeni! Vstop prost.

Program:
Copland, Beethoven, Šoštakovič, Williams, Slak

Klavirski trio Sensibile:
Ana Čop, klavir
Manja Slak, violina
Zala Vidic, violončelo
Mentorica: Ana Arh

generalna pokroviteljica

Solistka na violini: 
Ana Zec
Mentorica: Branka Zorić Jazbec

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Novomeški simfonicni orkester

Slavnostni govornik: Alojzij Muhič, župan mestne občine Novo mesto

le
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sy

Plakat

Vabilo in programski list
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K O N C E R T I

31. januar 2012, Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej
Koncert ob ponovoletnem srečanju obrtnikov, podjetnikov in poslovnih partnerjev Občine 
Šentjernej

22 23

Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine 
Novo mesto je na predvečer slovenskega kulturne-
ga praznika pod vodstvom dirigenta Sandija Fran-
ka izvedel koncert različnih avtorjev in glasbenih 
zvrsti – od filmske, klasične, jazz in slovenske na-
rodne glasbe. Kot solistke so pred polno dvorano 
z okoli 1300 obiskovalci nastopile članice doma in 
v tujini večkrat nagrajenega Klavirskega tria pod 
mentorstvom Ane Arh Ana Čop (klavir), Manja 
Slak (violina) in Zala Vidic (violončelo) ter violinist-
ka Ana Zec pod mentorstvom Branke Zorić Jazbec.

GLASBENI MOZAIK

Glasbena šola Marjana Kozine 
Športna dvorana Marof Novo mesto
7. februar 2012, ob 19.00
vstop prost
www.gs-mkozine.si

Kulturno-umetniška delavnica animiranega filma 
je potekala pod strokovnim vodstvom režiserja in 
producenta Kolje Saksida in organizacijsko taktirko 
Zavoda ZVVIKS in JSKD, OI Novo mesto, ter ko-
producenta Zavoda EPK. Namenjena je bila osnov-
nošolcem, ki so se želeli na zabaven in izobraževa-
len način spoznati z osnovnimi orodji in s pristopi 
za izdelavo animiranega filma. Ob zaključku delav-
nice bomo izdelani animirani film predstavili na 
promociji v Novem mestu in Mariboru. 

DELAVNICA 
ANIMIRANEGA FILMA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,  
Območna izpostava Novo mesto
20. – 25. februar 2012, 14. 3. 2012
www.jskd.si

KO
N

C
ER

T

D
EL

AV
N

IC
A

Objava na spletni strani Občine Novo mesto po novinarski konferenci 30. januar 12:
» /…/ Vključenost v sklop EPK orkestru in novomeški glasbeni šoli pomeni priznanje za kvalitetno 
delo, saj so kulturni producenti in strokovnjaki s področja klasične glasbe, ki delujejo v okviru 
Javnega zavoda Maribor 2012, prepoznali odlično programsko zasnovo in glasbeno izvajanje vsebin 
Novomeškega simfoničnega orkestra /…/«

EPK KATALOG, stran 22
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7. februar 2012, Športna dvorana Marof
Koncert v počastitev slovenskega kulturnega praznika, tokrat pod okriljem Evropske prestolnice 
kulture Maribor 2012, katerega partnersko mesto je tudi Novo mesto, naslov projekta: Glasbeni 
mozaik
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IZ VSEBINE

Prešernova 1, Maribor; tel. 02 228 38 90; 
info@doba.si; www.doba.si 

Boljša prihodnost pripada 
izobraženim

Samo z znanjem  
prihaja DOBA sonca

V dveh letih vas pripeljemo do 
diplome sedmih višješolskih 
strokovnih programov. 
Nova programa na Dobi: Velnes 
(Wellness) in Kozmetika.
V kolikor želite biti še drznejši vas 
vabimo k vpisu petih dodiplomskih 
programov Doba Fakultete.
Vse programe izvajamo tudi v obliki 
edinstvenega e-študija že 12 let.
Informativni dnevi na sedežu Dobe 
in v vseh študijskih središčih po 
Sloveniji, 10. in 11. februarja.

DOBA_89x60_(Dolenjski)_02.indd   1 2/2/12   4:21 PM

• FIŠ (Informatika)
• FOŠ (Organizacijske študije)
• FINI (Industrijski inženiring)

www.unm.si

10. 2. ob 10. in 16. uri 
11. 2. ob 10. uri 
v prostorih fakultet

Informativni dnevi

Študiraj v
NOVEM MESTU

SPC Krevs Novo mesto
Tel.: 07 30 89 233

ZNAK
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ZNAK V MREŽI

KOBRA Team d.o.o., Levičnikova c. 2, Šentjernej
041 600 700,  www.kobra.si
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Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije

P. C. ŽELEZNINA 
07 33 23 836

elektrode, vijačni material, tehnični plini, 
črna metalurgija, barvne kovine, 

poboljšana jekla, brusni material, 
inox ograjni elementi

UGODNO: ŠTEDILNIKI NA TRDA GORIVA

Blagajna je odprta vsak delavnik od 11.00 do 13.00, ter uro pred dogodkom.  
Informacije na tel: 07/ 393 13 71.

Petek, 10.02., ob 19.00:

VEČER OPERNIH ARIJ
zimzeleni ljubezenski napevi najlepših oper
/vstopnina 7 €/

 Bela je končno spet bela 
 ČRMOŠNJICE – Močno sneženje 
je končno pobelilo tudi Belo, 
nizke temperature pa so omo-
gočile, da so v ponedeljek na 
belokranjsko-dolenjskem smu-
čišču le zagnali snežne topove. 
»Potrebujemo pet do šest dni, da 
bi bile proge nared za smuko,« 
je v torek povedal Martin Sever, 
direktor Iskre Turizma. Kljub 
temu na Gačah upajo, da bodo 
vsaj del smučišča za ljubitelje 
belih strmin odprli že ta konec 
tedna. (M. M.) 

ZRNO d.o.o. RAKA,  
Tel.:  (07) 814 63 30
WWW.ZRNO.SI 
NOVO MESTO:  
(07) 814 63 43Tedenska ponudba 

od četrtka do četrtka:

•	STEKLENICA	Božiček 200ml	1,47€
•	STEKLENICA Zvonček 200ml	1,14€
•	VELIKA IZbIRA	novoletne bunke, 

smreke in lučke
•	

•	UGODNO SOL	ZA POSIP. 25KG	3,61€
•	LOPATA	ZA SNEG  5,07€
•	SPRAJ	ZA ODMRZOVANJE  

STEKLA	2,53€
•	ČISTILO ZA VETRObRANSKA	

stekla do -30°C 3L SAMO 3,91€	do 
-30°C  10L SAMO	12,94€		
(na zalogi tudi 25L do -70°C)

tel: 041/667-845; 07/33-82-092
e-naslov: cpv-ing@siol.net

 Mraz udaril zares, zmrzuje celo Krka 
 Led na Krki precej redek pojav – Najbolj debel led Krko prekril februarja leta 1929, ko so se po Krki vozili 
celo z vozovi in avtomobili  

 NOVO MESTO – Čeprav se 
pri nas to zimo ne srečujemo 
s tako ekstremno nizkimi 
temperaturami kot v Srbiji, 
Bolgariji, Ukrajini, na Češkem, 
Poljskem, Madžarskem, v 
Nemčiji in drugih deželah 
Evrope, kjer naj bi do zdaj 
zaradi mraza umrlo že blizu 400 
ljudi, pa je mraz, ki je pritisnil v 
prvem tednu februarja vseeno 
nenavaden za naše kraje, kar 
dokazuje med drugim tudi led 
na reki Krki v Novem mestu, ki 
sicer še ni tako debel kot leta 
1929, ko so njegovo trdnost 
preizkušali celo z vozovi.  

 V prvih sedmih dneh febru-
arja so bile najnižje dnevne 
temperature v Novem mestu v 
povprečju –7 °C, najvišje dnevne 
temperature pa povprečno –9 
°C, najvišja izmerjena tempe-
ratura je bila –2 °C, najnižja pa 
–11 °C, kar je dovolj nizko, da je 

poleg manjših in manj vodnatih 
vodotokov, ki zmrzujejo že, ko je 
eno noč temperatura nekaj sto-
pinj pod ničlo, začela zmrzovati 
tudi gladina reke Krke, ponekod 
celo po vsej širini, kar je precej-

šna redkost. Zadnji dan, ko je 
temperatura v Novem mestu še 
narasla čez 0 °C, je bil 28. januar. 

 Majda Pungerčar, kustosi-
nja iz Dolenjskega muzeja, na 
osnovi študija zapiskov, časo-

pisnih poročil in ustnih virov 
potrjuje, da je debelejši led na 
Krki redek pojav: »Krka naj bi v 
Novem mestu zamrznila, tako 
da se je po ledu dalo hoditi, le 
februarja leta 1929. To je bil tudi 
tedaj tako izjemen dogodek, da 
so celo izdali razglednico s fo-
tografijo zamrznjene Krke. Na 
fotografiji, posneti iz Kandije iz 
neposredne bližine mitnice, ki 
prikazuje zamrznjeno gladino 
Krke s Pugljevo ulico v ozadju, 
je kakšnih trideset ljudi, ki se 
sprehajajo po ledu, celo kolesar-
ja je videti. Ustni viri trdijo, da so 
se tedaj celo z vozovi vozili po 
Krki, nekdo pa naj bi se na led 
zapeljal celo z avtomobilom, ki 
je bil tedaj v Novem mestu zelo 
redek pojav. Dokazov za vožnjo 
z avtomobilom po zamrznjeni 
Krki ni, ljudska domišljija pa 
včasih marsikaj doda.«  

Nadaljevanje na 3. strani

VREME

 Ob koncu tedna bo oblač-
no, predvsem v soboto bo 
snežilo. Po današnjem iz-
redno mrzlem jutru bodo 
dnevne temperature do kon-
ca tedna med –5 in –10 °C.  

Gladina Krke je v Novem mestu na več mestih zamrznila že po vsej po-
vršini, a čeprav do konca tedna napovedujejo mraz, ni pričakovati, da bo 
led tokrat spet tako debel kot leta 1929. (Foto: I. Vidmar)

Podbevškova 5, 8000 NOVO MESTO
Tel.: 07/393-0-660, 393-0-662
Fax.: 07/393-0-680
E-mail: trgovina@tabakum.com
www.tabakum.com

AKUMULATORJI 
za vozila

VSE NA ENEM MESTU, V NOVEM MESTU!
MOŽNOST POSREDNIŠKEGA KREDITA DO 36 MESECEV!

