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20. REVIJA KRAŠKIH PIHALNIH GODB 2014

PROGRAM
OP»INE, PROSVETNI DOM
nedelja, 2.2.2014 ob 17.30

LONJER, ŠPORTNO KULTURNI CENTER
nedelja, 16.3.2014 ob 17.00

GODBENO DRUŠTVO PROSEK
(dir. Ivo BašiË)
• MAITE (Marco Somadossi)               
• ŠUŠTARSKI MOST (Delamoe, arr. L. KrajnËan)
pojeta: Tina Renar in Matija Kralj
• AL ME BOŠ KAJ RADA IMELA
(Emil Glavnik, arr. V. MustajbašiË)

GODBENO DRUŠTVO NABREŽINA
(dir. Sergio Gratton)
• COLONEL BOGEY (Kenneth J. Alford)
• SANTANA (Giancarlo Gazzani)
• POPS IN THE SPOTS (Roland Kernen)
• FLORENTINER MARSCH (Julius Fucik)
• BELAFONTE FOREVER (Norbert Studnitzky)
• MOJA DOMOVINA (Skrašek)

PIHALNI ORKESTER ILIRSKA BISTRICA
(dir. Josip GrgasoviÊ in Simon TomažiË)
• FELIZ NAVIDAD (Jose Feliciano)
• LOWE STORY (Francis Ali)
• ITALO OLDIES (arr. Stefan Schwalgin)
dir. Simon TomažiË
• STARA POLKA (Josip GrgasoviÊ)
solist na trobenti: Toni Novak
KRAŠKA PIHALNA GODBA SEŽANA
(dir. Ivo BašiË)
• V DOLINI TIHI SUITA; 1. V DOLINI TIHI
(E. Glavnik - arr V. BustajbišiÊ)
• NAD MESTOM SE DANI (J. Privšek - arr. N. BeËan)
• Z AVSENIKOM NA PLESNEM TURNIRJU
(V. S. Avsenik: arr. I. PodpeËan)

POSTOJNA, KULTURNI DOM
nedelja, 16.2.2014 ob 17.00
PIHALNI ORKESTER KOMEN
(dir. Matija TavËar)
• Symphony no.3 ﬂSLAVYANSKAYA« Allegro
(Boris Kozhevnikov, arr. John R. Bourgeois)
• THE WITCH AND THE SAINT (Steven Reineke)
• THE TYPEWRITER (Leroy Anderson, arr. H. V. D. Heide)
solo: Jani Leban
POSTOJNSKA GODBA 1808
(dir. Vid Pupis)
• UNITY FANFARE (Otto M. Schwarz)
• ROSS ROY (Jacob de Haan)
• TRA TA TA (Bojan AdamiË)
PIHALNI ORKESTER KRAS - DOBERDOB
(dir. Patrick Quaggiato)
• MARCHE MILITAIRE N.1, op.51
(Franz Schubert, arr. Lorenzo Pusceddu)
• GIU’ LA TESTA (Ennio Morricone, arr. Lorenzo Pusceddu)
• RUSTICANELLA
(Domenico Cortopassi, arr. Erich Schneider-Kamin)
• LOVE CHANGES EVERYTHING
(Andrew Lloyd Webber, arr. Greg Farrell)
• BALKANSKA IMPRESIJA (Branko Starc)
• TI, MOJA ROŽICA (Rok in Blaž Švab, arr. Patrick Quaggiato)


PIHALNI ORKESTER BREG
(dir. Edvin KrižmanËiË)
• TO JE CESKE (Norbert Studnitzky)
• SONNINGEN SPANIEL (Hans Kolditz)
• MOONLIGHT SERENADE (Glenn Miller)
• PETITE FLEUR (Kurt Sorbon)
• BEGUINE FESTIVAL (Freek Mestrini)
• VEN»EK LJUDSKIH (Vinko ©trucel)
BRKINSKA GODBA 2000
(dir. Tomaž Škamperle)
• YAGI BUSHI (Naohiro Iwai)
• THRILLER (Miho Hazama)
solo: Vid Starc na alt saksofonu
• CIGANSKA ZGODBA (Emil Glavnik)
• FASCINATING DRUMS (Ted Hugens)

HRVATINI, KULTURNI DOM
nedelja, 18.5.2014 ob 17.00
PIHALNI ORKESTER DIVA»A
(dir. Boris BenËiË)
• A LITTLE CONCERT SUITE (Alfred Reed)
• FIGHT BETWEEN LOVE & HATE
(Aleksander »onË)
• IVANHOE (Bert Apermont)
GODBENO DRUŠTVO
VIKTOR PARMA TREB»E
(dir. Luka Carli)
• PRIMORSKA PODOKNICA (Bojan AdamiË)
• NON STOP REVUE (Max Leeman)
• MARTIN KRPAN
(Emil Glavnik, arr. V. MustajbašiÊ)
• VEN»EK SLOVENSKIH POPEVK
(Jože Privšek)
PIHALNI ORKESTER RICMANJE
(dir. Aljoša TavËar)
• DIE LEICHTE KAVALLERIE OUVERTURE
(Franz von Suppè)
• THRILLER (Rod Temperton)
• THE INCREDIBLES (Michael Giacchino)
• BUBAMARA (Goran BregoviË)

Revija godb na pihala je, vsaj tako
mislim, delno nastala po zgledu pevske revije Primorska poje, delno pa
kot samostojen projekt.
Pevska revija Primorska poje se je
rodila v Ëasu meje in Jugoslavije, ko
so si nekateri dalekovidni kulturni delavci zamislili množiËno prireditev, ki
bi združevala primorske ljudi z obeh
strani meje, to je Slovence v Italiji in
Slovence v Sloveniji oz. Jugoslaviji.
Revija je bila odprte narave, za
nastopanje niso bili potrebni kaki posebni pogoji, bil je to praznik petja in
Slovencev z obeh strani meje. Revija
v zaËetkih ni bila tako zelo množiËna,
kot je postala pozneje. Z množenjem
nastopajoËih so se priËela zastavljati
organizacijska vprašanja in tudi sam
problem kakovosti. Ne bi obnavljal
zapletenih debat, predlogov in mnogih razhajanj, ki so spremljala Primorsko poje v svoji rasti. Danes sem od
revije toliko oddaljen, da ne bi vedel
o njejnapisati kaj dosti veË od spominov.
Revija godb na pihala oziroma
pihalnih orkestrov je bila v osnovi
razliËna. Godba je vsekakor zahtevnejše dejanje kot ustanovitev povpreËnega zbora, ki bo tekom leta
imel le par nastopov. Drugo je seveda vrhunsk izbor, a Primorska poje ni
imela kakovosti za osnovni cilj. Godba zahteva doloËeno glasbeno znanje, obvladanje inštrumenta, ki ga je

