OBČINSKA PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Jože Privšek. Umetnik. Znan aranžer in skladatelj. Čeprav ni edini umetnik na slovenskih tleh,
se ga spominjamo kot velikega človeka, ki je del svojega življenja preživel na Škofljici.
Ravno zato je letošnja prireditev ob Prešernovem dnevu potekala v spominu nanj, ter seveda,
kot nam pove ime praznika, slovitega pesnika Franceta Prešerna, ki nas navdihuje z narodnim
ponosom in polni naša življenja s čustvi.
Obe imeni sta avtorja neštetih zimzelenih pesmi, v prvem primeru tudi skladb in popevk.
Enkratno prireditev so nam pričarale mnoge točke, ki jih brez učencev in učiteljev osnovne
šole Škofljica in drugih nikoli ne bi mogli ustvariti.
Ravnatelj je v imenu OŠ Škofljica učencem, ki so se posebej odlikovali na glasbenem,
literarnem, likovnem in fotografskem področju, podelil priznanja. Osrednje Prešernovo
priznanje je prejel učenec Jaka Podržaj, odličen harmonikar, dramski igralec ter radijski in
prireditveni napovedovalec.
Nastopili so plesalci (pod mentorstvom Irene Balažic), Otroški pevski zbor Modrijani (pod
mentorstvom Karmen Mihelič Čampa), Mešani pevski zbor Češnje (zborovodja D. Veber),
številni recitatorji in kratkočasna povezovalca Špela Pelhan in Domen Jurkovič.
Ta večer se nam je prvič predstavil Junior special orkester, šolski orkester. Sestavljajo ga Ana
Krevh, Amadej Lah in Ela Božič na violinah, Jaša Krevh na violončelu, Katarina Perman in
Gaja Klun na flavtah, Januš Marinček na saksofonu, Sanja Avsenak na klaviaturah, Matevž
Počič na električni kitari, bas kitaro je igral Andraž Dražumerič, za bobni pa je sedela Petra
Uršič. Pod izurjeno taktirko akademskega glasbenika, tolkalca Francija Krevha (dopoldne jim
je dirigiral Igor Oražem), je orkester z edinstvenim prvim nastopom očaral vse poslušalce.
Spremljal je pevce Mešanega mladinskega pevskega zbora (ki ga je pripravljala Mateja
Novak) ter solista pevko Elo Božič in kitarista Matevža Počiča.
V imenu občanov se vsem nastopajočim čestitamo in jim želimo še veliko uspehov!

Jaša Krevh in Januš Marinček, 8. d

