Kulturno prosvetno društvo

PLANIKA Vojsko

Vojsko 16, 5280 Idrija

NAPOVED IN VABILO NA PRIREDITEV
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko
predstavlja 12. prireditev

Programska usmeritev:
Glasbena prireditev »Pri nas je pesem doma« je tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in pevskih skupin. Prireditev je zasnovana kot
koncert slovenske ljudske glasbe. Izvajalci so družinski pevski sestavi in skupine, ki v svojih sredinah gojijo oz. ohranjajo petje
slovenskih ljudske pesmi. Vsaka skupina predstavi dve slovenski ljudski pesmi po lastnem izboru v okviru izbrane tematike. Posebej
so zaželjene slovenske ljudske pesmi, ki so značilne za območje, s katerega prihaja izvajalec, pesmi, ki širši javnosti niso znane, ter
še posebej pesmi, ki jih je izvajalec morda iztrgal pozabi.
Izvedba pesmi je lahko vokalna ali vokalno-instrumentalna, pri čemer se instrumentalna spremljava razume kot uporaba
tradicionalnih ljudskih glasbil področja, od koder prihaja nastopajoča skupina.
Nastopajoče skupine naj bi bile sestavljene iz najmanj 2 (dveh) in največ 12 (dvanajstih) pevcev-družinskih članov (starši in otroci,
bratje in sestre, itd...).
Posebej so dobrodošle pevske družine, kjer je zbranih več rodov (otroci, starši, stari starši).
Posebna skupina po izboru prireditelja se predstavi z daljšim programom slovenskih ljudskih in umetnih zborovskih pesmi.
Koncert se zaključi z prepevanjem skupne pesmi vseh nastopajočih in obiskovalcev.
Prireditev ni tekmovalnega značaja.
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Kratka zgodovina prireditve:
Prvič so se pevske družine z Vojskega in bližnje okolice srečale in zapele na Jakobovo nedeljo leta 2004. V naslednjih letih je
prireditev rasla tako po obsegu kot po kakovostni ravni programa. V enajstih letih se je na odru prireditve zvrstilo lepo število pevskih
skupin. Te prihajajo večinoma iz območja Severne Primorske, pa tudi iz drugih krajev Slovenije od Slovenske Istre, Notranjske,
osrednje Slovenije do Štajerske (Trio Volk folk, Ljudski pevci iz Tepanja, Domači pevci iz Lokovca, …). Posebej velja omeniti
družino Grošelj z Vojskega, ki je nastopila na domala vseh dosedanjih prireditvah, sestavljajo pa jo kar tri generacije pevcev.

Namen prireditve:
Vsakoletni koncert “Pri nas je pesem doma” pomeni enega glavnih kulturnih in turističnih dogodkov na Vojskem. Organizatorji si
prizadevajo, da bi prireditev postala prepoznavna ne le na območju Severne Primorske, ampak tudi širše.
Z prireditvijo želijo organizatorji prispevati k:
- ohranjanju zavedanja pomena ljudskega izročila
- populariziranju prepevanja slovenskih ljudskih pesmih po družinah,
- ohranjanju ljudskega izročila živega med ljudmi,
- ohranjanju lokalnih značilnosti in posebnosti ljudskega petja
- prenašanju ljudskega izročila na mlajše rodove.

Za kraj Vojsko in njegove prebivalce prireditev pomeni:
- ohranjanje kulturne dejavnosti v kraju,
- povezovanje krajanov ter prostovoljnih društev,
- razvijanje prostovoljstva v kraju,
- promocija kraja Vojsko kot izletniške oz. turistične destinacije .

Letošnja prireditev:
Letošnja prireditev “Pri nas je pesem doma” bo dvanajsta po vrsti. Potekala bo v sklopu dvodnevnega glasbenega vikenda, ki ga
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko pripravlja skupaj z Prostovoljnim gasilskim društvom Vojsko. Tu velja opozoriti, da bo
letošnja prireditev “Pri nas je pesem doma” potekala v soboto in ne v nedeljo, kot je bila navada v prejšnjih letih.
Tematika letošnje prireditve je vasovanje. Program prireditve bo tako oblikovan s poudarkom na podoknicah in vasovalskih pesmih.
V programu bo predvidoma nastopilo deset do dvanajst pevskih skupin.
Datum prireditve: sobota, 09. septembra 2017, pričetkek ob 17.00 uri
Kraj prireditve: Prireditveni šotor pri lovski koči na Vojskem nad Idrijo.
Po končanem nastopu skupin bo sledilo družabno srečanje s prostim programom.
Prireditev bo v vsakem vremenu.
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Pevci ljudskih pesmi, pevske družine in sestavi, vabljeni k sodelovanju!
Organizator bo sprejemal prijave do 31.avgusta 2017:
-

na naslov društva: Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko, Vojsko 16, 5280 Idrija

-

na e-mail društva: kudplanika@gmail.com

-

na gsm: 041 508 563 (Irena)

Organizacija prireditve:
Glavni organizator:
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko
Soorganizatorji:
Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko,
Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko,

Vabljeni na prijetno glasbeno druženje na Vojsko nad Idrijo !

Dodatne informacije:
-

www.vojsko.si

-

GSM: 041 508 563 (Irena)