potrebno kupiti in to po razmeroma
visoki ceni. Skratka, nujno se priËenja
na stopniËki “višje”.
Godbe so stabilnejši in dolgotrajnejši sestav od zborov. DrugaËe so
organizirane in vsak nastop zahteva
tako pripravo godbenikov kot tudi
ustrezen prostor, saj morajo ljudje
pripeljati s sabo vse potrebne inštrumente za koncert in jih obvarovati
pred okvaro, dežjem itd. Problem bo
banalen, vendar koncerta ne improviziraš v osmici.
Zamisel za revijo godb se je porodila ob zavesti, da množiËnostne bo
problem, da bo zagotovljena osnovna
kakovost in da bodo nastopi privlaËni
za obËinstvo. Organizatorji smo si ob
naËrtovanju zamislili sugestivne lokacije koncertov, kot je lahko obmorski
pomol, središËe stare kraške vasi itd.
Seveda ni vse tako enostavno uresniËljivo.
Bistvo vsega pa je bilo ovrednotiti
godbe in orkestre ter njihov izvajalski
potencial. Združevalni trenutek ostaja
pomemben, ni pa imel tiste valence
kot pri prvih revijah Primorska poje. V
tem smislu ni bila revija godb posnetek že uteËenega zborovskega združevanja, ampak glasbeni projekt, ki
naj bo enkratna promocija za godbe,
ki pomenijo v vseh primerih zahtevno dejanje. Obletnica dokazuje, da je
naËrt uspel in si zaËrtal samostojno in
za poslušalce privlaËno pot.

Ace Mermolja,

nekdanji predsednik ZSKD
povzeto po avtorjevem zapisu



Dvajseti reviji Kraških godb v
pozdrav!
PoËašËen s predlogom dobrega znanca - prijatelja z OpËin, gospoda Rinalda
Vremca, da kot pobudnik ustanovitve
revije kraških godb pozdravim dvajseto,
jubljeno revijo te zanimive, trmaste in
kulturniško pozitivno naravnane združbe z muziko zasvojenih godbenikov, se
spominjam, kako smo zaËeli:
Leta 1986 me je ravnatelj GM Trst
prof. Cveto GrgiË na konferenci ravnateljev GŠ Primorske pozval, naj sprejmem mesto kapelnika GD ﬂViktor Parma« TrebËe, kar sem tudi storil in to
godbo vodil polnih 20 let, vse do leta
2006. No, in prav tu, med dragimi zamejci, je postalo Ëustveno žarišËe povezovanja z godbami Ëez italijanskoslovensko mejo. Trebnske ﬂm'Ëke« sem
vodil že 8. leto, medtem pa sem kot
ravnatelj sežanske glasbene šole ustanovil sežansko Kraško pihalno godbo
(1991) in Vaško godbo Komen (1995).
V zamejstvu sem si prav s trebnskimi
godbeniki ustvaril ugled, spoznal utrip
ZSKD in Rinalda Vremca, pokrajinskega
predsednika Zveze. Na našem ustanovitvenem sestanku februarja 1995 je interese ZSKD sicer zastopal Ignacij Ota.
Sestanek sem sklical v VrabËevi dvorani
sežanske glasbene šole, pri katerem so
sodelovali predstavniki pihalnih godb:
Milan »uk in Lavrenc Kralj iz TrebË,
Ivo BašiË in Igor Kos iz Sežane, Aljoša
Starc iz Proseka in Ëlan iz Nabrežine.
Sklenili smo, da bo prva revija v Kulturnem centru S. Kosovela v Sežani že
junija istega leta, posveËena 50-letnici
zmage nad fašizmom. Sprejet je bil tudi
moj predlog, naj bi bil Ëastni dirigent

revije skladatelj in dirigent, mojster Bojan AdamiË. Z njim me je seznanil moj
oËe, nekdanji pozavnist v AdamiËevem
zabavnem ansamblu in mojem kapelnikovanju v Postojni. Mojstra sem pridobil - in ne samo to! Nagovoril sem ga
še, da je nemudoma zložil dve koraËnici
- PRIMORSKI PARTIZAN in PRIMORSKA
PODOKNICA - in mi potrdil pripravljenost dirigentskega vodenja zakljuËne
toËke revije združenih godbenikov vseh
šestih kraških godb. S svojega obiska pri
mojstru AdamiËu v Ljubljani pa mi bo,
dokler se bom ukvarjal s pihalno godbo,
ostal v spominu njegov poduk o neumestnosti samozvanega naziva dirigent
godbe za vsakogar, ki ni diplomiral na
oddelku za dirigiranje evropske Akademije za glasbo! Tako mi je dejal: ﬂVi
ste vsi bolj ali manj uspešni kapelniki,
diplomirani instrumentalisti, ki vam naziv kapelnik veliko bolj pritiËe, saj morate amaterjem z njihovimi instrumenti
dostikrat pokazati problem pasusa, za
razliko od diplomiranega dirigenta,
usposobljenega za umetniško vodenje
simfoniËnega orkestra, ki pihala, trobila
in tolkala pozna le bolj teoretiËno!«
In tako smo na prvi reviji po AdamiËevem nasvetu vseh šest nastopajoËih godb vodili kapelniki: Ricmanje Marino MarsiË, Nabrežino Sergio Graton,
Kras Doberdob Stojan Ritovski, Prosek
Aljoša Starc, Sežana Ivo BašiË ter GD
Viktor Parma TrebËe jaz.
Drugi reviji, organizirani prav tako
pod pokroviteljstvom sežanskega in
komenskega župana, dr. B. Jogana in
J. AdamiËa, v sežanskemu kulturnem
domu, je v zakljuËni toËki združenim
kraškim godbenikom dirigiral ﬂkralj slo-