VITEL 
IGLAND

MOŽNOST POSREDNIŠKEGA KREDITA DO 36 MESECEV!

MEČ IN VERIGA 
za motorno žago

Ob nakupu meča in verige 
skupaj dobite še eno 
verigo GRATIS! 

za motorno žagoza motorno žagoza motorno žago

verigo 

MOŽNOST POSREDNIŠKEGA KREDITA DO 36 MESECEV!MOŽNOST POSREDNIŠKEGA KREDITA DO 36 MESECEV!

TEKSTILNE VERIGE 
ZA SNEG IN LED TER 

ZIMSKE PNEVMATIKE

SNEŽNE FREZE
že od 580,50€

CEPILCI DRV
LANCMAN

do -20%
DELOVNA IN 

POHODNA OBUTEV 
PLANIKA do -25%

UGODNO ZIMSKA IN 
DELOVNA OBLAČILA 

ROČNI PLUGI 
IN LOPATE ZA

SNEG  

KAMINI IN ŠTEDILNIKI 
NA TRDA GORIVA IN 
PELETE , IZ ZALOGE 

-10%

Je sumov o nepravilnostih  dovolj za odstop? / stran 4
SLOVENSKI TRGOVCI Z OROŽJEM

Z milijoni na obisk obrambnega ministrstva / stran 21

STEČAJ JUTRANJKE

Največji poraženci delavci. Kolikokrat še? / stran 23

 PRAZNIK KULTURE IN EPK  – 
 Stočlanski simfonični orkester 
Glasbene šole Marjana Kozine 
Novo mesto pod vodstvom Sandija 
Franka je na predvečer osrednjega 
kulturnega praznika podobno kot 
pretekla leta napolnil novomeško 
športno dvorano Marof. Koncert, 
ki je sodil tudi med novomeške 
prireditve partnerskega projekta 
Evropska prestolnica kulture (EPK), 
so začeli z Uverturo ameriškega 
skladatelja Aarona Coplanda, tej 
pa je sledila zahtevna izvedba 
prvega stavka Beethovnovega 
Trojnega koncerta za klavirski trio 
in orkester s solistkami, violinistko 
Manjo Slak, pianistko Ano Čop in 
violončelistko Zalo Vidic. Novome-
ški glasbeniki so nadaljevali z Jazz 
suito Dmitrija Šostakoviča in dve-
ma filmskima temama ameriškega 
skladatelja Johna Williamsa, za-
ključili pa bolj domačijsko. Namreč 
kot poklon lani umrlemu rojaku 
Lojzetu Slaku so premierno izvedli 
njegove skladbe – Ne prižigaj luči, 
Krka sanjava in V dolini tihi – v pri-
redbi Janija Goloba. (Foto: R. Božič) 

Dolenjski list, 9. februar 2012



2 3 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 1 2    1 3 3

barva: cmyk  9. februarja 2012  dolenjski list     15

9. februarja 2012

urednistvo@dolenjskilist.sikultura
15

Prozni mnogoboji Fabula 2012
Območni polfinalni izbor – Prvi trije avtorji kratkih zgodb
uvrščeni v končni izbor

ŽUŽELKE IN PTICE NA SLIKAH - Prejšnji petek so v Galeriji Kambič v Metliki odprli
razstavo poljudno-znanstvenih ilustracij Žarka Vrezca. To je prva tovrstna razstava v
galeriji. Na njej je na ogled 129 slik žuželk in ptičev. Namenjena je zlasti mladim obisko-
valcem in njihovim staršem. Razstavo je odprla predsednica Slovenskega muzejskega
društva in direktorica Muzejev radovljiške občine Verena Štekar-Vidic (v sredini). Ob njej
sta Žarko Vrezec ter predsednica odbora za družbene dejavnosti Željka Janjac. Otvoritev
so popestrili pevci in godci folklorne skupine Dragatuš. (Foto: M. Bezek-Jakše)

NOVO MESTO - V okviru zdaj že kar
tradicionalnih proznih mnogobojev, ki
jih prireja ljubljanska Študentska
založba, da bi dvignila bralno kulturo,
so s sodelovanjem domače Goge v klu-
bu LokalPatriot pred tednom priredili
prvi območni polfinalni izbor Fabule
2012. Udeležilo se ga je pet ljubiteljskih
avtorjev kratkih zgodb, prvi trije pa so
se uvrstili v finale, ki bo 7. marca v
kavarni Slovenskega etnološkega mu-
zeja (SEM) v Ljubljani.

Za najboljšega udeleženca novomeške-
ga izbora je strokovna komisija razglasi-
la ljubljanskega avtorja bosanskega
rodu Zorana Knježevića, ki se je predsta-
vil s kratko zgodbo Oči Bajre Bešlića.
Drugo mesto je za zgodbo V uho dosodi-
la Kočevcu Robertu Kostadinoskemu, na
tretje pa se je z Opitim vrabčkom uvrstil
domačin Marijan Hren. Poleg naštetih se

VEČER DUETA GITA - V Trdinovi čitalnici novomeške Knjižnice Mirana Jarca so v četrtek
priredili glasbeni večer z Duetom Gita. Sestavljata ga pevka in lutnjistka Eleonora in njen
brat Leonhard, ki svojo sestro spremlja z renesančno cistro, predstavila pa sta dokaj ose-
ben in poenostavljen pogled na ljudsko ter različno glasbeno izročilo. Glasbenika delujeta
pod okriljem zavoda Svitar, ki upravlja del dolenjskega gradu Struga. (Foto: R. Božič)

Strokovna komisija in nagrajenci: Robert Kostadinoski, Janina Kos, Igor Brlek, Marinka
M. Miklič, Marijan Hren in Zoran Knježević. (Foto: R. Božič)

je z zgodbo Piškoti za Gregorja predsta-
vila domačinka Rezka Povše, na oder pa
je z A-kategorijo na Balkanu stopil še
Novomeščan Jožef Bračika.

Prvi trije udeleženci novomeškega
dela Fabule so dobili knjižne nagrade,
medtem ko bo prvonagrajenec končne-
ga izbora v Ljubljani nagrajen z objavo
zgodbe v literarni reviji Literatura in
800 evri, drugo in tretje uvrščena pa s
knjižnimi nagradami.

Novomeški literarni večer je povezo-
val Boštjan Gorenc–Pižama, strokovno
komisijo pa so sestavljali predstavnika
Študentske založbe Janina Kos in Igor
Brlek ter novomeška ljubiteljska pisa-
teljica in zmagovalka osrednje Fabule
2010 Marinka M. Miklič. Komisija je pri
odločanju za najboljše avtorje upošte-
vala tudi glasove občinstva.

Rasto Božič

Predstavitev knjig Smoletovih
Gomazinci Maje Smole Đorđević in Tri polovice jabolka Barice Smole – Ilustrirana poezija
za otroke in kratke zgodbe za ozaveščene bralce

TREBNJE - V Trebnjem prebivajoča
pisateljica in prevajalka Barica Smole
jepred kratkim izdala svojo novo
knjižno zbirko Tri polovice jabolka,
njena v Novo Gorico preseljena hči
Maja Smole Đorđević pa se je s
slikanico Gomazinci predlani prvič
predstavila kot ilustratorka in avtorica
pesmi za otroke. O obeh knjigah so v
petek govorili v Knjižnici Pavla Golie,
izšli pa sta pri novomeški Gogi.

Pogovor je vodil literarni urednik
dolenjsko-belokranjske revije Rast,

Pisateljica in prevajalka Barica Smole ter pesnica in ilustratorka Maja Smole Đorđevič.
(Foto: R. Božič)

profesor Ivan Gregorčič, ki je v uvod-
nem delu večera menil, da Gomazinci,
knjižni prvenec Smole Đorđevićeve,
prinašajo otrokom – in odraslim z bolj
občutljivimi ušesi – namenjeno satirič-
no, duhovito, zvočno ter igrivo poezijo.

Drugi del večera je potekal ob pred-
stavitvi nove knjige Tri polovice jabolka
Barice Smole, glede na to, da je bilo
njeno knjižno delo iz leta 1997 dokon-
čanje nedokončane povesti Janez Grem-
čič Josipa Jurčiča, njene pete in pol
knjige. Navedenega leta je Smoletova

izdala še zbirko kratkih zgodb Katari-
na, kasneje pa so sledile njene knjige,
zbirki kratkih zgodb, Igra za deset pr-
stov (samozaložba, 2000) in Kamendan
(Goga, 2003) ter roman Reka slezena-
ste barve (Goga, 2007).

Kot je povedal Gregorčič, prinaša
pisanje Smoletove – ob tem, da je njeno
zanimanje mnogovrstno – izredno pro-
nicljiv, kritičen, sarkastičen in hkrati
ozaveščen pogled na svet. Kratke zgo-
dbe je označil za njeno osrednjo spo-
ročilno obliko, ki ji je pisana na kožo. Z
njimi kaže tudi na stranpoti ter neum-
nosti sodobne družbe in njenih usta-
nov, novo knjižno zbirko, ki že z meta-
foričnim naslovom opozarja na proti-
slovja in razčesnjenost sveta, pa je oce-
nil za zelo angažirano.

Treh polovic se seveda ne da sestavi-
ti, svet pa je vse bolj poln tako rekoč
počenih ljudi, je navezala Smoletova in
poudarila, da ima za njegovo spre-
minjanje kot pisateljica na voljo le kri-
tiko.

Ob predstavitvi knjižnih novosti je s
kljunasto flavto nastopila Kristina Gre-
gorčič, s kitaro pa jo je spremljal Miha
Koretič. Eno izmed pesmi Maje Smole
Đorđević je prebrala Alina Đorđević,
vnukinja Barice Smole.

Rasto Božič

NOVOMEŠKI SIMFONIČNI ORKESTER

Hribar je tedaj poznal pravo pot
Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine danes šteje od devetdeset do sto
članov - Sestavljajo ga profesorji, učenci in nekdanji učenci

NOVO MESTO - Ni veliko takih
glasbenih šol v Sloveniji in tudi
slovenskih mest je malo takih, ki bi
imela svoj simfonični orkester.
Simfonični orkester glasbene šole
Marjana Kozine je prav gotovo ena od
tistih stvari, na katero so Novomeščani
lahko ponosni. Pred več kot dvema
desetletjema (leta 1989) ga je
ustanovil zdaj že upokojeni ravnatelj
šole Zdravko Hribar.

