
Regijsko sRečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž

Dolenjske, Bele krajine in Posavja

„PojemGodem.si“
Dvorana TvD ParTizan BošTanj, 
petek, 7. oktobeR 2016, ob 19. uRi

Vstop prost

Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž je pregledna 
predstavitev poustvarjalnosti izbranih 
pevskih in godčevskih skupin dolenjske, 
bele krajine in posavja. 
na območnih srečanjih, ki so jih letos 
na našem območju pripravile območne 
izpostave jskd metlika, novo mesto, 
trebnje, brežice in sevnica, se je 
predstavilo 42 skupin, od tega je regijsko 
raven doseglo 14 skupin. 
program regijskega srečanja je pripravila 
dr. mojca kovačič. v naši regiji je za 
nastop izbrala enajst skupin. 
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Program srečanja:

1. Fantje artiški
KUD Oton Župančič Artiče
vodja skupine slavko rožman
i  Pištolco bom djav za pas
i  Delaj, delaj dekle pušelc

2. Ljudske Pevke ČebeLice
Društvo podeželskih žena 
Mirna Peč
vodja skupine Ljudmila obrekar
i  Rožce so cvele
i  Marija bi rada na ohcet šla

3. dobovski Pevci
KD Franc Bogovič Dobova
vodja skupine slavko Požar
i  Za goro grmi in bliska
i  Le nocoj, še lunca mila

4. tamburaši kud božo 
raČiČ adLešiČi
KD Božo Račič Adlešiči
vodja skupine Damir jankovič
i  Fantič je prijezdil
i  Odpiraj okence

5. kaPeLski Pubje
KD Kapele
vodja skupine miha Haler
i  Konjčka ‘mam prav bistrega
i  Za Sa’vco sem hodil …

6. Pevska skuPina raGLe
Društvo Ragle Trebnje
i  Jezus je krvavi pot potil
i  Šmartnski šumašter

7. Pevci iz GLobokeGa
KD Globoko
vodja skupine Franc Kene
i  Sinoči sem slišal eno ptičico pet
i  Z veselim srcem voščim

8. Ljudske Pevke s teLČ
KŠD Telče 
vodja skupine Zvonka mrgole
i  Rož’ce so cvele
i  Duša šla pred nebeška vrata

9. Ljudske Pevke žejno
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi
vodja skupine Ignac slakonja
i  Na polju pšenica že zori
i  Ena ptička

strokovno spremljanje srečanja: KLemen Dovč
klemen dovč je po izobrazbi zdravnik, v prostem času pa glasbenik in že več kot 15 let aktivno udeležen v ljubiteljski 
kulturi. ves čas je član Folklorne skupine tine Rožanc, gostoval pa je pri številnih slovenskih in tudi v zamejski folklorni 
skupini. je avtor mnogoterih glasbenih in plesnih priredb, v letu 2014 je napisal prvi slovenski ljudski spevoples 
(muzikal), Zeleni jurij. v letu 2014 je bil predsednik strokovne komisije na državnih srečanjih odraslih folklornih 
skupin, od leta 2015 je državni strokovni spremljevalec srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

Povezovanje programa: vILI ZuPančIč

Prireditveni in izobraževalni program Območne izpostave Sevnica sofinancira Občina Sevnica.

organizator:
javni sklad Rs za kulturne dejavnosti
območna izpostava sevnica
Zanjo katja pibernik, koordinatorka 
izpostave
glavni trg 19, 8290 sevnica

10. kLanČakovi Godci
KD »Vezilo« Metlika
vodja skupine janez Pezdirec
i  Po balo
i  Marija valcer

11. Pevska skuPina Li-LÁ
FD Kres Novo mesto
i  Hladna jesen že prihaja
i  Travniči so že zeleni

oblikovanje: nevenka Flajs
naklada: 1000 izvodov


