
cetrtek, 13. junija 2019 cetrtek, 13. junija 2019 Trnovska vas, Lenart I 19 
:: iii ii i i i i,i iii iii ii iii iii iii iii iii ii i t: ::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::: :: ::::::::: :: :::::: :: :: ::::::::::: i::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::: :: ::::: :: :::: i: i: ::: :: :: i::::: : i:: : ii i i: i: i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 

prepevanju pesmi, nasto
lklorne skupine najmlaj
Sentilja pod mentorstvom 
ke ~abeder in ob nada
Iju pravljice 0 miSki, ki je 
pripeljala celo v Sentilj. 
. maja so se Zgodbozerc
avili v Vecnamenskem 
~ntru Pesnica, kjer se je z 
i in nagajivimi Zgodbo
druZil pesniSki zupan 
, tmak in bil nad projek
[0 navdusen, da je oblju
\ednje leto sodelovanje 
lozerckih in prebiranje 
~kupaj z otroki. Dogodek 
tril nastop vrtcevskega 
.Soncki iz Jarenine, na 
)ila postavljena razstava 
lih sodelujocih skupin. 
v juniju so Zgodbozerc
ali se v obcini Kungota, 
:roci iz vrtcev v Sveci
rnji in Spodnji Kungoti 
Ij in rnanj znane pesrni 
I jezku, celotno pravlji
liIi in zapeli v verzih 
'etili z izvrstno drarn
lTitvijo. 

laskotl 
RdKko 

ta tudi letos pove
iVni rnaskoti Zgod
A. najpomernbnejsi 
bil, ko so otroci spo
jico in prejeli veliko 
e sarno Zgodbozerc
TOZ z avtobusom je 
I malcke velika do
'Vsakoletna velika 
:ev je dokaz, da se je 
l. Izjemne razstave 
'ajo, da je otrokom 
njihov razposajeni 
~cja nagrada vzgo
agnanim ustvar
)ozerckov," je oh 

V okalno skupino Sim
fonijo sestavlja osem 
zensk in umetniSki 

vodja Janko Krajnc iz Trnovske 
vasi, ki v sali pove, da je obilno 
dezevje gotovo posledica inten
zivnega klepetanja pevk med 
vajami. Simfonija, glede na izvor 
besede iz grscine, pomeni prije
tno harmonijo, kasneje pa je po
stala izraz za vecstavcno skladbo. 
In taksne simfonijice so - v prvi 
vrsti jih odlikujejo glasovi, na 
odru k temu dodajo se svoj stas in 
prepricajo z raznolikimi talenti, 
ki so jih poleg petja dobile v dar. 

Skupina je bila ustanovlje
na leta 2011 in z manjsimi spre-

SIMFONIlA 

S pesmijo priklicale 
sonce 

Vokalno skupino Simfonija iz Trnovske vasi 
sestavlja osem pevk, njihov umetniski vodja pa 

je Janko Krajnc 

membami v ansamblu tako 
aktivno deluje ze deveto leta v 
okviru Kulturnega drustva Tr
novska vas. valentina MUrSec, 

Jasmina ~tebih, Aleksandra 
PapeZ, Albina Borovic, Alenka 
Murko, DUSanka ~kamlec, Mira 
Amuga, Lidija Krajnc so doma-

VokaJna skupina Simfonijaje bila ustanovljena leta 2011. Foto: Venceslav Zrim 

LEN-ART 

Pridite V mesto 
Lenart 
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cinke, ki sestavljajo Simfonijo, 
katero skrbno in vztrajno urav
nava umetniSki vodja, pray tako 
domacin in predsednik kultur
nega drustva Janko Krajnc. od 
ljudskih do umetnih pesmi, slo
venskih zimzelenih iIi znanih 
angleskih se razteza njihov re
pertoar. UmetniSki vodjase 
posluzuje predvsem lastnih 
priredb in pevke najveckrat na 
odru s klavirjem pospremi ,kar 
sam. S petjem obogatijo dogod
ke v domaCi obcini in drugod, 
praznovanja in osebne poseb
ne priloznosti. Na dobrodel
nem koncertu so pred kratkim 
navdusile s prirt!dbo pesmi You 
raise me up (Josh Groban). 

Simfonijice, kakor jih ljubko
valno imenuje Janko, so rekle, 
da imajo dovolj kislega vreme
na"zato so 2. junija s pesrnijo 
priklicale sonce na ze tradicio
nalnem koncertu Pesem pomla
di v Trnovski vasi. Ker so pevke 
zelo druzabne in imajo veliko 
glasbenih prijateljev, so na svoj 
oder povabile KOKO's kvartet, 
Vokaino skupino UPS, domaCi 
mladi pevki Julijo Nedelko in 
Elo ~tumberger ter Milio Bala
iica - nekdanjega Clana znane 
glasbene skupine Magnet. Z vio
linD jib je pospremila domacin
ka Ana Vurcer, Clanica znane 
zasedbe UCiteljice, in z veseljem 
svoj pester urnik prilagodila so
vascankam. (apa) 

Drustvo prijateljev mladine slo
venske gorice in Kulturno dru
stvo Delavec Lenart s podporo 
lokalnih obrtnikov in podjetni
kov ter kulturnih ustvarjalcev. 

V nedeljo, 16. junija, ob 20. uri 
vabijo brezplacno v dom kulture 
v Lenartuk ogledu komedije Ka .. 