»Imel je vizijo in poznal je pravo pot.
Vedel je, da bo trajalo deset let, da bo
orkester lahko kaj resnega zaigral, a je
vztrajal. Na začetku so nam manjkali
nekateri inštrumenti, nismo imeli po-
zavn, rogov ..., « se začetkov spominja
sedanji dirigent Sandi Franko, ki je di-
rigentsko palico od prof. Hribarja pre-
vzel pred šestimi leti.

Simfonični orkester je vzpodbudil
načrtno vzgojo kadrov, izbor inštrumen-
tov, za katere so se lahko odločali učen-
ci, se je razširil in se še širi, lani so se na
primer lahko prvič odločili za fagot.

Danes novomeški simfonični orkester
šteje od devetdeset do sto članov, sesta-
vljajo pa ga skoraj izključno profesorji,
učenci in nekdanji učenci glasbene šole
Marjana Kozine. Vaje potekajo najprej
po skupinah, ki jih vodijo profesorji. So-
delovanje z orkestrom za učitelje ni
obvezno, a kot mentorji in člani sode-
lujejo z veseljem in predano. Za prve
violine skrbita Petra Božič in Branka
Zorič Jazbec, druge violine Valeriya
Jenič, Pija Zorko in Šejla Mujić, za viole
Ivana Krhin Podlesnik, čeliste vodita
Mateja Mirtek in Ana Arh, kontrabasi-
ste Tomaž Zorko, tolkalce Miroslav Tom-
šič in Leticija A. Slapnik Yebuah, pihalce
Rok Šincek, Ernest Jazbec, Jasmina
Erjavec in Borut Turk, trobilce pa Johan-
nes Jernej Krmc, Anton Homan in Du-

šan Pavlenič. Orkester vsako leto pri-
pravi od tri do pet koncertov, poleg že
tradicionalnega na predvečer kulturne-
ga praznika vsako leto nastopijo vsaj
enkrat v tujini. Letos so se prvič predsta-
vili v Šentjerneju, koncert v Novi Gorici
pa je zaradi močne burje odpadel. 7.
marca bo novomeški simfonični orke-
ster v sklopu Evropske prestolnice kul-
ture nastopil V Mariboru.

Vsakih štiri do pet let novomeški si-
mfonični orkester pripravi večji projekt.
Tako so na oder postavili štiri operete -
Kozinovi Majdo in Dekle z Jadrana ter
Parmovi Caričine amaconke in Zaroče-
nec v škripcih. »Zdaj razmišljamo tudi v
druge smeri, oziramo se za čim sodob-
nim, morda za muzikalom. Pri projektih
sodelujemo z več uveljavljenimi sloven-
skimi avtorji - Kozmo Ahačičem, Igor-
jem Grdino, letos z Janijem Golobom, ki
je za orkester napisal priredbe Slakovih
skladb, legendarni Jože Privšek je prav
za naš orkester napisal skladbo Ob
reki,« pripoveduje Franko.

Simfonični orkester je v svojem bist-
vu namenjen učencem glasbene šole,
ki v igranju v njem med drugim lahko
najdejo smisel večletnega procesa
učenja igranja na svoje glasbilo. To je
po svoje prednost orkestra, po drugi
strani pa dejstvo, ki orkestru onemo-
goča napredek na še višjo kakovostno
raven. Ko učenci končajo glasbeno
šolo, še kakšno leto ali dve sodelujejo v
orkestru, večina pa ga, ko odidejo štu-
dirat v Ljubljano, zapusti. Na njihovo
mesto pridejo novi učenci, ki pa potre-
bujejo določen čas za uvajanje.

Program simfoničnega orkestra
vsako sezono poskušajo prilagoditi
tudi najboljšim učencem, da se v orke-
ster vključijo tudi kot solisti. Ta čas je
najuspešnejša zasedba glasbene šola
Marjana Kozine klavirski trio Sensibi-
le z Ano Čop (klavir), Manjo Slak (vio-
lina) in Zalo Vidic (violončelo), ki suve-
reno zmaguje na vseh domačih in med-
narodnih tekmovanjih. Kot solistka le-
tos v orkestru nastopa učenka 8. razre-
da violine Ana Zec.

I. V.

Sandi Franko

Jelka Reichman in slavčki
ŠENTJERNEJ - Ob slovenskem kulturnem
prazniku sta osnovna šola in občina v to-
rek pripravili slovesno akademijo v Kultur-
nem centru Primoža Trubarja. Slavnostna
govornica je bila akademska slikarka in
ilustratorka, Slovenka leta 2011, Jelka Rei-
chman. Podelili so tudi plakete in prizna-
nja Slavček najuspešnejšim učencem na
različnih področjih. Plaketo je prejel har-
monikar Timotej Rešetič, priznanja pa:
Jana Cerinšek, Ina Kruljac, Eva Krštinc,
Anja Bregar, Veronika Pucelj, Ingrid Hro-
vat, Tadeja Škedelj, Maja Gorenc, Saša Go-
rišek, Zala Udovič, Eva Novak, Klemen Ru-
perčič, Tina Katič in Anja Čmrlec. Več v
prihodnji številki. (L. M.)

4 NOVI MEDIJ

KNJIGE ZA MALE BOLNIKE
Neutrudljivi člani Društva prijateljev mladine Mojca - društva, ki ga že 
vrsto let vodi Janez Pavlin - so ob svetovnem dnevu bolnikov obiskali 
otroški oddelek novomeške bolnišnice, da bi male bolnike razveselili 
s knjigami. Zbrali so 300 knjig, ki jih je na njihovo prošnjo prijazno 
podarilo 18 slovenskih založb. Knjigam pa so dodali še televizor, ki ga 
je društvo kupilo samo.
V februarju pa so pripravili v OŠ Drska že tradicionalni Mojčin pustni 
karneval, ki se ga najmlajši in njihovi starši z veseljem udeležujejo. 
Vsa pohvala društvu Mojca oziroma njegovim članom, ki že toliko 
časa požrtvovalno in neutrudno delajo.  (foto: A. Matič) 

SIMFONIKI 
PONOVNO 
NAVDUŠILI

Zastopništvo Dolenjska
tel. +++ / +++ - +++

arcont.novomesto@gmail.com
Ekosvet Marjeta Turk s.p., Cankarjeva ulica 39,8210 Trebnje

ŽELELI JIHŽELELI JIH
BOSTE POKAZATI

www. arcont-ip.si
PVC in ALU okna, vrata

vse vrste senčil, komarniki, zimski vrtovi, kovinska, 
protipožarna, garažna in notranja vrata, zaključna dela

zagotavljamo celovito podporo pri nakupu naših izdelkov
brezplačno strokovno svetovanje, zagotovljena kvaliteta od 

proizvodnje do montaže potrjena s CE oznako in dolgoletno tradicijo,
N U D I M O   N A J V EČ   Z A   V A Š   D E N A R

10% popust za vsako naročilo do 31.5.2012

Tradicionalni koncert novomeškega simfoničnega orkestra pod taktirko Sandija Franka ob slovenskem kul-
turnem prazniku je navdušil številne obiskovalce, ki so do zadnjega kotička napolnili športno dvorano Marof. 
Simfoniki so si tokrat izbrali izjemno zahteven program in ga izvedli odlično. Obsegal je dela Aarona Cop-

landa, Ludwiga van Beethovna, D. Šostakoviča, Johna Williamsa in Lojzeta Slaka. Nazadnje imenovanemu so 
se poklonili s priredbo izbranih melodij, ki jih je za orkester priredil Jani Golob. Ob orkestru so nastopile tudi 

mlade, a izvrstne solistke: Ana Čop (klavir), Manja Slak (violina), Zala Vidic (violončelo) ter Ana Zec (violina). 
Zbranim je ob kulturnem prazniku čestital župan Alojzij Muhič in poudaril, da je letošnji koncert poseben 

tudi zato, ker je kot projekt uvrščen v program Evropske prestolnice kulture. Program sta izvrstno 
povezovala Klavdija Kotar in Tomaž Koncilija. 

vstopnina: 15 eur
Vstopnice je mogoče kupiti v KC Janez Trdina ali v Knjižnici Mirana Jarca.

Nastopa: Jure Ivanušič

Kulturni center Janeza Trdine
torek, 28. februar 2012, ob 19.30

Z letošnjo dobrodelno kulturno prireditvijo bomo za 
slepe in slabovidne omogočili nakup snemalnega studia v Knjižnici Mirana Jarca

Dolenjski list, 9. februar 2012

Novi medij, februar 2012
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15. marec 2012, Kulturni dom Gorica
Koncert novomeškega simfoničnega orkestra

7. marec 2012, Unionska dvorana Maribor
Glasba brez meja – koncert novomeških simfonikov v okviru Skupnega projekta glasbenih šol 
partnerskih mest Evropske prestolnice kulture

Primorski dnevnik, 17. marec 2012, V Prešernovem imenu mladostno in razposajeno
»Mladosten in razposajen. Takšen je bil praznik slovenske kulture, ki so ga v četrtek obeležili z Mlado 
Prešernovo predstavo v goriškem Kulturnem domu. Dogodek je bil predviden že v začetku februarja, a 
so ga takrat odložili zaradi slabega vremena. /…/ 
»Glasba ne pozna meja, zato sem posebno zadovoljna, da se naši mladi glasbeniki povezujejo z rojaki v 
zamejstvu, ki jih spodbujam, naj še naprej ohranjajo slovenski jezik in kulturo«, je povedala ministrica 
Ljudmila Novak.«
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 Mlada 
Prešernova  

proslava 

Mladinskega simfoničnega orkestra 
iz Novega mesta 
Dirigent: Sandi Franko 

V četrtek, 15. marca, ob 19. uri 
KULTURNI DOM GORICA 

KONCERT 

        Po koncertu DJ IVAN 

VSTOP PROST! 
Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest na:  

mladapresernovaproslava@gmail.com 
Vstop možen le do 19. ure. 
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P R O G R A M

L. Niehaus: American Rhapsody
Pietro Mascagni: Intermezzo Sinfonico
Nina Pečar: Tandem
Marijan Dović: Kresna noč

Graščak
Peklenska gostija

solist: Jaka Kopač, alt saksofon
Skrivnosti gore

solistka: Eva Gorenc, mezzosopran (mentorica: Irena Yebuah Tiran )
plesalci: Matic Bobnar, Kaja Janjič in Tini Rozman
Hans Zimmer (arr. P. Lavander): Pirati s karibov – Mrtvečeva skrinja
Antonio Vivaldi (arr. J. Caladrelli): Pomlad

