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Dvajset let potujoče
Letni koncert glasbene
knjižnice
Senta Domjan
šole

Glasbena šola Murska Sobota je z
učenci in učenkami v Gledališču
Park priredila letni koncert.

Pod vodstvom Felicite Heric Taškov in Gabriele B r a tin a ^ na
stopili otrošlri in mJadinslri pev
ski zbor, harmonikarsld orkester
(vodja Danijel Matkovič), orke
ster klarinetov in saksofonov
(vodji Željko Ritlop in Jasmi
na Dajčman), godalni orkester
(vodja Polona Žohar), pihalni
orkester (vodja Boštjan Lasič)
ter simfonični orkester (vodji
Polona Žohar in Boštjan Lašič).

Ob dnevu potujočih ¡kigjižnic je v

karskih društev Slovenije Ire

kulturni dvorani pri Gradu na Gorič

ne Sešek sta zbrane nagovorila

kem potekalo strokovno srečanje
ob 20. obletnici delovanja potujoče
knjižnice Murska Sobota.

Poleg dom ače županje Cvetke
Ficko, direktorice Pokrajinske
in študijske knjižnice M urska
Sobota Jasne H orvat in pod
predsednice Zveze bibliote

slavnostna govornika m inistri
ca za kulturo mag. Julijana Biz
jak M lakar ter m inister za Slo
vence v zam ejstvu in po svetu
G orazd Žmavc. O ba sta 'p o 
udarila in izpostavila pomeri
potujočih knjižnic kot knjižnic
nasploh, sploh v manj dosto
pnih in oddaljenih krajih.

Škrjanček poje že
V stolnici koncert zbora
Stefana Kovača Ksenija Glažar
3 0 let

Mešani pevski zbor Štefana Kovača je
s tradicionalnim sakralnim koncertom
nastopil v murskosoboški stolnici.

^Bor, ki deluje že od leta 1967, se
je s tradicionalnim sakralnim kon
certom p red stavil«! Stolni cerkvi
g p Nikolaja v Murski
je v©dk Torpi Bušinoski, na klavir¡M jih je spremljala
Kous, na
violini Miha Kavaš, na violončelu
Samir Azzeh ter na tolkalih Filip

Ob visokem jubileju je Pevsko dru
štvo prekmurskih lovcev priredilo
letni koncert, ki seje odvijal v kon

.Olpi,

certni dvorani Gledališča Park. Pod
vodstvom zborovodje Suzane Ška
far pevski zbor šteje trinajst članov.

T€b!r6šeč in GrefBr^Pdjbič^Zbor
ima bogato tradicijo zborovskih
nastopov, gostovanj in tekmovanj
ter velja za najstarejšo ljubiteljsko
zporovsko skupino v regiji. Prewevajo domače ter tuje ljudske in
umetne ter sakralne pesmi.
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Senta Domjan

Ob 30. obletnici delovanja so
prepevali narodne, umetne in
tuje pesmi, pesmi z lovsko te
matiko ter prekmurske pesmi.
N a koncertu Jeim nožica laliko
slišalaše niihove-gos ^ io iš.o bili
Prekmursld rogisti in pobrateno
društvo* iz Furlanije Doberdob.
Murskosoboška izpostava Jav
nega sklada za kulturne dejav
nosti je na koncertu pevcem lo
vskega pevskega zbora podelila
Gallusove značke.
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