venske koraËnice« Vinko Štrucl, naš dober prijatelj! V publikaciji vabila za to
revijo pa posamezni godbi kapelnikov
ni veË omenjenih, napisano je, kdo godbi ﬂdirigira«… in v vabilih na Ëetrto revijo pa celo piše, da godbam ﬂdirigirajo
dirigenti«…??
No, kakorkoli že, sam ostajam zvest
izroËilu zglednih kapelnikov: mojstru
Bojanu AdamiËu, kapelniku 1. partizanske godbe na osvobojenem ozemlju v
»rnomlju 1944, kapelniku Godbe milice
Vinku Štruclu in kapelniku garnizona
vojaške godbe Ljubljana Ladislavu Lešku!
Morda bo lepo in prav, da se ozremo
še na 10. revijo, katere štirje koncerti so
se odigrali marca 2004 v Kulturnem
domu Boljunec z godbami: Breg (Fiorenzo Moscovi), Kras Doberdob (Igor
Peric), PD Komen (Simon PerËiË); pa v
kulturnem domu v Gorici z godbami
Brkinska 2000 (Tomaž Škamperle), II.
Bistrica (Josip GrgasoviË), Prosek: (Marino Ukmar), Postojnska godba 1808 (Ivo
BašiË), DivaËa (Iztok Felicijan), Ricmanje
(Marino MaršiË) ter v Kulturnem domu
S. Kosovel v Sežani z godbami: Nabrežina (Sergio Graton), GD Viktor Parma
TrebËe (Leander Pegan) in KGP Sežana
(Ivo BašiË). O tej reviji hranim tudi izvirni plakat!
Na Ëelu trebnskih godbenikov sem
sodeloval še na 11. in 12. reviji, nakar
sem dirigentsko paliËico predal nasledniku in se podal na Vipavsko. Odzval
sem se predlogu predsedstva ZSG, ki me
je vipavskim Vrhpoljem predlagalo kot
najizkušenejšega ustanoviteljskega ka-

pelnika nove godbe. Postavil sem jo in
jo vodil med leti 2002 in 2007!
Ker sem v letih 2006 do 2010 vodil tudi medobËinski mladinski komorni
godalni orkester ﬂMirarco« (Sežana-Vipava) in to prav na stiËišËu poti, v ﬂstari
šuli« na Taboru nad VrabËami, sem
vzbudil pozornost vrhovske mladeži. S
starši vred so se želeli vkljuËiti v to mladinsko združbo, pa sem jih pouËil, da je
študij godal dolgotrajnejši proces in jim
predlagal, da bi bilo boljše razmišljati o
vaški pihalni godbi. Vrli Vrhovci so idejo
pograbili, ustanovili iniciativni odbor,
kakršne smo imeli tudi v Sežani, Kozini-Herpeljah in v Komnu in moja peta
ustanovljena godba je vzniknila!
Z godbeniki VVG sem uspel dostojno proslaviti svojo 50-letnico kapelnikovanja na južnem Primorskem z jubilejnim koncertom, ki smo ga izvedli
na Vrhehlanskega 18. avgusta. Prijetno
so me poËastili predstavniki tudi vseh
treh godb, ki sem jih obnavljal: Piran
(1963-1980), Postojnska godba 1808
(1981-1989) in GD Viktor Parma TrebËe
(1986-2006).
Organizatorjem revije bi ob koncu
nevsiljivo svetoval, da spodbudijo izvajanje del slovenskih avtorjev kot del
obveznega programa na reviji ter sodelovanje pevskih in instrumentalnih solistov, kar bi nedvomno pritegnilo veË
publike na koncerte. Morda bi kazalo
razmišljati tudi o povezavi z revijami
severnoprimorskih in obalnih godb po
nekem vnaprej dogovorjenem naËinu
sodelovanja? Saj smo vendar ponosni
Primorci! SreËno godbeniki!

Leander Pegan
povzeto po avtorjevem zapisu



Slovenci smo moËno povezani z
glasbo, kar se med drugim kaže tudi
v velikem številu delujoËih godb in
v tem, da sta zborovstvo in godbeništvo najpogostejši kulturni dejavnosti pri nas. Številke so vsekakor
impresivne: po vsej Sloveniji in v
zamejstvu deluje veË kot 150 ljubiteljskih godb, ki združujejo veË kot
osem tisoË glasbenikov.
Kulturno ljubiteljstvo pri nas
ima specifiËno tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete, tako v mejah države
kot pri Slovencih po svetu. Godbeništvo ima v naših krajih bogato in
dolgo tradicijo, ki je prisotno že veË
kot 350 let in jo je prvi omenjal že
Janez Vajkard Valvasor, hkrati pa je
v zadnjem obdobju dokazalo, da je
sposobno presegati to moËno navezo in slediti sodobnim glasbenim
tokovom.
Slovenski pihalni orkestri so
pomembni ambasadorji slovenske
glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, hkrati pa so nepogrešljivi
del kulturnega in družabnega življenja v svojih okoljih. Zavedamo
se, da imamo v Sloveniji tudi zaradi
sistematiËne podpore Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zveze
slovenskih godb in Zveze slovenskih
kulturnih društev Trst, kakovostne

godbe, ki segajo v sam svetovni vrh
godbeništva.
Razveseljivo je, da se podroËje
zadnja leta vse bolj pomlajuje in
profesionalizira. Ko omenjam mladost, ne mislimo le na veliko število
mladih, ki se v vse veËjem številu
odloËajo za sodelovanje in ustvarjanje v naših pihalnih orkestrih, temveË tudi na vse bolj domišljene in
sodobne repertoarje, ki so dokonËno
pometli pod preprogo predsodek,
da so godbe nekaj anahronega in
povezanega z vaškimi veselicami.
Godbeništvo danes razvija mednarodne trende, omogoËa sodobne
oblike poustvarjanja ter se povezuje
z multimedijsko tehnologijo in drugimi umetniškimi praksami.
Vse našteto se v številnih primerih uresniËuje tudi z vsakoletnimi revijami kraških godb. Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti bo
tudi v prihodnje zagotavljal vso
svojo podporo in potrebno pomoË
pri uresniËevanju te pomembne
glasbene prireditve. Veseli smo bili
vseh dosedanjih uspehov. Za plodno
sodelovanje se zahvaljujemo vsem
organizatorjem 20. revije kraških
godb, še posebej Zvezi slovenskih
kulturnih društev Trst in g. Rinaldu
Vremcu ter obmoËnim izpostavam
našega sklada.