Largo
Allegro

solist: Borut Turk, klarinet
band: Jaka Kopač – klavir, Miro Tomšič – cajon, Tomaž Zorko – bas
Bojan Adamič: Nekaj hribovskih
Mojmir Sepe (arr. Gašper Jereb): Zemlja pleše
Pevski zbor glasbene šole (mentorica: Petra Slak)
Jože Privšek: Snežna noč
Pevski zbor glasbene šole (mentorica: Petra Slak)
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Plakat

Vabilo in programski list

Program

L. Niehaus Americana rhapsody

P. Mascagni Intermezzo sinfonico

N. Pečar Tandem

M. Dović Kresna noč
1. Graščak

2. Peklenska gostija
Solist: Jaka Kopač,  
altovski saksofon

3. Skrivnosti gore
Solistka: Eva Gorenc,  
mezzosopran
Mentorica:  
Prof. Irena Yebuah Tiran

Plesalci:
Matic Bobnar, Kaja Janjić
Tini Rozman
Koreografija:  
Kaja Janjić
Umetniško vodstvo:  
Jana Menger

H. Zimmer
arr. P. Lavender

Pirates of the Caribbean: 
Dead Mans Chest

A. Vivaldi
arr. J. Calandrelli

Pomlad
- Largo
- Allegro

Solisti:  
Prof. Borut Turk - klarinet
Prof. Jaka Kopač - klaviature
Prof. Miro Tomšič - tolkala
Prof. Tomaž Zorko - bas

B. Adamič Nekaj hribovskih

M. Sepe
arr. G. Jereb

Zemlja pleše
Pevski zbor glasbene šole
Mentorica: Prof. Petra Slak

Vodja projekta:

Matija Slak

Program bosta povezovala

Klavdija Kotar in Tomaž Koncilija

Slavnostni govornik: Alojzij Muhič, 
župan mestne občine Novo mesto

Koncert
ob kulturnem prazniku 

generalna pokroviteljicaMESTNA OBČINA NOVO MESTO

Vljudno vabljeni! 
Vstop prost.

Dirigent: Sandi Franko

Novomeski 
simfonicni 
orkester

Športna dvorana Marof,  
četrtek, 7. februar 2013,  
ob 19. uri

le
tic
ias
y

Koncert
ob kulturnem prazniku 

generalna pokroviteljicaMESTNA OBČINA NOVO MESTO

Dirigent: Sandi Franko

Vljudno vabljeni! 

Vstop prost.

Novomeski 
simfonicni 
orkester

Program:
Niehaus, Mascagni, Pečar, Dović, Zimmer, Vivaldi, Adamič, Sepe

Športna dvorana Marof,  
četrtek, 7. februar 2013, ob 19. uri
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mladi dopisnik

Zasneženi praznik ubranega petja
Nastopilo 160 mladih pevcev vrtca in osnovne šole Mokronog – Od
otroških, ljudskih, božičnih, tujejezičnih do slovenskih zimzelenih melodij

MOKRONOG - Včasih so pozimi
pri topli peči ure dolgo
prepevali in si pripovedovali
zgodbe. Prav petje je bilo tisto,
ki je sredi januarja – kljub
slabim vremenskim obetom –
združilo 160 mladih pevcev in
pevk na nastopu v dvorani
kulturnega doma Mokronog.

Pod taktirko zborovodkinje
Jelke Gregorčič Pintar, učitelji-
ce glasbene vzgoje v osnovnih
šolah Mokronog in Blanca, se je
predstavilo pet različnih pev-
skih sestavov: dve skupini vrtca
Mokronožci – Korenčki in Pri
slonovih, prvošolci, otroški zbor
učencev od 2. do 5. razreda in
MPZ OŠ Mokronog.

Svoje dosedanje delo so poslu-
šalkam in poslušalcem pokaza-
li tudi učenci podružnične os-
novne šole s Trebelnega, ki so

Naša dobra dela
STARI TRG OB KOLPI - Ko smo se
po božično-novoletnih počitni-
cah vrnili v šolske klopi, smo
razmišljali, kaj dobrega smo
storili soljudem v preteklem
letu. Ugotovili smo, da štejejo
tudi majhna dobra dela. Sklenili
smo, da jih bomo letos naredili
še več. Objavljamo nekaj zapi-
sov o dobrih delih, ki so jih pri-
spevali učenci od 6. do 9. razre-
da OŠ Stari trg ob Kolpi z uči-
teljico Marijo Volf, vsa pa so
objavljena na spletni strani Do-
lenjskega lista.

Rada sem pomagala staršem,
bratu in svojim bližnjim. Bili pa
so tudi hudi časi in grde besede,
na primer v šoli s sošolci in pri-
jatelji, a je sedaj vse pozabljeno
in oproščeno.
Maša

Stari mami in mami sem po-
magal sekati in nositi drva. Bili
sta mi zelo hvaležni.
Borut

Pomagala sem staršem in sta-
rim staršem. Prinesla sem drva
in pospravila stanovanje. S so-
sedo Evo pa sva čuvali njeno
mlajšo sestrico Nino.
Urška

Sosedi sem pomagal zalivati
rože in nahraniti živino ter oditi
v cerkev k maši. Bila je zelo ve-
sela. Soseda me ima rada, ker ji
vedno pomagam. Jaz pa jo imam
rad, ker se z njo lahko pogovo-
rim, kadar sem v težavah, in ji
lahko vse zaupam.
Jernej

Babica je morala pred opera-
cijo hoditi na krajše sprehode.
Pomagala sem ji hoditi. Razve-
selila sem jo, ker sem si vzela
čas samo zanjo.
Tina

Očetu sem pomagal pri podi-
ranju in spravilu drv. Bil je zelo
vesel, da ni delal sam in je bilo
delo prej opravljeno. Kupil mi je
novo kolo.
Klemen

Med poletnimi počitnicami
sem sestrično naučila plavati,
kar si je že dolgo želela. Obe sva
bili zelo veseli, saj sva poslej pla-
vali skupaj.

Klara

navdušili s petjem ob spremlja-
vi mladih kitaristov – Alje Suljić
in Roka Kocjana ter mentorice
Ivice Kocjan Anderlič.

Na prazničnem koncertu smo
slišali mnogo pesmi – od otro-
ških, ljudskih, božičnih, tujeje-
zičnih do slovenskih zimzelenih
melodij. Otroški zbor je prika-
zal pravo pevsko upevalnico s
pesmimi Emila Ulage. Vsak
zbor je predstavil tudi banse –
petje pesmi ob gibu, ki nakazuje
njeno vsebino.

Vezni tekst je bil sestavljen iz
predlogov, kako bi mlajše pevke
in pevce naučili peti, in z razmiš-
ljanji, kaj pomeni posamezni-

cam in posameznikom petje v
zboru. Za čudovito sceno sta
poskrbeli učiteljici Mateja Ćirić
Jamnik in Nataša Himmelreich.
Matej Dreža je z lučjo pričaral,
da je oder čarobno sijal. Za glas-
beno spremljavo je skrbela ko-
repetitorka Saša Božič.

Ravnateljica Zvonka Kostrevc
se je z navdušenjem in vzpodbud-
nimi mislimi zahvalila vsem na-
stopajočim in jim zaželela še ve-
liko ustvarjalne pevske energije.
V glasbenem popoldnevu se nam
je pridružil in vse prisotne tudi
pozdravil župan občine Mokro-
nog-Trebelno Anton Maver.

Kolektiv OŠ Mokronog

Utrinek iz glasbenega popoldneva (Foto: Jerneja Gabrič)

Na snegu je bilo zelo zabavno.

Zimsko druženje s starši
Otroci iz vrtca Krmelj in njihovi starši iskali
skriti zaklad – Izdelovali snežake

KRMELJ - Bilo je nekega januar-
skega popoldneva v Krmelju.
Otroci skupine Žabice smo se
skupaj s starši zbrali pred našim
novim vrtcem. Za začetek smo
na vratih našli sporočilo, ki nam
ga je napisala zima, ki je s sne-
gom pobelila naš kraj. Napisala
nam je, da nam je nekje na poti
skrila zaklad. Tako smo začeli
naš pohod, ki je bil opremljen s
smerokazi, da se nismo izgubili.

Na poti do zaklada pa so nas
čakale naloge, ki so nam jih pre-
birali kar naši starši, in s skup-
nimi močmi nam jih je uspelo
rešiti. Pot je bila kar težka, saj je
bila prekrita s snegom, ki ga ni
bilo malo. Smo pa uživali v zim-
skem vzdušju, prepevali, malo
potelovadili in razmišljali ob
uganki.

 Našli smo zaklad, ki nam ga
je skrila zima. Takrat so se otro-
kom zasvetile oči, na obrazih pa
so     se jim narisali iskreni na-
smehi. Odprli smo zaklad in v

sporočilu je pisalo, da imamo za
konec eno zelo težko nalogo, in
sicer da zgradimo velikega sne-
žaka. Pripravljeno pa je že bilo
korenje, kamni, kapa, šal ... Naši
starši so se tako vživeli v grad-
njo, da so bili v hipu postavljeni
trije postavni, veliki snežaki.
Bilo je polno smeha, veselja,
igrivosti, zagnanosti, da je bilo
res v veselje spremljati to delov-
no vnemo.

Vsi ponosni, da smo zgradili
najlepše snežake, smo se odpra-
vili še na čaj in piškote. Tako se
je naše zimsko druženje zaklju-
čilo. Bilo je res imenitno. Najlep-
ša hvala staršem, ki so si vzeli
čas in se poveselili z nami na
malo drugačen način. Dragi
starši, vi ste tisti, ki svojim otro-
kom pričarate nasmeh na obra-
ze. Vsak čas, vsak nasmeh, vsak
objem, ki jim ga namenite, jim
pomeni veliko več kot kakšna
draga igrača.

A. L., M. Ž., Vrtec pri OŠ Krmelj

S simfoniki od Dovića do Adamiča
Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine se bo na predvečer
kulturnega praznika Novomeščanom predstavil s pestrim programom

NOVO MESTO - Novo mesto bo
tudi letos kulturni praznik
zaznamovalo s koncertom
simfoničnega orkestra
Glasbene šole Marjana Kozine,
ki je tudi letos kot vedno za
nastop v športni dvorani Marof
pripravil pester in zanimiv
program, ki bo zadovoljil
različne okuse.

 V programu so tako dela kla-
sikov kot sodobnikov, tudi letos
ne bo manjkalo niti filmske
glasbe, priložnost sta spet dobi-
la domača avtorja, simfonikom
pa se bodo priključili tudi pevski
zbor glasbene šole in plesalci.

