V POČASTITEV DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT JE TUDI TOKRAT PRIVABIL VELIKO
OBISKOVALCEV
V torek, 26. decembra 2017 na Štefanovo, ko praznujemo tudi Dan samostojnosti in
enotnosti, je bila Športna dvorana v Velikih Laščah polna veselja in dobre volje. Iz
povsem napolnjene športne dvorane je bilo moč razbrati, da je tu prisotna velika
ljubezen do domače, slovenske glasbe.
Na že tradicionalnem Božično-novoletnem koncertu so nastopili Mešani pevski zbor Osnovne
šole Primoža Trubarja Velike Lašče, Ansambel Slovenski zvoki, Isaac Palma, Ansambel Boršt,
Ansambel Pogum in Orkester
harmonikarjev Bučar. Program pa
je povezovala simpatična Tanja
Žibert.
Prireditev se je slovesno pričela s
himno v izvedbi Mešanega
pevskega zbora Osnovne šole
Primoža Trubarja, pod vodstvom
Vite Mekinda. Na klavirju jih je
spremljala Ana Dolšak.

Sledili so bolj poskočni toni narodno zabavnih viž. Za humorne vložke so poskrbeli Slovenski
zvoki, ki so na oder stopili dvakrat. Njihovi muzikantje so z lahkoto menjavali inštrumente ter
različne vloge ter zabavali občinstvo.

Mlajši del publike je z navdušenjem pozdravil Isaaca Palmo. Poleg uspešnice “Če te kdaj
spustim iz rok” je obiskovalce razveselil tudi s povsem slovensko priredbo A. Šifrerja “Za
prijatelje”.

Ansambel Boršt je med drugimi
predstavil svojo novo skladbo “Kdor je
v srcu mlad”, s katero so v letu 2017
osvojili tretje mesto na festivalu
Guštanj.

Vrsto nagrad je za svoje skladbe
osvojil tudi Ansambel Pogum, ki je
na koncertu zaigral kar nekaj
znanih melodij, šarmantni člani
zasedbe pa so nasmejali zbrane.

Prijetno presenečenje je pripravil
Orkester harmonikarjev Bučar, ki je s
sedemnajstimi člani napolnil oder ter
zaigral nepozabne skladbe Vrh planin,
Tri planike in Na Golici.

V kratkem pogovoru je zbrane je pozdravil župan,
Anton Zakrajšek in jim zaželel vse dobro v letu
2018. Z voditeljico sta se dotaknila tudi zadnje
naravne nesreče – vetroloma, ki je na območju naše
občine povzročil veliko škode. Zato so bili
prostovoljni prispevki namenjeni za nakup agregata.
Zbranih je bilo 1.480,49 EUR, kar bo zadoščalo za
sofinanciranje nakupa dveh agregatov za Osnovno
šolo Pirmoža Trubarja Velike Lašče in enega
agregata za Vrtec Sončni žarek. Hvala vsem, ki ste
prispevali.

Ob zaključku so se vsi nastopajoči še enkrat zbrali
na odru ter skupaj zaigrali skladbi V dolini tihi in
Silvestrski poljub, s katerima se je končal letošnji
Božično-novoletni koncert.

Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste napolnili športno dvorano s pozitivno energijo ter vsem
nastopajočim za čudovit večer. Hvala plesalcem – Folklorni skupini Društva podeželskih žena
Velike Lašče in Folklorni skupini Društva podeželske mladine Velike Lašče. Vsi skupaj ste
pričarali nepozabno praznično vzdušje.
Angelca Petrič in Nika Perovšek, Občinska uprava
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