mag. Igor Teršar

direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti



Godbeno društvo Prosek že od
vsega zaËetka prepriËano podpira
idejo in duh Revije kraških pihalnih
godb; posebej velja omeniti, da je
bil med pobudniki revije tudi takratni predsednik društva Marko Rupel
in na prvi reviji je godba nastopila
pod vodstvom Aljoše Starca.
S Starcem, ki je mesto dirigenta
nastopil pet let prej, je godba zaËela
pot kakovostne rasti. Posodobila je
svoj repertoar ter k polkam in koraËnicam dodala sodobne skladbe in
filmsko glasbo, priredbe pop uspešnic ter izvirne skladbe za pihalni
orkester.
Leta 2003 je mesto dirigenta
prevzel dolgoletni Ëlan godbe Marino Ukmar, ki ga je v letih 2007 in
2008 nasledila Eva Jelenc. Od leta
2009 vodi orkester Ivo BašiË.
Pod vodstvom vseh naštetih, od
katerih so po veËini vsi izobraženi
glasbeniki, je orkester doživljal kakovostno rast, uspešno koncertiral
ter sodeloval na tekmovanjih.
V minulih dvajsetih letih se je
poleg dirigentov zvrstilo tudi nekaj
predsednikov društva: Marku Ruplu
je sledila Isabella Cipollino, danes pa
društvu predseduje Martin Rustja.
Godbeno društvo Prosek tvorno deluje v lokalnem okolju, kjer
sodeluje z ostalimi vaškimi društvi,
prisotno je na vseh pomembnejših
prireditvah in kulturnih dogodkih,
organizira poletna glasbena sreËanja pod imenom Zaigrajmo skupaj

GODBENO DRUŠTVO
PROSEK

na Proseku; izdalo je dve knjigi o
zgodovini društva, CD plošËo Melodije in plošËo skladb, posnetih v živo
pod naslovom Na odru.
V okviru društva deluje tudi
glasbena šola.
Poleg številnih nastopov v Sloveniji in Italiji godba sodeluje tudi
na raznih mednarodnih glasbenih
sreËanjih. Nastopila je v Pragi, na
Dunaju, v Salzburgu, Zagrebu, San
Marinu in Montbrisonu pri Lyonu.


mednarodno tekmovanje je bilo v
Rivi del Garda leta 2007, kjer je zasedel drugo mesto v tretji kategoriji.
Med projekti z avtorsko glasbo velja
omeniti glasbeno sodelovanje orkestra z zasedbo Terra Mystica.
Zasedbo je do danes vodilo pet
dirigentov in sicer: Radovan Škabar, Darij Pobega, Iztok Felicjan, Teo
KovaËeviË, ter sedanji dirigent Boris
BenËiË, ki je taktirko prevzel aprila
2009.
Pri godbi z zadovoljstvom ugotavljajo, da je vodstvu uspelo med
godbenike ponovno pripeljati mlade glasbenike, saj je v zadnjih dveh
letih iz Šolskega orkestra Mavrica v
njihove vrste vstopilo kar lepo število mladih, ki svoje glasbeno znanje
še vedno izpopolnjujejo v Glasbeni šoli Sežana. Razveseljivo je tudi,
da so v orkester vËlanjeni številni
univerzitetni izobraženi glasbeniki (profesorji glasbe) in godbeniki
s srednjo in nižjo glasbeno šolo. V
lanskem letu je orkester ponovno
obudil godbeniško šolo ter tako
omogoËil, da se osnov inštrumenta
nauËijo otroci, ki se zaradi prepolnih glasbenih šol ne morejo vpisati
vanjo.
Orkester se v letošnjem letu pripravlja na tekmovanje ter seveda
na bližajoËo 60-letnico delovanja s
številnimi koncerti v krajih divaške
obËine.
VeË o godbi na:
http://www.po-divaca.si

PIHALNI ORKESTER
DIVA»A

Pihalni orkester DivaËa je bil
ustanovljen leta 1955 in bo naslednje leto praznoval 60-letnico neprekinjenega delovanja. Sestavlja
ga približno 50 starejših in mlajših
Ëlanov. Zasedbo dopolnjujejo s svojo “glasbeno pomoËjo” tudi obËasni
Ëlani, ki se zelo radi udeležujejo vseh
aktivnosti orkestra, tako, da šteje
skupno število izvajalcev preko 60.
Orkester je v preteklih letih delovanja organiziral veliko samostojnih
koncertov ter koncertov z drugimi
orkestri, pevskimi zbori in ostalimi glasbenimi zasedbami. Koncert
z najdaljšo tradicijo ostaja božiËno
novoletni koncert v DivaËi. Z raznovrstnimi nastopi je v orkestru z
leti rasla tudi kakovost glasbene interpretacije in številËnost zasedbe.
Orkester se je veËkrat udeležil tekmovanj v domovini in tujini, zadnje


Pihalni orkester Komen je bil
ustanovljen leta 1996 na pobudo tedanjega ravnatelja kot podružniËni
orkester PGŠ Komen. Danes orkester
sestavlja veË kot 40 sedanjih ali bivših uËencev PGŠ Komen. PosveËa
se izvedbam originalnih kompozicij,
kot tudi priredbam razliËnih avtorjev. Udeležuje se proslav, zabavnih
prireditev, gostovanj in tekmovanj
ter prireja samostojne koncerte.
Orkester je v prejšnjih letih prejel zlati odliËji v 3. in 4. težavnostni
stopnji na državnem tekmovanju
Zveze slovenskih godb. Na mednarodnem tekmovanju Flicorno d'oro
v italijanski Rivi del Garda je zasedel 2. mesto ter prejel nagrado za
najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
V letu 2004 je zasedel absolutno
prvo mesto na državnem tekmovanju ZSG ter prejel srebrno odliËje na
prestižnem ﬂLondon wind band festivalu«. V okviru Trobilnega vikenda
na Krasu je gostil svetovno znanega
solista na eufoniju Stevena Meada.
V letu 2005 je bilo najodmevnejše
gostovanje v Slovenski filharmoniji
ter sodelovanje na MID EUROPE v
Schladmingu, kjer je v koncertnem
delu zastopal ZSG.
V deseti jubilejni sezoni (2006)
so pripravili vrsto seminarjev in
koncertov z najuglednejšimi slovenskimi solisti ter glasbenimi zasedbami. V letu 2007 so na tekmovanju
Flicorno d'oro v 2. težavnostni stopnji zasedli 1. mesto.

