Da b’biva lejpa ura …

MAROLTOVO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

hitro zasuč’ se okol’
napev-odsev

in POUSTVARJALCEV GLASBENEGA IZROČILA

LJUBLJANA OKOLICA 2022

PETEK, 22. APRILA 2022, OB 19. URI
KULTURNI DOM DOLSKO

VLJUDNO VABLJENI!
VSTOPNINE NI

PROGRAM:
SENOŽEŠKI TAMBURAŠKI ORKESTER
Primorski zvonovi (venček primorskih ljudskih)
San se šetao (prekmurska ljudska)
vodja skupine: Eva Dukarič
strokovno spremljanje folklornih skupin:
SAŠA KRAJNC - se je s folklorno dejavnostjo srečal pri šestih letih, ko
je pod budnim očesom Nežke Lubej zaplesal v osnovni šoli. V srednji šoli je
postal član Akademske folklorne skupine Študent. Ob plesu in petju skrbi
tudi za kostumsko podobo skupine. Več let je skupino tudi vodil ter zanjo
oblikoval nekaj celovečernih projektov. Zadnja leta se pogosto pojavlja v
vlogi ocenjevalca na državnih srečanjih folklornih skupin ter tekmovanju
parov v ljudskih plesih.
strokovno spremljanje poustvarjalcev glasbenega izročila:
SIMONA MOLIČNIK - je magistrica muzikologije, dobra poznavalka
materialne glasbene ostaline, tj. pisnih in zvočnih virov, s katerimi je 15 let
rokovala v Glasbeni zbirki v NUKu. Od leta 2008 je urednica za glasbo na
Prvem programu Radia Slovenija, kjer je avtorica tedenskih tematskih oddaj
Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter z njo povezane rubrike Dobra glasba,
dober dan. Na terenu zbira in oskrbuje arhiv ter v svojih oddajah predstavlja
širok pogled na zvočno podobo glasbenega izročila v vseh pojavnih oblikah.
Prispevke o glasbeni dediščini objavlja v Folklorniku, spletni glasbeni reviji
Odzven in drugje. Poustvarjalce izročila pa predstavlja tudi v mednarodnem
merilu v okviru Evropske radiodifuzne zveze (EBU).
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LJUDSKE PEVKE KUD ZBILJE, ZA SRCE MO
Won čiz te, ki ödi lipa ma (rezijska ljudska)
Da göra ma ta Kilino (rezijska ljudska)
vodja skupine: Zvonka Simčič
FOLKLORNA SKUPINA KLAS HORJUL & ŠUMNIK BOROVNICA / bruci
BELOKRANJSKI PLESI
vodji skupine in avtorja koreografije: Eva Žakelj in Nejc Velkavrh
FOLKLORNA SKUPINA VODICE
PUŠ'LC IN TRNIČ
vodja skupine: Marko Kosmač
avtor koreografije: Tomaž Simetinger
FOLKLORNA SKUPINA DOLSKO
PREKMURSKI PLESI
vodja skupine in avtor koreografije: Janez Florjanc - Fofo
MLADINSKA FOLKLORNA SKUPINA KUD OTON ŽUPANČIČ SORA
S KOM BOM PLESALA?
vodja skupine in avtorica koreografije: Lea Onufrija
FOLKLORNA SKUPINA KLAS HORJUL & ŠUMNIK BOROVNICA / osrednja
PRETEP JE DOGODEK, KI JE PRIHRANJEN ZA PRAZNIK (gorenjski plesi)
vodja skupine: Marija Čipić Rehar
avtorji koreografije: Marija Čipić Rehar in plesalci
povezovanje programa: Tomaž Simetinger