Letošnji koncert je na novinar-
ski konferenci predstavil ravna-
telj Glasbene šole Marjana Ko-

GLASBA BREZ GLASBENIKA - Do 9. februarja bo v Simulakru igrala
nekoliko nenavadna in posebna glasba. V tej novomeški galeriji je nam-
reč svojo zvočno skulpturo razstavil Marko Batista (desno), ljubljanski in-
termedijski umetnik, eksperimentator zvoka, digitalne video slike, per-
former računalniško generiranih matric, sicer pa diplomant magistrskega
študija na University of the Arts v Londonu, ki je zvočno skulpturo kot
frekvenčni generator sestavil iz modulov, ki generirajo zvoke na osnovi
kemičnih sprememb, nastale frekvence pa ojača računalnik in brez glas-
benika nastane zanimiva elektronska glasba, ki na osnovi elektroke-
mičnih procesov živi svoje življenje. (Foto: I. Vidmar)

ORAČ RAZSTAVLJA NA BRODU - Novomeški slikar Janko Orač se na pre-
gledni razstavi v humanitarnem centru Rdečega križa na Brodu v Novem
mestu predstavlja s slikami iz ciklov Cvetoči vrtovi, Mediteranski pejsaž in
Sončna reka, ki jih je v zadnjih letih ustvaril v Novem mestu, rodni Zibiki in
v Strunjanu. Kot pravi sam, vse na njegovih slikah izhaja iz sonca in njegove
vedre energije. Oračeva razstava v humanitarnem centru je letos njegova
prva, že jutri, 1. februarja, pa bo v Kambičevi galeriji v Metliki odprl še eno
razstavo slik in grafik. Tam bo razstavil svoja najnovejša dela. (Foto: I. Vidmar)

OD KAMNA DO KRISTALA - Pretekli četrtek se je v Art kinu novomeškega
Anton Podbevešk Teatra vrtel dokumentarni film o Roku Petroviču, izjemnem
športniku, raziskovalcu in mislecu Od kamna do kristala režiserja Boža Gr-
lja. Filmu je sledila soareja, v kateri so poleg avtorja filma sodelovali ravnatelj
APT Matjaž Berger (levo), novinar in urednik Marjan Lah (v sredini) in dekan
Fakultete za šport dr. Milan Žvan (desno), ki so spregovorili o filmu, ki daje
številne iztočnice za pogovor, o fenomenu Roka Petroviča in tudi o tem, kako
danes tudi na področju športa o vsem odloča denar in posredno kapital, kar
športnike sili tudi na področje nedovoljenega. (Foto: I. Vidmar)

Matija Slak

zine MatiMatiMatiMatiMatija Slakja Slakja Slakja Slakja Slak, ki je povedal,
da se kot vsako leto trudijo pri-
praviti dober koncert, pri tem
pa sledijo dvema ciljema – ohra-
niti kakovost orkestra in s pro-
gramom zadovoljiti tudi širšo
publiko.

Čeprav je novomeški stočlan-
ski simfonični orkester, ki ga
vodi dirigent Sandi Franko, po
kakovosti že zdavnaj prerasel
okvire šole, pa še vedno vsaj po
zasedbi ostaja šolski orkester. V
njem igra sedemnajst profesor-
jev Glasbene šole Marjana Ko-
zine, preostalih 83 mest pa zase-
dajo sedanji in nekdanji učenci
šole. Kot je že običaj, bo del kon-
certa namenjen tudi domačima
avtorjema. Tako se bo s skladbo
Tandem predstavila Nina Pe-
čar, učenka glasbene šole, člani-
ca orkestra in študentka kom-
pozicije in glasbene teorije na
Akademiji za glasbo. Eden od
vrhuncev večera pa bo druga iz-
vedba Kresne noči novomeške-
ga skladatelja Marijana Dovića,
ko se bodo simfonikom na odru
pridružili plesalci Kaja Janjič,
Matic Bobnar in Tini Rozman,
ki bodo v koreografiji Kaje Ja-
njić zaplesali pod umetniškim
vodstvom Jane Menger, kot soli-
sta pa se bosta predstavila Jaka
Kopač na altovskem saksofonu
in sopranistka Eva Gorenc.

Zelo zanimivo bo slišati tudi
tokrat jazzovsko obarvan Vival-
dijev koncert Pomlad iz cikla
Štirje letni časi, ki ga bodo novo-
meški simfoniki zaigrali po
aranžmaju argentinskega skla-
datelja Jorgeja Calandrellija.
Za jazzovsko obarvane solistič-
ne izvedbe bodo poskrbeli Bo-
rut Turk na klarinetu, Jaka Ko-
pač na klaviaturah, Miro Tom-
šič na tolkalih in Tomaž Zorko
na kontrabasu.

Širšemu krogu občinstva je
tokrat namenjena glasba iz fil-
ma Pirati s Karibov pa venček
skladb Bojana Adamiča pod
skupnim naslovom Nekaj hribo-
vskih, s katerim bodo novome-
ški simfoniki zaznamovali sto-
letnico mojstrovega rojstva, in
skladba Zemlja pleše Mojmira
Sepeta, pri kateri se bo simfo-
ničnemu orkestru pridružil tudi
zbor glasbene šole.

Koncert je darilo Glasbene
šole Marjana Kozine in mestne
občine Novo mesto meščanom,
zato je, kot veleva tradicija,
vstop brezplačen. Slavnostni
govornik bo župan Alojzij Mu-
hič.

I. Vidmar

K O N C E R T I

30. januar 2013, Kulturni center Primoža Trubarja, 
Šentjernej
Koncert simfoničnega orkestra S simfoniki v svet 
glasbe

Dolenjski list, 31. januar 2013

PlakatVSE O
ŽENSKAH

S SIMFONIKI 
V SVET GLASBE
sreda, 30. januar        ob 19.30
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Koncer t  simfoničnega  orkestra

Dir igent :  Sandi Franko

KULTURNI CENTER
PRIMOŽA TRUBARJA,
ŠENTJERNEJ
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7. februar 2013, Športna dvorana Marof
Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku

Primorski dnevnik, 30. marec 2013

28. marec 2013, Občinsko gledališče Giuseppe Verdi v Miljah pri Trstu
Koncert novomeškega simfoničnega orkestra
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Novomeški simfonični orkester in zbor 
Glasbene šole Marjana Kozine

28 NOVI MEDIJ

Novomeški simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine pod taktirko 
Sandija Franka je tudi tokrat navdušil številno občinstvo, ki se je zbralo v 
počastitev kulturnega praznika v Športni dvorani Marof. Zbrane je nagov-
Sandija Franka je tudi tokrat navdušil številno občinstvo, ki se je zbralo v 
počastitev kulturnega praznika v Športni dvorani Marof. Zbrane je nagov-
Sandija Franka je tudi tokrat navdušil številno občinstvo, ki se je zbralo v 

oril župan Alojzij Muhič. Program sta povezovala izvrstna Klavdija Kotar 
in Tomaž Koncilija. 
Tokratni program so simfoniki pričeli z Ameriško rapsodijo L.Niehausa, Mascagnijevim Inter-
mezzo Simfonico, Tandem – N. Pečarja. V Kresni noči M. Doviča sta ob simfonikih nastopila 
Jaka Kopač – avtorski saksofon, mezzo sopranistka Eva Gorenc ter plesalci Matic Bobnar, Kaja 
Janjič in Tini Rozman. V drugem delu koncerta pa so navdušili s Zimmerjevimi Pirati s Karibov 
in Vivaldijevo Pomladjo. V zadnjem delu programa so izvedli Adamičevih Nekaj hribovskih, 
skupaj s pevskim zborom Glasbene šole Marjana Kozine pa zaključili s Sepetovo Zemlja pleše. 
Vodja projekta, ki je Novomeščane navdušil, je bil ravnatelj glasbene šole Matija Slak. 

Tradicionalni koncert novomeških 
simfonikov ob kulturnem prazniku
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Mezzosopranistka 
Eva Gorenc

Klavdija Kotar in Tomaž KoncilijaSkladatelj Marjan Dovič

Dirigent Sandi Franko

Mesečnik, februar 2013, Živa Zakšek: Glasbena poslastica za vse okuse
» /…/ Pot do takšnih uspehov, ki jih je v preteklosti dosegel naš simfonični orkester, je bila dolga in 
negotova. Zahtevala je veliko dela, truda, odrekanja in finančne podpore, po drugi strani pa omogočala 
nenehno ustvarjalnost in veliko veselje pri delu vseh članov orkestra«, je poudaril Slak in dodal: »Ob tej 
priložnosti bi se za dolgoletno podporo Novomeškemu simfoničnemu orkestru zahvalil Mestni občini 
Novo mesto in generalni pokroviteljici Krki, d. d., Novo mesto.« 

Novi medij, februar 2013
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Matija Slak je ponosen na čla-
ne in članice simfoničnega 
orkestra: „Čestitam jim, ker se 
skupaj z dirigentom Sandijem 
Frankom res trudijo, da vedno 
pripravijo dober in kakovosten 
program.“ Slavnostni govornik, 
župan Mestne Občine Novo me-
sto Alojzij Muhič, pa je poudaril, 
da so veseli dobrih rezultatov 
simfoničnega orkestra. „Vsako 
leto koncert izvedejo na druga-
čen način in to nas bogati,“ je 
med drugim izpostavil.

Novomeški simfonični orkester je nastal leta 1989, v letih svojega delovanja pa je zrasel iz komorne zasedbe do 100-članskega 
simfoničnega orkestra.
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št. 91, februar 2013Vaš mesečnik

Pikantnih

Tokrat odgovarja Jure 
Vončina, direktor Kme-
tijske zadruge Krka.


Najbolj nora stvar, ki 
se vam je zgodila?

Pred 27 leti, ko sem odhajal na 
služenje vojaškega roka z vla-
kom v Črno goro. Po dvodnev-
nem poslavljanju od prijate-
ljev so mi v Beogradu ukradli 
ves denar, do Titograda se je 
vžgal vlak, potovanje je traja-
lo skoraj dan in pol. Ko pa sem 
prišel v Titograd, misleč, da 
bom voznik, so mi povedali, 
da bom opravil usposabljanje 
za kuharja. Še bolj nore pa so 
bile moje prve jedi. 

 
Katero znano oseb-
nost bi si želeli spo-

znati in zakaj?
Tino Maze. Je sinonim za 
vztrajnost, marljivost,  uspeš  
nost in te vrline lahko v življe-
nju pomagajo ohranjati pozi-
tiven pogled v prihodnost.