PIHALNI ORKESTER
KOMEN
V letu 2008 so godbeniki na
mednarodnem tekmovanju EOLIA v
Strassbourgu prejeli drugo nagrado, leto pozneje pa so se udeležili
mednarodnega tekmovanja Summa
Cum Laude v sloviti dunajski filharmoniji, kjer so v kategoriji pihalnih
orkestrov tudi zmagali.
Pihalni orkester Komen je edina
slovenska tovrstna zasedba, ki je
imela Ëast koncertirati v Musikvereinu.
V letu 2011 je orkester poËastil
svojo petnajsto obletnico s tekmovanjem v znameniti dvorani berlinske
filharmonije, kjer je zasedel 2. mesto.
Leta 2012 je z orkestrom zaËel
pot umetniškega vodje in dirigenta Matija TavËarj, mlad talentiran
tolkalec, ki je sicer njegov Ëlan že
od zaËetka delovanja. Pihalni orkester Komen tako sledi njegovi viziji
glasbe, ki bo navdušene glasbenike
popeljala po najprestižnejših odrih.


ﬂBRKINSKA GODBA
2000«

Godba je nastala leta 2000, ko
se je skupina staršev tedanjih mladih godbenikov odloËila, da ustanovi samostojno kulturno društvo, v
katerem bi lahko njihovi otroci zadostili kar dvema velikima željama:
da bi lahko igrali in obenem skupno
preživljali ta Ëas.
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Danes v mladem pihalnem orkestru iz obËine Hrpelje-Kozina igra
veË kot 30 mladih glasbenikov. Njihova povpreËna starost je komaj 17
let, saj jih veËina obiskuje srednje
oz. osnovno šolo.
Kljub mladosti pa se orkester
redno udeležuje tako državnih kot
tudi mednarodnih tekmovanj in se
z njih vedno vraËa z zavidljivimi
nagradami. V Italiji so se udeležili
tekmovanja v Rivi del Garda, tekmovali v Schladmingu in v Sinnaiu
na Sardiniji.
Leta 2010 so napredovali v 3.
kategorijo na državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb, na kar
so posebej ponosni, saj so to dosegli ravno ob 10. obletnici delovanja.
Zaradi tega so še z veËjim veseljem
praznovali jubilej in ob njem pripravili veË razliËnih dogodkov, kot so
slavnostna akademija, razstava, izdaja zgošËenke in zgibanke o godbi
ter kot vrhunec praznovanja priredili slavnostni koncert na Kozini.
Posebej so ponosni na zlato plaketo s priznanjem, ki so jo leta 2011
prejeli na 1. mladinskem tekmovanju godb v Ljubljani ter na obisk na
RTV Slovenija, kjer so 1. maja 2011
sodelovali in v živo zaigrali v oddaji
NLP-Mega face.
Za vse uspehe gre seveda zasluga dirigentu Tomažu Škamperle in
predsedniku društva Marku FilipoviËu, ki mlade godbenike uspešno
vodita v širni svet glasbe.

Godba v TrebËah je bila ustanovljena v pustnem Ëasu leta 1913
pod taktirko Ferda Majcna. Med
I. svetovno vojno godba ni delovala
zaradi odhoda Ëlanov na fronto, v
obdobju med obema vojnama pa je
bilo njeno delovanje dokaj skromno.
Polno je zaživela šele po II. svetovni
vojni, ko je mesto kapelnika zasedel
domaËin Danilo Kralj.
Za godbo je bilo prelomno leto
1967, ko je dirigentsko paliËico prevzel Franc BenËina, ki je ustanovil
tudi godbeniško šolo.
V godbi se je v naslednjih letih
zvrstilo še nekaj dirigentov, v letu
1986 pa je mesto kapelnika prevzel
izkušeni glasbenik Leander Pegan.
Godba se je v tistem Ëasu uveljavila doma in na tujem, sodelovala na
raznih tekmovanjih in osvojila veË
nagrad.
Rezultat gostovanja godbe pred
leti v kraju Manziana pri Rimu je
bilo pobratenje s tamkajšnjim godbenim društvom, leta 2006 pa še z
godbo iz Marcialle pri Firenzah. Tudi
v Sloveniji imajo pobrateno godbo
in sicer iz Domžal.
Ob praznovanju 20-letnice kapelniškega dela Leandra Pegana je
slednji predal dirigentsko paliËico
svojemu uËencu Luki Carliju in tako
je po petdesetih letih vodenje godbe spet prevzel domaËin.
Z mladim dirigentom so se v letu
2008 preizkusili na mednarodnem
tekmovanju v Bertiolu pri Vidmu

GODBENO DRUŠTVO
ﬂVIKTOR PARMA« TREB»E

leta in dosegli 3. mesto v 3. težavnostni stopnji, leta 2012 pa tekmovali
v 3. težavnostni stopnji na mednarodnem tekmovanju ﬂFlicorno d’oro«
v italijanski Rivi del Garda.
Leta 2013 je Godbeno društvo
Viktor Parma s štirimi koncerti obeležilo 100-letnico delovanja.
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POSTOJNSKA GODBA
1808
Postojnska godba 1808 je ena
najstarejših godb na Slovenskem, saj
deluje že vse od leta 1808. Godba
šteje 50 Ëlanov vseh generacij, ki jo
uspešno vodi dirigent Vid Pupis.
Godba je do devetdesetih let 20.
stoletja z igranjem sodelovala na
razliËnih prireditvah in slovesnostih,
nato se je zaËela vkljuËevati v slovenski tekmovalni prostorin kmalu
zaËela nizati uspehe. Pod taktirko
Iva BašiËa je maja 2002 na tekmovanju Zveze slovenskih godb (ZSG) v
Ilirski Bistrici osvojila zlato plaketo
v III. težavnostni stopnji ter maja
2003 v Kamniku zlato plaketo v
II. težavnostni stopnji. Uspeh je
godba nadgradila še z zlato plaketo
s posebno pohvalo v I. težavnostni
stopnji maja 2008 v Laškem pod
taktirko Vida Pupisa.
Godba je svoje uspehe beležila tudi na mednarodnih tekmovanjih. Oktobra 2002 je v španskem
12

