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IZ ARHIVA
Št. 29 (2968), leto LVII
20. julij 2006
Vabilo harmonikarjem
Nov sum za BSE
Požar, kot ga v vasi ne
pomnijo
Med najboljšimi
Raziskovanja še zlepa ne
bo konec
Zveza pokopana, kje je
konzorcij?

ANKETA

Kupcem všeč okus
domačega korenčka

Šola

Potrošniški telefon

Kako kot starši
šoloobveznih otrok
občutite zaključek
šolskega leta?
zelo stresno in
naporno za učence
in starše

Jeseni zaključek Sinteze
Le z znanjem si korak pred
drugimi
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Najprej vzorci, rove bi
odpirali nazadnje

18. julij 2006, 23:56

Najmanj za 7 milijonov!

Med najboljšimi

Prekinili sejo, a ne
razburjenja

Med sedmimi nagrajenci slovenski zbor

Dobrodelnost umira pri
bogatinih?

GORICA – Zbor sv. Nikolaja iz Litije se je udeležil 45. mednarodnega
zborovskega tekmovanja C. A. Seghizzi, ki je potekalo od 5. do 10. julija v
Gorici v Italiji. Na tekmovanju, ki sodi med pet najbolj zahtevnih
mednarodnih zborovskih tekmovanj na svetu, so litijski pevci nastopili v
konkurenci 41 zborov iz 18 evropskih držav, iz Japonske in iz Združenih
držav Amerike. Pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič je predstavil
interpretacije skladb iz obdobij od renesanse in romantike do sodobne
glasbe. Pevci so zapeli tudi dve skladbi slovenskih avtorjev, in sicer Večer
Uroša Kreka in Adventus Spiritus Sancti Damijana Močnika, ki je bila
napisana posebej za njih. Strokovna žirija je zboru dodelila eno izmed
sedmih nagrad. S tem uspehom je Zbor sv. Nikolaja potrdil, da RES sodi
med najboljše slovenske zbore, o čemer priča vrsta dosedanjih nagrad,
med katerimi sta tudi zlata plaketa in 1. mesto ex equo mariborske Naše
pesmi.

Sindikalno organiziranje je
nuja
V mestnem jedru bolj
živahno?
Končno obnova ceste
Radi imajo Mirno Peč
30 tisočakov za
novorojence

brez posebnih
presenečenj, ker
smo spremljali ocene
in sodelovali s šolo
se ne
obremenjujemo (še)
s tem

Glasuj
PODARITE DOLENJCA

Kako pojesti tako kislo
jabolko?
V gimnaziji najbolje do
sedaj
Z evrom višje cene
parkiranja
Ena gospa
Novi trg, nova novomeška
afera?
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25°C

23°C

25°C

11°C

11°C

12°C

Kako bomo razvijali svoje
podeželje?
Minister se igra z ognjem
Vlada odgovarja glede
Novolesa

Ena gospa je
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