 Brez česa ne morete 
začeti dneva?

Brez jutranje kave, ki jo v miru 
spijeva z ženo, preden vstane-
jo najini štirje otroci.

 Vaša prva služba?
Delo tehnologa v Se-

menarni Ljubljana. Na Selu pri 
Radohovi vasi so me sodelav-
ci učili osnov dodelave seme-
na. To so bili lepi časi. 

 Pikantno je za vas ...
 Dejstvo, da je samoo-

skrba z zelenjavo v Sloveniji 
tako nizka. Upam, da bomo 
vsi skupaj izboljšali situacijo 
z dejanji. Doslej so svoje delo 
dobro opravili naši kmetje, vsi 
ostali pa se moramo v bodoče 
potruditi, da bo peklo manj.

Novomeški simfonični orkester

Glasbena poslastica za vse okuse
Novomeški simfonični orkester, ki deluje v okviru Glasbene šole Marjana Kozine 
Novo mesto, je pripravil tradicionalni koncert ob kulturnem prazniku. V nabito polni 
Športni dvorani Marof so pod taktirko Sandija Franka tudi letos pripravili pester 
program, s katerim so zadostili tako zahtevnejšemu kot širšemu občinstvu. 

 Živa Zakšek
 arhiv orkester

“Vsako leto se trudimo, da pripra-
vimo kakovosten in zanimiv pro-
gram. Tudi letos smo izbrali sklad-

be iz svetovne glasbene zakladnice 
in skladbe slovenskih avtorjev,” 
je povedal vodja projekta, Matija 
Slak. Tako so na začetku izvedli 
Niehausovo “Americana Rhap-
sody” in Mascagnijevo “Intermez-
zo Sinfonico”. Nato sta sledili deli 
Novomeščanov. Učenka njihove 
glasbene šole in članica orkestra, 
Nina Pečar, je napisala skladbo 
“Tandem”, raziskovalec in profe-
sor književnosti Marijan Dović pa 
je avtor skladbe “Kresna noč”. “V 
tej skladbi sta se predstavila so-
lista, saksofonist Jaka Kopač in 
sopranistka Eva Gorenc, učenka 
Irene Yebuah Tiran. Kot novost 
smo vključili tudi plesalce, to so 
Matic Bobnar, Kaja Janjić in Tini 
Rozman,” je pojasnil Slak. Sledili 
so Zimmerjeva skladba iz znanega 
filma “Pirati s Karibov: Mrtvečeva 
skrinja” in dva stavka iz Vivaldije-
vega koncerta “Pomlad” iz njego-
vega svetovno znanega cikla štirih 
koncertov pod skupnim naslovom 
“Štirje letni časi”, kjer so se kot 
solisti predstavili klarinetist Borut 
Turk, klaviaturist Jaka Kopač, ba-

sist Tomaž Zorko in Miro Tomšič 
na tolkalih. 
“Kot vsako leto smo tudi letos po-
častili slovenske skladatelje. Av-
gusta 1912 se je rodil skladatelj 
Bojan Adamič in njemu v čast smo 
izvedli venček “Nekaj hribovskih”. 

Na koncu pa se je predstavil še 
naš 70-članski pevski zbor pod 
vodstvom Petre Slak. Ob spremlja-
vi simfoničnega orkestra so zapeli 
“Zemlja pleše” Mojmira Sepeta, za 
dodatek pa še “Snežno noč” Jožeta 
Privška,” je povedal Slak. "Program 

smo začeli izbirati že takoj po koncu 
lanske sezone, kajti vedeti morate, 
da se naš orkester trudi izvajati pro-
gram na zelo visoki ravni, ob tem pa 
se zavedamo, da koncert v Športni 
dvorani Marof vsako leto obišče ve-
liko ljubiteljev glasbe, zato moramo 
poskrbeti, da je program zanimiv za 
širšo publiko," je dodal.
V sto članskem simfoničnem or-
kestru igrajo sedanji in nekdanji 
učenci glasbene šole, ki jih vodi-
jo in usmerjajo visoko strokovno 
usposobljeni pedagogi z dirigen-
tom Sandijem Frankom na čelu. 
"Pot do takšnih uspehov, ki jih je v 
preteklosti dosegel naš simfonični 
orkester, je bila dolga in negotova. 
Zahtevala je veliko dela, truda, od-
rekanja in finančne podpore, po 
drugi strani pa omogočala neneh-
no ustvarjalnost in veliko veselje pri 
delu vseh članov orkestra," je po-
udaril Slak in dodal: "Ob tej prilo-
žnosti bi se za dolgoletno podporo 
Novomeškemu simfoničnemu or-
kestru zahvalil Mestni občini Novo 
mesto in generalni pokroviteljici 
Krki, d. d., Novo mesto."

Vaš mesečnik, februar 2013
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Dolenjski list, 7. februar 2013
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Koncert v Športni dvorani Marof, 7. februar 2013
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Koncert v Šentjerneju, 30. januar 2013
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P R O G R A M

Jani Golob: Slavnostna uvertura
Tomaso Albinoni: Adagio v g-molu 

(sodelovala Marija Snežka Podpečan na orglah)
Antonin Dvořàk: Slovanski ples št. 8
Pietro Mascagni: Intermezzo Sinfonico
Jože Privšek: Ob reki
Arturo Marquez: Danzon No. 2
Miro Tomšič: Udarnih pet

solisti – komorna skupina Muvaruvagruva (mentor: Miro Tomšič):
Niko Homan
Rok Klobučar
Nejc Lukan
Dominik Pavlenič
Miro Tomšič

Ronan Hardiman (arr. Larry Moore): Music from The Lord of the Dance
Ary Barroso (arr. John Wasson): Aquarela do Brasil

2 5 .  K O N C E R T N A  S E Z O N A  2 0 1 4
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generalna pokroviteljica

generalna
pokroviteljica

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Vljudno vabljeni! 
Vstop prost.

Vodja projekta:
Matija Slak

Program bo povezovala
Bernarda Žarn

Program

J. Golob Slavnostna uvertura

A. Dvořák Slovanski ples št. 8

T. Albinoni Adagio

J. Privšek Ob reki

A. Marquez Danzon No. 2

M. Tomšič Udarnih pet
Solisti - skupina MUVARUVAGRUVA: 

            Niko Homan

            Rok Klobučar

            Nejc Lukan

            Dominik Pavlenič

            Miro Tomšič

Mentor: Tomšič Miro

R. Hardiman

Arr. L. Moore

Music from The Lord Of The Dance

Koncert

generalna pokroviteljica

generalna
pokroviteljica

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Dirigent: Sandi Franko
Solisti: Niko Homan, Rok Klobučar, Nejc Lukan, Dominik Pavlenič, Miro Tomšič
        Mentor: MIRO TOMŠIČ

Vljudno vabljeni! 
Vstop prost.

NOVOMEŠKI 
                 SIMFONIČNI 
ORKESTER

Program:
Golob, Albinoni, Dvorak, Mascagni, Privšek, Marquez, 
Tomšič, Hardiman

Športna dvorana Marof,  
petek, 7. februar 2014, ob 19. uri

ob kulturnem prazniku 

Program povezuje: Bernarda Žarn

Plakat

Vabilo in programski list
Spoštovani gospod Sandi Franko!

Najprej Vam moram še enkrat iskreno čestitati za prečudovit koncert in vrhunsko izvedbo Vašega 
NOVOMEŠKEGA SIMFONIČNEGA ORKESTRA ob našem Kulturnem prazniku. V nabito polni dvorani 
ste ustvarili nepopisno vzdušje med vsemi poslušalci, ki smo občudovali lepoto glasbe, mladostno energijo 
in veliko veselje do vsega najlepšega, kar mladi glasbeniki lahko premorejo ustvariti. Takrat smo bili vsi v 
drugem svetu, daleč od sedanjega »ponorelega sveta«, v svetu, ki ste ga ti Vi osebno soustvarili. Bravo! Vam 
in vsem mladim umetnikom.
        Vaš Miha Japelj
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S SIMFONIKI 
V SVET GLASBE
četrtek, 23. januar

Koncer t  simfoničnega  orkestra

KULTURNI CENTER
PRIMOŽA TRUBARJA,
ŠENTJERNEJ

Rezervacije: 07 / 39 31 371     
Vstopnina: 5 € (učenci glasbene šole brezplačno)

ob 19.30

K O N C E R T I
23. januar 2014, Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej
Koncert simfoničnega orkestra S simfoniki v svet glasbe

Plakat
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Novi Medij, 2014, Pred kulturnim praznikom: Kultura v naši občini
Koncert simfonikov
» /…/ To je že vrsto let ena najbolj množično obiskanih prireditev v Novem mestu, ko se išče sedež 
v nabito polni Športni dvorani Marof. Tako množičen obisk naših meščanov je največje priznanje 
orkestru glasbene šole.«

7. 2. 2014, Športna dvorana Marof
Slavnostni koncert na predvečer kulturnega praznika

30. januar 2014, Antonov dom, Ljubljana
Koncert simfoničnega orkestra za dijake Gimnazije Vič in izven

Dolenjski list, 30. januar 2014
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DL, 8. februar 2014, splet, Igor Vidmar: Frankovi simfoniki in Tomšičevi tolkalci presegli vsa 
pričakovanja
» /…/ Dirigent Sandi Franko je to sezono izjemno dobro sestavil repertoar orkestra, ki je bil po eni 
strani izredno dobro prilagojen zmogljivostim glasbenikov, ki ga sestavljajo, saj je med njimi tudi 
veliko še rosno mladih učencev šole, po drugi strani pa je spretno prepletel stile in različna obdobja, v 
katerih so skladbe nastajale, tako da poslušalec tega ni opazil. /…/
Navdušeno občinstvo je zahtevalo dodatek za dodatkom in tudi temu je bil na vse pripravljeni Sandi 
Franko kos, saj je navdušenje očitno pričakoval in je imel na zalogi še dovolj glasbe, da mu ni bilo treba 
ponavljati. /…/
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AVTOHIŠA VRTIN
Črnomelj

Gsm: 040/454 020
www.vrtin.si

To je francoski mesec. To je Renault. 