Malgrat de Maru osvojila 6. mesto
v mednarodnem tekmovanju godb
in mažoretnih skupin, oktobra 2004
absolutno 4. mesto na 3. mednarodnem tekmovanju godb v korakanju
v Ronconeju (Italija) ter aprila 2011
6. mesto na tekmovanju pihalnih
orkestrov v Rivi del Garda (Italija) v
drugi najvišji kategoriji (categoriasuperiore).
Poleg sodelovanja na raznih tekmovanjih se je godba udeleževala tudi koncertov na gostovanjih.
Leta 2000 se je udeležila mednarodnega festivala pihalnih godb v
KoprivniËkem Ivancu na Hrvaškem,
23. maja 2002 v PelhËimovu na
»eškem in oktobra 2006 3. severnonemškega festivala pihalnih godb v
Scwerinu.
Leta 2008 je godba v okviru praznovanja svoje 200-letnice izdala
zbornik z naslovom Igrali smo tudi
kraljem: zbornik ob 200-letnici godbeništva na Postojnskem, godbeniki
pa so ob tej priložnosti dobili nove
uniforme.
Postojnska godba 1808 vsako leto pripravi božiËni koncert na
praznik sv. Štefana (26.12.) in letni
koncert v mesecu maju, ki sta postala že tradicionalna, sodeluje pa
tudi na pustni povorki, Furmanskem
prazniku ter prvomajski budnici.
Ljubezen do glasbe in igranja ter
prijateljstvo je tisto, kar godbenike in godbenice Postojnske godbe
1808 združuje že veË kot 200 let.

Godbeništvo na ilirsko bistriškem
koncu sega v 19. stoletje, v obdobje Ëitalništva. Zapisi kažejo, da so
na tem obmoËju delovale tri godbe: jasenska, trnovska in bistriška,
vendar je bilo njihovo delo veËkrat
prekinjeno zaradi razliËnih razlogov,
najpogosteje finanËnih.
Nova, peta generacija bistriških
godbenikov povpreËne starosti 17
let, je zrasla iz uËencev domaËe
glasbene šole in je trdno prepriËana, da bo vztrajala na poti, ki so
jo zastavili v oktobru leta 1966, ko
so takratni mladi godbeniški zanesenjaki zaËrtali svojo godbeniško
pot pod vodstvom dirigenta Josipa
GrgasoviÊa in predsednika Janeza
Kirna. Ta je kasneje prepustil svoje
mesto prav tako zagnanemu predsedniku Janku Poklarju.
Zlato odliËje v 4. težavnostni
skupini na tekmovanju ZSG v
Svetem Antonu, srebrna odliËja v
3. skupini na tekmovanju v
Ilirski Bistrici leta 2002, v Desklah
leta 2005 in Laškem leta 2008,
govorijo o zagnanosti mladih godbenikov iz Ilirske Bistrice. Zelo
ponosni so na svoje nastope doma
in na tujem.
Negujejo prijateljske vezi z nekaj orkestri, posebno pa s Pihalnim
orkestrom ViË Ljubljana, s katerim
so pred leti podpisali listino o pobratenju.
»lani orkestra so posebej ponosni na osvojeno srebrno odliËje, ki

PIHALNI ORKESTER
ILIRSKA BISTRICA

so ga prejeli na mednarodnem tekmovanju Pihalnih orkestrov v tretji
težavnostni skupini BLASMUSIKFEST
MITELEUROPA Split 2012.
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PIHALNI ORKESTER
ﬂBREG« DOLINA

Pihalni orkester Breg iz Doline
pri Trstu temelji na dolgoletni tradiciji, saj ima za sabo veË kot stoletno
delovanje. Do pred kratkim je veljala
kot ustanovitvena letnica 1895, novejše raziskave pa so pokazale, da
je godba delovala v Dolini že leta
1890. Po vojni se je zaradi pomanjkanja godbenikov domaËinov preoblikovala iz vaške godbe v pihalni
orkester, ki združuje godbenike iz
celotnega Brega.
Leta 1995 je orkester praznoval stoletnico: godbo je takrat vodil maestro Fiorenzo Muscovi, ki
je za godbo priredil veliko število
skladb. V devetdesetih letih so zaËeli
14

sodelovati na Reviji istrskih pihalnih
godb in na Reviji kraških pihalnih
godb.
Z ustanovitvijo glasbene šole si je
godba zagotovila pomladitev svojih
vrst z mladimi, glasbeno izobraženimi godbeniki.
S svojim programom godba gostuje v Sloveniji in Avstriji, pred desetimi leti jih je pot zanesla tudi v
Ingolstadt in Munchen, kjer so nastopali.
Leta 2004 je Maurizio Codrich
prevzel dirigentsko palico in godbi prinesel novega elana. Codrich
je dal godbi svoj peËat predvsem z
vkljuËitvijo klasiËnih skladb na repertoar orkestra; godbo je vodil sedem let in pripomogel k njeni kvalitetni rasti.
Leta 2011 je dirigentsko paliËico
prevzel Edvin KrizmanËiË, dolgoletni
Ëlan godbe, ki jo vodi še danes.
V vseh teh letih pa je delovanje
godbe ostalo pestro: redno nastopa
tako v zamejstvu, kot na gostovanjih po Sloveniji, Hrvaški in Avstriji.
Orkester se je repertoarno prilagodil
današnjim Ëasom, vendar pri tem
ni pozabil na svoje korenine. Poslušalcem nudi pester spored skladb, v
katerem seveda ne manjkajo tradicionalne polke in znane melodije narodno zabavnih skaldb. V kulturnem
življenju dolinske obËine igra godba
pomembno vlogo, saj nastopa na
vseh pomembnejših prireditvah in
obletnicah.

