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Maribor: Sproščeno ob odprtju razstave Prvi dotik v maribor
skem Pokrajinskem muzeju: od leve direktorica muzeja Mirjana
Koren, mariborski podžupan Janez Ujčič in Sabina Hobacher,
direktorica agencije PR Plus. Prvi dotik dopolnjuje niz postavitev
stalnih razstav v pokrajinskem muzeju. Prikazuje čas od mlajše
kamene dobe do zgodnjega srednjega veka; svojo pripoved pa
začenja z mamutovim okljem, ki so ga našli v Dvorjanah in doslej
še ni bil razstavljen. (Janko Rath)

torek, 21. decembra 2010

Maribor: Svoj tradicionalni, že 16. po vrsti, letni kon
cert je Toti Big Band posvetil jazzovski legendi Louisu
Armstrongu. S svojo karizmo, prepoznavnim raskavim
glasom in virtuoznim igranjem trobente je Armstrong
odločilno vplival na razvoj jazzovske in popularne glasbe.
Pod taktirko Edvarda Holnthanerja je v Veliki dvorani SNG
Maribor v nedeljo zvečer Toti Big band s svojima voka
listoma (z leve) Boštjanom Bračičem in Dado Kontrec
Kladenik ter z gosti s Ptuja Vox Arsana izvajal jagodni izbor
skladb, ki jim je Armstrong s svojo interpretacijo dal sve
tovno slavo. Obiskovalce so navdušili tudi gostje iz Avstrije
- Old Stoariegler Dixielandband. (Marko Vanovšek)

TEDEN
Celje: Dijaki I. gimnazije v Celju, bolje poznani kot “Kajuhovi gim
nazijci“, so s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom znova
navdušili. Rdeča nit je vsako leto številčni mešani mladinski pevski
zbor, kot gosti pa že nekaj let sodelujejo člani okteta Kajuh. Tokrat se
je zboru pri nekaterih skladbah pridružil še gimnazijski orkester. Vse
tri sestave je odlično vodil profesor Tomaž Marčič. (Jože Petrak Zajc)

Maribor: Mariborski župan Franc Kangler (drugi z desne) je tudi
tokrat ob koncu iztekajočega se leta pripravil sprejem za novinarje
(od leve): Vlado Krejač, Miša Vugrinec, Breda Čepe, Boris Vugrinec
in Aljoša Peršak. (Janko Rath)

Ravne na Koroškem: V Kompleksu so nastopili koroški džezisti, ki se z decembrskim koncertom že
tradicionalno poslovijo od iztekajočega se leta in zvestemu občinstvu zaželijo jazzno novo leto. Samu
Kolarju (saksofon, flavta), Benjaminu Pirnatu (bas kitara), Juretu Praperju (kitara), Maticu Črešniku
(bobni), Vidu Jamniku (vibrafon, xylosynth) ter gostoma iz Avstrije Johannu Lassnigu (trobenta) in Phi
lippu Fellnerju (pozavna) so se na odru pridružili še gostje vokalisti, mladi obetavni Ditka Čepin, Urška
Starovasnik in Luka Pernek, ter izkušeni vsestranski glasbenik Gorazd Čepin. (Andreja Čibron Kodrin)
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Murska Sobota: V Party Maxu so pripravili prvi resničnostni žur, na kate
rega so povabili skupino Jožeta Činča, zmagovalca resničnostnega šova
Big Brother slavnih. Skupina D‘Kwaschen Retashy je s svojimi priredbami
svetovnih hitov, zapetih v prekmurščini, navdušila zbrano publiko, pa
tudi Činčeve sotekmovalce in člane strokovne žirije. Organizatorji žura so
Činča presenetili tudi s torto v obliki cigarete. (Silva Eöry)

Celje: V galeriji erotike Račka so zaključili leto z odprtjem
razstave Kdo koga jebe. Pripravil jo je srbski slikar in
performer Aleksandar Jestrović - Jamesdin, ki trenutno
živi in ustvarja v Berlinu. Hkrati je bil to zaključek leta
za celjske likovne galerije z mnogimi udeleženci. Med
njimi je bila tudi ilustratorka in pisateljica Lila Prap, na
fotografiji v družbi z Brankom Goropevškom (z desne),
direktorjem celjske osrednje knjižnice, profesorjem Zvon
kom Utrošo in podjetnico Romano Jašarov (prva z leve).
(Violeta Vatovec Einspieler)

V SLIKI
Maribor: Prejšnji teden so plesalke iz plesne skupine Pot na oder
postavile peto predstavo iz cikla Sedemletno potovanje, v katerem razi
skujejo človekove energetske centre ali čakre. Tokrat so v predstavi Mag
netni fluid odplesale energije spolne čakre - energije odboja in privlaka.
Na posnetku v ospredju Branka S. Dobnik, v ozadju na levi pa Andreja
Rajšek, Metka Frelih Hlade in Vesna Kukič. (Marjan Laznik)

Ptuj: Prejšnji teden je na potopisnem večeru društva pOtuj v kavarni
MuziKafe svoje potovanje okoli sveta predstavila družina Vauda Benče
vič. Tam se je spoznala s popotniško družino Dhiraja Roschmanna, ki
bo 18. januarja predstavila potovanje po Peruju in Boliviji. Na posnetku
na levi Stanka, Igor in hčerka Dora Vauda Benčevič, na desni pa Dhiraj
Roschmann, žena Luz Soto Bravo in sinček Ošo. (Slavko Podbrežnik)

Lucija: V tamkajšnji knjižnici so imeli pravljični večer za velike in male. Istrske zgodbe,
legende in pravljice je pripovedovala Večerova sodelavka Kristina Menih, ki je besedila
tudi priredila za današnjo rabo, umetnik Marino Kranjac je godel istrsko glasbo in pel,
akademska slikarka Fulvia Zudič pa je pripovedovano in uglasbljeno risala.
Z namenom širjenja naše kulturne dediščine načrtujejo obiske po osnovnih šolah in
vrtcih po vsej državi. (Dejan Nastić)

