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Datum: Torek, 7. November 2006 - Stran:
SLOVENIJA

natisni  preberi    
Deveti Sušnikovi dnevi na Prevaljah
Strokovni posvet Slomšek in glasbena vzgoja mladih -
Koncert uglasbenih Slomškovih pesmi - Brralna in pevska
značka

Na Prevlajah bodo 17. in 18. novembra potekali
deveti Sušnikovi dnevi, z glasbenimi prireditvami
se bodo tokrat spomnili škofa Antona Martina
Slomška. Dva dneva bosta natrpana z dogodki,
saj Sušnikovi dnevi prinašajo simpozij o Slomšku
in glasbeni vzgoji mladih, okroglo mizo o
aktualnih problemih glasbenega šolstva in
glasbene vzgoje mladih, koncert skladb na
Slomškova besedila, notno edicijo novonastalih
skladb osmih skladateljev, zbornik predavanj s
simpozija, razstavo o Slomškovem delu in
slovenski pevski znački. 

Sušnikove dneve so Prevaljčani ob letošnji
160-letnici škofovskega posvečenja posvetili Antonu
Martinu Slomšku, prvemu slovenskemu šolskemu
pedagogu. Kot pravi župan Prevalj Matic Tasič, bodo
izpostavili glasbeno tradicijo kraja in prebivalcev, saj
s Prevalj izhajajo skladatelj in akademik Lojze Lebič,
Ludovik Viternik, France Lampret, Metod Milač in
Luka Kramolc, tam delujejo številni zbori, med bolj
znanimi je gotovo moški pevski zbor Vres, in
uspešna godba. Prevalje so ponosne, da se je v tem
mladem mestu pred 45 leti začela bralna značka,
letos pa so ji dodali še pevsko značko.

Enodnevni strokovni posvet Slomšek in glasbena
vzgoja mladih, ki bo v petek, 17. novembra, so
pripravili skupaj s Slovenskim muzikološkim
društvom in mariborsko nadškofijo, uvodno misel so
zaupali nadškofu in metropolitu Francu
Krambergerju. Pri oblikovanju Sušnikovih dnevov bo
sodelovalo osem slovenskih skladateljev
Maksimilijan Feguš, Maks Strmčnik, Nana Forte,
Damijan in Janez Močnik, Ivan Florjanc, Tadeja Vulc,
Peter Šavli. Napisali so skladbe na Slomškova
besedila, kar Tasič ocenjuje kot bogato bero za
slovensko zborovsko zakladnico. Deset novonastalih
skladb in štiri priredbe bodo izvajali na sobotnem
koncertu - zapeli bodo moški zbor Vres, ženski zbor
Karantanija, mešani zbor Mohorjan, Ljubljanski
madrigalisti, Valentina Ovnič, Marjan Trček in
mešani pevski zbor Sv. Nikolaja iz Litije.
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Organizatorja sklopa prireditev sta občina Prevalje in
Kulturno društvo Mohorjan. 
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Vaš komentar:
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OPOZORILO: Ko boste kliknili na gumb POŠLJI,
boste na email dobili sporočilo z aktivacijskim
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ob komentarju izpisal IP naslov računalnika. 

 (ime) 
 (email) 

Na email naslov boste dodili sporočilo s potrditvenim linkom.
Vaš komentar bo objavljen šele, ko boste kliknili na ta link.

 (internetni 
naslov) 
Avtorji blogov in drugi osebnih strani vpišite v to polje svoj internetni naslov. 

 

Pošlji

SIT
Več ... 

Telenovele
Peregrina
Nova
priložnost
Čista
nedolžnost
Vihar ljubezni
Barva greha

Portal za
ljubitelje
malih
živali.

Tia Monna
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M. Božidar Krivc

Večerovo

Portal starih fotografij

24. februar 1961, Maribor
Več...

Svet v številkah
0 Zemljanov
0 starost Zemlje

v letih

0 letošnja poraba hrane
v tonah

0 posekanih gozdov v ha

0 letos proizvedenih avtomobilov

0 letos proizvedenih koles

0 letos prodanih računalnikov

0 okuženih
z AIDS

0 letos umrlih zaradi kajenja

0 letošnje število abortusov

0 letos umrlih
za rakom

Vrednosti se izračunavajo na
podlagi statističnih podatkov in
predvidevanj, zato lahko pride
do odstopanj od dejanskega
stanja.
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