Godbeno društvo Nabrežina je
bilo ustanovljeno leta 1897 pod
imenom ﬂFranz Josef Musik«, njen
prvi kapelnik pa je bil Ferdinand
Majcen.
Delovanje godbe je bilo v njeni zgodovini dvakrat prekinjeno:
najprej zaradi prve svetovne vojne,
drugiË pa v obdobju fašistiËnega
režima, ki je prepovedal delovanje
vseh slovenskih društev. Kasneje,
med drugo svetovno vojno, je veliko število godbenikov odšlo v partizane. Tisti, ki so ostali doma, pa so
skrbno hranili inštrumente in obËasno imeli na skrivaj vaje po kleteh
in skednjih.
Leta 1945 se je godbeno delovanje obnovilo pod vodstvom Josipa
Devetaka. Ta je godbo vodil do leta
1967, ko je predal dirigentsko paliËico Stanku Misleju. Novi dirigent
je zaËel prirejati prve godbeniške izobraževalne teËaje, namenjene mladim in tako bistveno pripomogel k
preporodu godbeniške zasedbe. Za
izjemne zasluge na kulturnem podroËju ga je predsednik Republike
Italije odlikoval z nazivom ﬂVitez
Republike«.
Leta 2001 je godba po dolgih letih dobila svoj stalni sedež v Nabrežini, kjer je v letu 2012 praznovala
svojo 115-letnico ustanovitve.
Danes godbo vodita Sergio Gratton in Iztok Cergol. Šteje približno
45 Ëlanov in sodeluje na vseh pomembnih prireditvah v obËini in

GODBENO DRUŠTVO
NABREŽINA

izven nje. Poleg tradicionalnih vaških koncertov in drugih prireditev
se je godba udeležila tudi številnih
gostovanj po matiËni domovini in
tujini.
V sklopu godbe deluje tudi glasbena šola, ki skrbi za izobraževanje
ter pomladitev godbene zasedbe.
Repertoar, po katerem posegajo,
je obširen in primeren za razliËne
priložnosti: slovenske narodne pesmi, jazz, operne arije in popevke.
Godbeno društvo Nabrežina že
od zaËetka pred 20. leti sodeluje na
reviji. V tem Ëasu je navezala številne stike z godbami iz zamejstva in
matiËne Slovenije, s katerimi uspešno sodeluje.
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KRAŠKA PIHALNA GODBA
SEŽANA
Kraška pihalna godba je bila ustanovljena leta 1992 na pobudo takratnega ravnatelja Glasbene šole Sežana,
Leandra Pegana, ki je bil tudi njen prvi
kapelnik. Leta 1993 je dirigentsko paliËico prevzel takratni uËitelj trobil na
glasbeni šoli Ivo BašiË, ki godbo vodi še
danes. Godbo sestavljajo bivši in sedanji
uËenci glasbene šole Sežana.
V prvih letih so se mladi godbeniki in godbenice kalili na domaËih odrih, enkrat letno odhajali na intenzivne priprave na Ptuj, Tolmin, Lovran in
Debeli rtiË. Z leti je postajal repertoar
zahtevnejši, sekcije so se izpopolnjevale z novimi Ëlani, godba pa je pridobila
zvesto domaËo publiko ter postala prepoznavna tudi v sosednji Italiji. Z veliko dela in vaj je godbi uspelo to, da
na tekmovanjih sodelujejo s veËinoma
svojimi godbeniki: jeseni leta 2002 so
odšli v Španijo, v Malgrad de Mar, kjer
so v mednarodni konkurenci zasedli
prvo mesto in se domov vrnili s Ëekom
za 4.800 EUR.
Zelo radi igrajo skladbe skladateljev J. De Haana, Roka Goloba, priredbe

16

filmske in zabavne pop glasbe, ter domaËe koraËnice skladateljev Štrucla in
Avsenika. Na koncertih so spremljali
svetovno znana pozavnista Jacquoesa
Maugerja in Hannesa Hölzla, tubista
Stevena Meada ter vokaliste: Slavka
IvanËiËa, Ireno VrËkovnik, Iztoka Mlakarja. Ponosni so na domaËe soliste, ki
so izšli iz njihovih vrst in se z glasbo
profesionalno ukvarjajo. Leta 2004 so
igrali na slovenskem veleposlaništvu v
Pragi, naslednje leto so se pomerili na
tekmovanju v Vall d´Aosti in leta 2006
v avstrijskem Schladmingu. Zelo ponosni so na 96,85 toËk, ki so jih dosegli
na tekmovanju Zveze slovenskih godb
v Žalcu leta 2007 in s tem napredovali
v I. težavnostno stopnjo. Leta 2009 so
sodelovali v glasbeni oddaji Muzika je
to, ki je bila predvajana na drugem programu RTV Slovenija. Leta 2011 so se na
tekmovanju Zveze slovenskih godb na
Vrhniki s prejeto zlato plaketo potrdili
v I. težavnostni stopnji.
Godba je postala nepogrešljiva na
vseh veËjih in manjših prireditvah v kraju. Zelo težko si je predstavljati obËinski
praznik brez Kraške pihalne godbe. Povorka z godbo v Dutovljah na prazniku
pršuta in terana je že tako samoumevna, kot praznik sam. Koncerti godbe
privabljajo Ëedalje veËje število ljudi in
številni mednarodni gostje so dokaz, da
je kvaliteta godbe že vrsto let na zavidljivem nivoju. Že zdavnaj so ﬂprerasli«
prostore, ki jih godba uporablja v starem gasilskem domu in potihoma upajo, da bodo v bližnji prihodnosti prišli
do veËjih in ustreznejših.
V godbi sicer prihaja do menjav generacij, a je ljubezen do glasbe in godbe
moËnejša od posledic menjav - pa tudi
za prihodnost imajo še nekaj naËrtov…

Prvi zapiski o godbi v Ricmanjih segajo v zaËetek 19. stoletja, zaradi vojn
pa je bilo njeno delovanje nekajkrat
prekinjeno. Leta 1968 se je v društvenih prostorih v Ricmanjih zbralo nekaj
domaËih ljubiteljev glasbe z namenom,
da oživijo že kar nekaj let pozabljeno
godbo. Obnovili so jo in od takrat dalje
so na dirigentski pult stopili: Enio Krizanovski, Darij Pobega, Marino MarsiË
in Tomaž Nedoh. Od sezone 2008/2009
zaseda dirigentsko mesto fagotist Aljoša TavËar.
Leta1997 se je godba udeležila tekmovanja ZSG, ki je bilo v Sežani ter
dosegla zlato priznanje v 3. težavnostni
kategoriji ter prejela posebno nagrado
za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
Od takrat se Pihalni orkester Ricmanje, kakor je bil uradno poimenovan v
letu 1998, redno udeležuje državnih in
mednarodnih tekmovanj, s katerih se
vraËa s pomembnimi nagradami. Med
najpomembnejše dosežke se uvršËajo
srebrno odliËje na mednarodnem tekmovanju v Veszpremu na Madžarskem
leta 1998, 1. mesto na mednarodnem
tekmovanju v Goeteborgu na Švedskem
leta 2001, 1. mesto v 3. kategoriji na
državnem tekmovanju ﬂLa bacchetta
d‘Oro« v mestu Frosinone leta 2002,
kjer je dirigent Marino MarsiË prejel
prestižno ﬂzlato paliËico« - priznanje
za najboljšega dirigenta ter 1. mesto na 1. mednarodnem tekmovanju
v mestu Santa Susanna pri Barceloni.
Pod okriljem godbe že od leta 1990 organizirajo samostojne glasbene teËaje
za pihala in klavir, pouk glasbene teorije in taktiranja, za najmlajše pa potekajo ﬂglasbene urice«.
V letu 2008 je orkester praznoval
40-letnico obnovitve. Ta pomemben

