Ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Božično-novoletni koncert
Velike Lašče, 26. december 2016

Dan po Božiču, ob prazniku samostojnosti in enotnosti, 26. decembra, je bila športna
dvorana v Velikih Laščah polna veselja, glasbe in smeha. Že tradicionalni božično-novoletni
koncert je tudi letos postregel z zabavnim glasbenim programom, posvečenem Slakovemu
ustvarjanju in 5. obletnici njegove smrti.
Program je povezoval in humorno
obarval Vinko Šimek, ki je poskrbel za
sproščujoč večer v družbi izvrstnih
glasbenih izvajalcev. Koncert se je pričel s
slovensko himno, ki jo je zapel Mladinski
pevski zbor Osnovne šole Primoža
Trubarja ter s tem počastil Dan
samostojnosti
in
enotnosti.
V
nadaljevanju se je prvi predstavil
ansambel Spev, ki ga z ansamblom
Lojzeta Slaka veže več priredb.
Mladinski pevski zbor OŠ Primoža Trubarja je zapel
pod vodstvom zborovodkinje Vite Mekinda in ob
klavirski spremljavi Ane Dolšak.

Številnemu občinstvu so se predstavili
še ansambel Dolinarji, zasedba Kranjci,
Kvintet slovenskih deklet ter Binna in
Miha. V počastitev spomina na Lojzeta
Slaka so nastopajoči kot zadnjo izvedli
po eno njegovo skladbo. Za
popestritev programa so poskrbeli
plesalci velikolaške in mladinske
folklorne skupine.
Ansambel Spev je na oder stopil kar dvakrat.

Kvintet slovenskih
deklet s plesalci
folklornih skupin
pred odrom.

Ansambel Dolinarji

Kranjci so navdušili z nekoliko drugačno izvedbo
že znanih skladb

Zbrane je nagovoril župan Anton Zakrajšek in skupaj z
Vinkom Šimekom sporočil, da je bilo s prostovoljnimi
prispevki ob vstopu v dvorano zbranih 1.546,00 EUR. Zbrane
prispevke bo Občina namenila za nakup dodatne opreme za
Zdravstveni dom v Velikih Laščah in defibrilatorja za
Karlovico. Hvala vsem, ki ste prispevali.

Voditelj koncerta Vinko Šimek
in župan Anton Zakrajšek

Sabina Veber - Binna
in Miha Plantarič

Kako je defibrilator pomemben se je izkazalo ravno med
lanskoletnim koncertom, ko je Bojan Kovačič doživel zastoj
srca. Hitra pomoč in posredovanje z defibrilatorjem sta mu
rešila življenje. Ob tej priložnosti se je župan zahvalil vsem, ki
so pomagali v težki situaciji, Kristini Hočevar, Borutu
Tomažinu, Ingrid Cimerman, Igorju Severju, dr. Roku Devjaku
in Janezu Ivancu. Bojanu, ki je na koncert prišel tudi tokrat,
so rešili življenje.

V zaključnem delu so se na odru zbrali vsi nastopajoči in
skupaj z Mladinskim pevskim zborom zapeli Slakovo skladbo
Čebelar. S Silvestrskim poljubom je bil sklenjen lep večer
in dvorana polna navdušenih obiskovalcev je dober razlog,
da bo koncert ponovno organiziran tudi v letošnjem letu.