do 1.000 € 
dodatnega popusta za nova vozila

 SIMFONIKI PO GRADBENIŠKO  –  Tradicionalni koncert simfoničnega orkestra novomeške glasbene šole na predvečer slovenskega kulturnega 
praznika je spet do zadnjega kotička napolnil športno dvorano Marof. Dirigent Sandi Franko je izjemno dobro sestavil repertoar orkestra. Vrhunec 
večera je bila skladba Udarnih pet, ki jo je za svoje učence in orkester napisal učitelj tolkal Miro Tomšič (levo). Njegovi tolkalci so se ob tej priložnosti 
preselili v ospredje, pauke, bobne, konge, gonge, činele, triangle, marimbe in drugo tolkalsko orodje pa so zamenjali z zidarskim orodjem in pričarali 
prefinjen ropot, ki se je ob domiselni menjavi ritmov izvrstno zlil z zvenom orkestra.  (Foto: I. Vidmar) - AKCIJA list motornih žag 

INA in ALCO
- motorna žaga MAKITA 
4300F38C, 3 KM, 
samo 399 €
- na zalogi UMETNA GNOJILA

- motorna žaga MAKITA 

TRBANC d.o.o., Nm
Tel.:07/3931130
www.trbanc.si

SEMENSKI krompir
Na zalogi BELOKRANJSKI in  

PTUJSKI čebulček
VAKUMSKI stroji in VREČKE

vsa OPREMA za VINOGRAD  
ŠKARJE za SADJE in VINOGRAD

SADIKE sadnega DREVJA
Ugodno KRMILNIKI in  

NAPAJALNIKI za piščance

krmna KORUZA

SPC Krevs Novo mesto, 
tel.: 07 30 89 233

• AVTOKLEPARSTVO
• AVTOLIČARSTVO
• PRIJAVA ŠKOD

za zavarovalnice

ZRNO d.o.o. RAKA,  
Tel.:  (07) 814 63 30
WWW.ZRNO.SI 
NOVO MESTO:  
(07) 814 63 43

AKCIJA min. gnojil KAN, UREA 
Predsezonske cene 
SEMENSKE KORUZE
NA ZALOGI: semenski KROMPIR 
ČEBULČEK 0,99€/0,5 kg
Predsezonska ponudba 
ZA VRTIČKARJE (šotni lončki, 
setveni platoji) in VRTNO ORODJE

VREME

 Danes bo delno jasno, zju-
traj bo po nižinah megla, 
popoldne pa bo začel pihati 
jugozahodnik. Ta bo pihal 
še tudi jutri, ko bo občasno 
rahlo deževalo, pa tudi še 
v soboto in nedeljo, ko bo 
delno jasno. 

Sprejem                                   
za leteči Dolenjki
ZABRDJE - Smučarsko društvo 
Zabrdje in občina Mirna pripra-
vljata danes, 13. februarja, ob 17. 
uri v Zabrdju sprejem za leteči 
Dolenjki Majo Vtič in Evo Logar 
po vrnitvi z olimpijskih iger v 
Sočiju. Za zabavo bo poskrbel 
ansambel Pogum.

 KRAJŠE DOBAVNE POTI 

 Sadje se podaja v tekmo z »mehurčki« 
 Sadjarsko podjetje iz Zgornje Pohance začenja prodajo svežega sadja v avtomatih – Slovensko sadje s 
poudarkom na lokalni pridelavi – Lastna in partnerska pridelava – Kaj jemo? 
 ZGORNJA POHANCA – 
Številnim pobudam in 
predlogom ter praktičnim 
rešitvam o tem, kako bi čim 
bolj skrajšali živilom pot od 
»njive do mize«, dodaja svoj 
tehnološki in tržni model tudi 
Darsad – Sadjarstvo Krošelj iz 
Zgornje Pohance (pri Brežicah). 
To sadjarsko podjetje uvaja 
prodajo svežega sadja domače 
pridelave v prodajnih avtomatih. 

 »Odločili smo se, da posku-
simo s prodajo sadja v prodaj-
nih avtomatih. S tem novim 
pristopom bi se izognili dolgim 
prodajnim verigam in skrajšali 
čas dobave. Na ta način bomo 
prodajali samo slovensko sadje s 
poudarkom na lokalni pridelavi 
in na sezonskih vrstah sadja,« so 
na nedavni konferenci za novi-
narje v Zgornji Pohanci povedali 
predstavniki podjetja direktor 
Darko Krošelj, vodja skladišča 
in prodaje Marko Krošelj in 
Primož Jazbar, ki je zadolžen 
za razvoj projekta prodaje s 
prodajnimi avtomati. 

 V avtomate bodo vlagali pri-
delke lastne proizvodnje, poleg 
jabolk še sezonsko sadje: jagode, 
maline, hruške, breskve, češnje 
in drugo ter pridelke partner-
skih kmetij. »Ponujali bomo le 
sadje iz integrirane in ekološke 
proizvodnje. V avtomatih bodo 
sicer na voljo tudi pridelki in iz-
delki iz domače proizvodnje, kot 
so suho sadje, orehi, lešniki in so-

kovi. »Ker bomo ponujali doma 
pridelano sadje, bomo prodajni 
asortiment seveda prilagajali 
letnim časom oziroma trenutni 
pridelavi,« so pojasnili Krošljevi. 
Posamezni prodajni aparat do-
pušča dosti širok izbor izdelkov, 
saj je v napravi možno prodajati 
kar 180 različnih artiklov. 

 Ob vse odločnejših zahtevah 
trga po sledljivosti blaga Dar-
sad organizira svojo prodajo s 
sadjemati tako, da bodo kupci 
natančno vedeli, od kod sadje 
prihaja in kako so ga pridelali.  

 V začetku bo pohanško pod-
jetje postavilo približno 20 pro-
dajnih avtomatov in pozneje še 
več. V podjetju predvidevajo, 
da bi vsak mesec lahko na novo 
postavili dva do štiri prodajne 

aparate. Po zdajšnji zamisli naj 
bi jih v prvem obdobju namestili 
skupno 40; tolikšno število je za 
zdaj videti gospodarno. 

 Sadjemate, ki so ameriške 
proizvodnje, bodo vsaj za zdaj 
postavili ponekod v Posavju, na 
Dolenjskem in v Ljubljani, in to 
v upravne enote, različne šole 
in drugam, »kjer se zavedajo 
prehranskega pomena sadja«. 
Za prvo tovrstno prodajno na-
pravo so izbrali upravno enoto 
v Krškem. 

 Krošljevo družinsko sadjar-
sko podjetje z 20 zaposlenimi v 
kmetijstvu, ki prideluje in pro-
daja sadje in zelenjavo ter se 
ukvarja z vinogradništvom, se 
je po svojih začetkih v 50. letih 
prejšnjega stoletja razvilo med 

Predstavniki podjetja Darsad: direktor Darko Krošelj (drugi z desne), 
Primož Jazbar, ki je zadolžen za razvoj prodaje s prodajnimi avtomati, ter 
vodja skladišča in prodaje Marko Krošelj: »Ker sadje nima dolgega roka 
uporabe, neprodanega ne bomo zavrgli, ampak ga bomo predelali bodisi 
v suho sadje bodisi sokove.«

drugim v trenutno največjega 
pridelovalca namiznega grozdja 
v Sloveniji. Med posebnosti Kro-
šljeve pridelave nekateri štejejo 
tudi marone. 

 V nekaterih debatah, ki spre-
mljajo začetke omenjene pro-
daje sadja v avtomatih, se ob 
tem, da ni pomislekov o tehnični 
izpopolnjenosti take dobave, 
pojavljajo posamezna vprašanja 
o prehranskih navadah ciljnega 
prebivalstva. Nekateri, ki s svojo 
tržno prakso veljajo za pozna-
valce razmer, ugotavljajo, da 
mnogi ljudje raje kot po sadju 
še vedno posegajo po sladkih in 
penečih se pijačah. Ali bo sadje, 
s katerim torej pridelovalci zače-
njajo ubirati glede na Krošljeve 
napovedi podobna pota, kot 
že dolgo pristopajo k ljudem 
polnilci omenjenih pijač, posta-
vilo na glavo ali vsaj spremenilo 
prehranske navade prebivalcev 
južno od Ljubljane, v sami pre-
stolnici in drugje?  

 M. Luzar 

Pustna akademija               
za obletnico
 KOSTANJEVICA NA KRKI – Kosta-
njeviški organizatorji vsakoletne-
ga pustnega dogajanja bodo pri-
pravili v soboto ob 18. uri v Lamuto-
vem likovnem salonu Kostanjevica 
na Krki pustno akademijo ob 160. 
obletnici Prforcenhausa. Na tej 
javni prireditvi bodo predstavili 
knjigo Kostanjeviška šelmarija, 
odprli razstavo Pust skozi čas in 
podelili zlato šelmo. Gostje na 
akademiji bodo profesor dr. Janez 
Bogataj, dr. Bojana Rogelj Škafar 
in dr. Nena Židov. Knjiga v osmih 
poglavjih z bogatim slikovnim 
gradivom in zapisi predstavlja 
vse doslej znane predsednike Pr-
forcenhausa in številna pustne 
dogodke. Na razstavi, s katero 
predstavljajo štiri dni pustovanja, 
bodo med drugim na ogled stare 
fotografije in novejši fotografski 
zapisi, ki so jih prispevali Goran 
Rovan, Tanja Jakše Gazvoda in 
Matej Jordan, ter slika akademske-
ga slikarja Jožeta Marinča. (M. L.)  

Hypo Leasing bi rešil Novi trg 6 / stran 4
Bo onkologija pokopala Kovinar? / stran 14

PODKUPOVANJE?

V zameno za avtocestne posle BMW? / stran 21

Dolenjski list, 13. februar 2014
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Negovana in lepo urejena ženska je magnet.

Vabimo vas v kozmetični salon v središču Novega 
mesta (Cankarjeva 3) ob Gimnaziji, kjer vas bodo 
razvajali s profesionalno kozmetiko Intraceuticals, 
Sothys ter Holy Land. In ker tudi roke v zimskem času 
potrebujejo vlažilno spodbudo, vam v tem mesecu 
ob izbrani negi podarjajo intenzivno nego rok, ki jim 
bo povrnila občutek svilene gladkosti. 

Za rezervacijo pokličite 040 466 626 ali 
obiščite njihovo spletno stran www.senso.si.

MAJA DOMINIČ 
SENSO
V teh zimskih dneh je še kako pomembno, 
da svoji koži privoščite dodatno razvajanje. 