PIHALNI ORKESTER
RICMANJE
dogodek je orkester obeležil s koncertom v Trstu, v dvorani gledališËa Miela,
kjer so zaslužni Ëlani prejeli Gallusova
priznanja JSKD. Slavnostni koncert je
orkester odigral tudi v domaËih Ricmanjih, kjer so ob obletnici pripravili tudi
priložnostno razstavo.
S prihodom dirigenta Aljoše TavËarja je orkester dobil zagon za nadaljnje
delovanje. Poleg tradicionalnih koncertov, kot sta revija združenja ANBIMA
ter tradicionalni koncert ob praznovanju vaškega zavetnika sv. Jožefa, je
orkester v zadnjih letih odliËno oblikoval tematske koncerte. To so bili ﬂNoË
v operi« v znamenju klasiËne glasbe, v
ﬂMovie Magic« je zazvenela glasba iz
filmskih uspešnic, ﬂSlovenija moj dom«
pa je predstavljala potpuri slovenske
narodnozabavne glasbe. Nenazadnje je
orkester oblikoval pomembne dogodke v sklopu obËinskega praznovanja
božiËnih praznikov s koncertom ﬂIn
mir na zemlji« ter koncert z naslovom
ﬂBroadway« ob otvoritvi prenovljenega
obËinskega gledališËa F. Prešeren v Boljuncu.
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PIHALNI ORKESTER
ﬂKRAS« DOBERDOB
Zapisovalci polpretekle zgodovine navajajo letnico 1911, ko naj bi se prviË omenjalo Godbeno društvo iz Doberdoba. O tem
je ohranjen tudi statut, ki nosi žig okrajnega cesarskega glavarstva. Tedanje društvo,
sestavljeno iz sedemnajstih Doberdobcev, je
pod taktirko izredno talentiranega ucitelja,
»eha Kubika, ki je bil kapelnik tudi ene najbolj znanih godb avstroogrske mornarice,
vodil “pleh-muziko” na nastope po sejmih,
cerkvenih praznikih, procesijah, na godbene shode, predvsem pa na proslave prvega
maja, praznika, ki je bil že takrat praznik
kraških delavcev.
Prihod prve svetovne vojne je ustavil
delovanje ne le godbe, paË pa tudi drugih
slovenskih kulturnih ustanov v Doberdobu.
Po vojni so Doberdobci kmalu zaËutili potrebo po kulturnem udejstvovanju, Ëeprav
je vojna terjala precej Ëlanov, notnega materiala in instrumentov. Preživeli godbeniki
so s trudom obnovili domaËo godbo - a ne
za dolgo. Leta 1927 so inštrumenti utihnili
za naslednjih dvajset let, od leta 1947 pa
Pihalni orkester ﬂKRAS« nepretrgoma deluje.
V zadnjih tridesetih letih so pihalni
orkester vodili kapelniki slovenske narodnosti: Stojan Ristovski je vihtel dirigentsko palico celih 20 let, sledil mu je domaËin
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Igor Peric, ki je orkester vodil 7 let, od leta
2005 naprej pa godbo vodi mlad, nadarjen
glasbenik, goriški skladatelj Patrick Quaggiato. Pod njegovim strokovnim mentorstvom
se orkester kakovostno razvija, v svoje vrste
sprejema glasbeno izobražene dijake godbeniške šole in se uveljavlja tako v Italiji, kot v
Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Za to gre velika
zasluga tudi neutrudnim predsednikom, ki v
društvo nesebiËno vlagajo svoj Ëas, trud in
delo. Predvsem zadnji trije, Franko Ferfolja,
Robert Frandolic in sedanji Luciano Gergolet so veliko pripomogli k rasti godbe s svojim delom na organizacijskem, finanËnem,
in administrativnem podroËju.
Godba se je v vseh teh letih delovanja
vrasla v dušo Doberdoba, tako da si nobenega javnega krajevnega dogodka ni moË
predstavljati brez nje. Kjerkoli se kaj dogaja,
tam je godba: v sreËi in nesreËi, veselju in
žalosti, tako ob spomeniku kot na cerkveni
procesiji, na dobrodelni prireditvi in na Ëastitljivi sveËanosti.
Leta 2012 je godba proslavljala 100-letnico ustanovitve in s tridnevnim praznovanjem združila prav celo vaško skupnost. Prvega maja 2013 pa so s skupno fotografijo
z vsemi krajani na istem mestu kot njihovi
predniki pred sto leti (fotografija izpred stotih let namreË obstaja v njihovem arhivu)
ovekoveËili življenje v vasi v današnjem Ëasu.
Leta 2012 je bila v okviru orkestra ustanovljena mažoretna skupina, ki je v poldrugem letu zbrala 15 deklet. Te pod strokovnim mentorstvom Nine GodniË in Teje Pišot
pridno vadijo in s svojim programom sodelujejo z orkestrom.
Pri godbi skrbijo tudi za pomladek in z
lastno glasbeno šolo vzgajajo mlade bodoËe
godbenike, tako se danes mladinski orkester
ponaša s kar šestnajstimi mladimi godbeniki. Le z vstopom mladih sil v orkester bo na
kulturnem podroËju v Doberdobu zagotovljen obstoj ter nadaljevanje bogate godbene tradicije te edine slovenske godbe na
Goriškem.

ORGANIZATORJA SE ZA SODELOVANJE ZAHVALJUJETA

PRIREDITEV SO PODPRLI

credito cooperativo del carso
zadružna kraška banka
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•  Izdala in založila: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ObmoËna izpostava Postojna in
Zveza Slovenskih Kulturnih Društev
•  Uredila: SB - JSKD OI Postojna
•  Oblikovanje in tisk: Studio Packa, Rakek
•  Naklada: 400 izvodov
•  Januar 2014
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