Novomeški simfonični orkester, ki ga je prvih 16 let vodil nekdanji 
ravnatelj glasbene šole Zdravko Hribar, v letu 2006 pa dirigentsko 
palico predal dirigentu Sandiju Franku, se je doslej uspešno znašel 
tako v simfoničnem repertoarju (A. Bruckner, G. Enescu, E. Grieg, 
A. Dvorak, J. Haydn, A. Vivaldi, F. Schubert, W.A. Mozart, L. van 
Beethoven) kot v operno – operetnem žanru (M. Kozina, J. Ipavec, 
V. Parma). Od izvedb posameznih odlomkov iz kompleksnih del 
simfonične literature je že pred časom prešel k predstavitvam celot-
nih partitur. Spregledal ni niti sakralne (I. Hladnik) niti »popularne« 
(J. Wiliams,  B. Adamič, M. Sepe, J. Privšek, A. Copland, D. Šostakovič) 
glasbe. Sad njegovega dela je bil deležen priznanja občinstva 
in strokovne kritike tako v domačem okolju kot tudi v tujini. Po-
leg uveljavljenim solistom nudi simfonični orkester že nekaj let 
priložnost tudi izredno nadarjenim mladim glasbenikom Glasbene 
šole Marjana Kozine Novo mesto, da se kot solisti predstavijo domači 
in tuji javnosti. Poslanstvo Novomeškega simfoničnega orkestra 
je že davno preseglo zgolj »pedagoške dimenzije«, usmerjeno je k 
umetniškim ciljem. 

Tokrat je navdušila skupina Muvaruvagruva, ki jo vodi M. Tomšič, s 
skladbo Udarnih pet, so ob mentorju nastopili še: Niko Homan, Rok 
Klobučar, Nejc Lukan in Dominik Pavlenič. Program pa je povezovala 
Bernarda Žarn. 

KONCERT OB 
KULTURNEM 
PRAZNIKU
Novomeški simfoniki so ponovno poskrbeli, da nam 
bo letošnje praznovanje kulturnega praznika še dolgo 
ostalo v spominu. Pod taktirko Sandija Franka in iz-
vrstnim programom so navdušili poslušalce, ki so do 
zadnjega kotička napolnili Športno dvorano Marof. 

Novi medij, februar 2014
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Koncert v Športni dvorani Marof v Novem mestu, 7. februar 2014



Koncert v Športni dvorani Marof v Novem mestu, 7. februar 2014
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25. marec 2014, Kulturni dom Gorica, Italija
Pomladni koncert simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
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V I O L I N A
Avbar Katarina
Avguštin Nina
Bajc Šerovič Maruša
Bajec Katja
Ban Tina
Barbič Damjana
Bartelj Laura
Bauer Marko
Bevc Maja
Bradica Branka
Brakočević Tanja
Brudar Julija
Dović Marijan
Dragičević Nina
Dreo Barbara
Dronjak Andrea
Florjančič Mojca
Furlan Manca
Gabrič Aleks
Grahek Andreja
Grmaš Sanja
Grom Nina
Guštin Marko
Henigman Urška
Hosta Bogomila
Hrast Anamarija
Hribar Simona
Ivekovič Špela
Jakše Urška
Jenič Lea
Jerič Katja
Jurečič Ana
Kastelec Ana

Kastelic Tjaša
Kastrevc Andrej
Kopina Mateja
Kavšek Daša
Kranjc Mojca
Lukman Špela
Lumpert Mateja
Markelj Ana
Mavsar Blaž
Mihalič Klemen
Mihalič Matevž
Miklavc Tanja
Miklič Zalokar Romeo
Novljan Ana
Novljan Urška
Orel Tina
Pavlič Ana
Pende Zdenka
Peranec Maja
Petrič Kaja
Plantan Tanja
Plut Eva
Poklač Saša
Poredoš Sandra
Peterlin Špela
Potočnik Tea
Premelč Jasna
Pušavec Eva
Ribič Urška
Rudman Nuša
Simonič Katarina
Simonič Tina
Skrabl Mirjam
Sladoljev Marija

Slana Maša
Strajnar Tadeja
Škedelj Živa
Škvarč Manca
Šolar Mirjam
Šušteršič Viktorija
Švajger Vanja
Tisovec Tina
Turk Nataša
Turk Urška
Udovč Vesna
Vedrič Helena
Vovko Ana
Vrtačič Bernarda
Zabukošek Zala
Zalaznik Helena
Zaletel Blaž
Zorc Ksenija
Zupančič Katja
Žalec Polona
Ždrale Jelena

V I O L A
Arh Bojan
Berus Kristina 
Čorbić Anton
Dobovšek Marija
Hlavaty Jan
Kastrevc Andrej
Kočevar Jerca
Krakar Maša
Kren Špela
Kristan Jerca                 
Petrič Kaja

Simončič Ana
Švent Živa

V I O L O N Č E L O
Bajec Petra
Bele Barbara
Berus Anja
Bevc Ana
Brodarič Sara
Cerovšek Drago
Damiš Urška
Dović Ivo
Goršin Maja
Grahek Sabina
Jerman Janez
Kočar Eva
Kovačič Barbara
Kren Urša
Lužar Lea
Maksl Vita
Maunagič Dragana
Mlekuž Alen
Pirc Maja
Praznik Manja
Pušavec Mirjam
Pušavec Saša
Rebolj Anja
Redling Brina
Šolar Sara
Štravs Maja
Vidic Zala
Vrbanić Iva
Zajec Urban
Zlobko Ana



1 5 8

K O N T R A B A S
Goršin Darja
Irt Zvonko
Jenič Peter
Jurečič Emil
Karan Anita
Kekec Rok
Kovačič Katarina
Kren Gašper
Kukman Sara
Piletič Rok
Šolar Andrej
Vidic Sandi
Zajc Antonija
Zajec Urban
Zorko Črt
Zupančič Andrej
Žnidarčič Bojan

F L A V T A
Bojanc Tatjana
Cvelbar Jožica
Dolenc Katja
Gašperšič Maja
Ocvirk Urška
Klobučar Alenka
Pibernik Janja
Potrč Eva
Recelj Alenka
Robar Ajša
Turk Mojca
Yebuah Irena
Zupančič Tadeja

O B O A
Dokuzov Stojan   
Dokuzov Vasko    
Jerman Barbara
Žarn Mateja

K L A R I N E T
Burkat Tomaž
Franko Sandi
Golobič Jure
Kržan Blaž
Perc Jerneja
Saje Marko
Turk Borut

S A K S O F O N
Božič Tadej
Jožef Rok
Turk Mitja
Zaletelj Viktor 

F A G O T
Jerič Jasna
Učakar Dejan
Žagar Anita
Žarn Anton 

R O G
Božič Aleksander
Bučar Andrej
Burger Maja
Gradišek Drago
Medic Tatjana

Pirc Marko
Vajda Tomaž

T R O B E N T A
Berkopec Boštjan
Krmc Johannes Jernej
Legan Marjan
Rudman Jošt
Saje Miro
Zupančič Adi
Žabkar Borut

P O Z A V N A
Cvelbar Marko
Iskra Gregor
Kulovec Boštjan
Pavlič Jernej
Pavlič Luka
Plut Klemen
Saje Franci
Šušteršič Marko
Turk Gregor

T O L K A L A
Berger Jaka
Dular Katja
Dular Manca
Gradišek Alojz
Janežič Janja
Jerman Boštjan
Jurečič Marko
Juršič Urška
Krštinc Martin

Majzelj Jerica
Merslavič Manca
Mihalič Klemen
Pavlenič Dominik
Pibernik Primož
Yebuah Leticia
Vidmar Petra
Zajc Marko

K L A V I R
Jelenc Arnšek Mateja
Majzelj Jerica
Žagar Barbara

D I R I G E N T
Hribar Zdravko
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V I O L I N A
Berkopec Sara
Blažič Ajda
Blažič Janja
Božič Petra
Brudar Ana
Bukovec Aljaž
Čibej Tjaša
Dular Anja
Erjavec Klavdija
Gačnik Julija
Gačnik Uršula
Gorenc Julija
Hrovat Klara
Jenič Valeriya
Klobčaver Brina
Koračin Tinkara
Kulovec Lara
Lotrič Ema
Luzar Neja
Mirtek Sara
Mirtič Ana
Molan Nika
Novljan Eva
Pavec Manca
Pečar Nina
Povšič Nika
Pušnik Živa
Setničar Tanja
Slak Manja
Smolej Tjaša
Strgar Nina
Stržinar Petra
Špes Loti

Šubic Ana
Terlep Ajda
Tomc Lucija
Turk Rebeka
Usenik Šejla
Vidmar Pija
Zec Ana
Zorić Jazbec Branka
Zupanc Nuša

V I O L A
Brudar Julija
Grabrijan Enia
Jazbec Nina
Krhin Podlesnik Ivana
Piko Jernej
Slana Maša
Turk Špela

V I O L O N Č E L O
Arh Ana
Atanasova Leila
Bukovec Simon
Čuk Ana
Hrovat Mojca
Juršič Klavdija
Juršič Klemen
Košak Živa
Mežnar Sinja
Mirtek Mateja
Mitrović Anja
Molan Ema
Remec Tjaša
Skrt Anamarija

K O N T R A B A S
Brodarič Sara
Podlesnik Sebastjan     
Povše Gregor
Štravs Tisu Darja
Zorko Tomaž
Zupet Martin
Zver David

F L A V T A
Erjavec Jasmina
Klemenčič Nina
Plut Tamara
 
O B O A
Jazbec Anja
Jazbec Ernest

K L A R I N E T
Kastelic Luka
Šincek Rok

B A S  K L A R I N E T
Zupančič Jakob Vid

F A G O T  
Cefera Barbara
Žekar Boštjan

R O G
Bele David
Homan Anton
Kuhar Matej

T R O B E N T A
Kranjc Goran
Prus Andraž
Radež Miha

P O Z A V N A
Arh Franci
Majerle Tomaž
Medvešek Jure

T U B A
Pavlenič Dušan

T O L K A L A
Homan Niko
Klobučar Rok
Košmerl Tea
Lukan Nejc
Tomšič Miro 

K L A V I R
Čop Ana

D I R I G E N T
Franko Sandi
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Založila
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto

Odgovorni urednik
Matija Slak

Zbrala in uredila
Ana Arh

Matija Slak

Lektorirala
Nina Štampohar

Fotograije
Foto Asja d.o.o. (Robert Kokol)
Darja Štravs Tisu (naslovnica)

Arhiv Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto

Oblikovanje, prelom in tehnična izvedba
Litaforma d.o.o.

Tisk:
Tiskarna Rotosi d.o.o.

Število izvodov
500

generalna pokroviteljica

generalna
pokroviteljica

MESTNA OBČINA NOVO MESTO


