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JSKD OI LJUBLJANA IN ZKD LJUBLJANA 
                                                                                              Jaz pa Ti, pa židana marela 

Območno srečanje odraslih folklornih skupin, 

pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž                                                              
                                                                                                                                                                                

nedelja, 9. maja 2010, ob 19. uri 
     Ljubljana, center kulture v Mostah - Španski borci 

Vstopnina: odrasli - 5 €, otroci - brezplačna vstopnica 



Strokovno spremljanje odraslih folklornih skupin:  
VASJA SAMEC
Vasja Samec se je z ljudskim plesom, ki s prestopom na 
oder postaja folklorni ples, srečal že v svoji mladosti, ko 
se je vključil v Akademsko folklorno skupino Študent v 
Mariboru. Bil je njen član, potem pa vrsto let njen vodja, 
kar ga je vodilo v pripravo številnih zelo zanimivih 
odrskih postavitev, ki jih odlikuje predvsem igrivost 
in sporočilnost. Vasja Samec svoje znanje še danes 
nadgrajuje na številnih seminarjih, hkrati pa na njih tudi 
predava.

Strokovno spremljanje pevcev in godcev: 
KATARINA ŠETINC
Katarina Šetinc, violinistka, pevka in poznavalka 
ljudskega glasbenega  izročila na Slovenskem. Njen 
odnos do ljudske glasbe je zaznamovalo večletno 
sodelovanje v godčevskem sestavu Akademske folklorne 
skupine France Marolt in v pevski skupini Katice, bila 
pa je tudi članica in predsednica Kulturnega društva 
Folk Slovenija, katerega cilj je usmerjen v popularizacijo 
slovenske glasbene dediščine.

Slika na prvi strani:  ZA BOLJŠI JUTRI, olje na platnu 
Avtorica slike: Nada Kočar, KD Ferda Vesela Šentvid 
pri Stični  
Izbor na likovnem natečaju JSKD OI Ivančna Gorica z 
naslovom: Kako se bojujem proti “revščini”?

   

   

9. Pevke ljudskih pesmi 
KUD FS Javorje 

vodja skupine: Bernarda Smrekar

naslov pesmi in viž:
• Na klinčku visi kiklca

• Zaslišal, zaslišal sem ptičico pet
• Prišla bo, prišla pomlad zelena

10. ŽKUD Tine Rožanc
Folklorna skupina – veterani

VESELO GŐSTUVANJE 
– prekmurski plesi

vodja skupine in avtorica odrske postavitve: 
Nevenka Unk – Hribovšek

11. KUD Židan parazol
Folklorna skupina – veterani

ČAS KOLIN

vodja skupine: 
Marjan Podobnikar

avtorja odrske postavitve: 
Damjana Čuden Osredkar in Marjan Podobnikar

12. Pevska skupina Cintare

vodja skupine: 
Mira Nastran 

naslov pesmi in viž:
• Stoji, stoji tam beli grad

• Za gorami grmi, se bliska
• Bi mogla iti k svoji kumi

13. KUD Židan parazol 
– folklorna skupina 

       PEČ SE JE PODRLA
        vodja skupine: 
Tomaž Simetiger

        avtorici odrske postavitve: 
Damjana Čuden Osredkar in Marija Šenk
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Program območnega srečanja 
odraslih folklornih skupin in pevcev 
ljudskih pesmi ter godcev ljudskih viž 
2010 –  Jaz pa Ti, pa židana marela

nedelja, 9. maj 2010, ob 19. uri

PROGRAM: 

1. Mestno društvo gluhih Ljubljana
Folklorna skupina Veselje

GES PA RAD PLEJŠEM, 
TŰDI ČI NIČ NE ČŰJEM

vodja skupine in avtorica odrske postavitve: 
Klavdija Žabot

2. Folklorna skupina Emona

PLESI IZ OKOLICE REZIJE

vodji skupine: 
Elizabeta Tome in Tomaž Bole

avtor odrske postavitve: 
Mirko Ramovš

3. KUD Židan parazol
Pevska skupina Fantje z Viča

vodja skupine: 
Tomaž Simetiger

naslov pesmi in ljudskih viž:
•Bom šel, bom šel čez gmajnico

•Za gorami grmi, se bliska
•Oj, jaz sem pa revček fajfico zgubil 

4. ŽKUD Tine Rožanc
Folklorna skupina Tine Rožanc

UTRINKI S PLESA MED VOJNAMA

vodja skupine: 
Katja Kavkler

avtorja odrske postavitve: 
Katja Kavkler in Klemen Dovč

5. Folklorna skupina Emona – 
veterani

HOPSASA, DRAJSASA, PUSTNA NEDELJA 
( gorenjski pust)

vodja skupine: 
Zlato Jagodič

avtorica odrske postavitve: 
Simona Šercer

6. Pevska skupina KERLCI

vodja skupine: 
Katarina Šetinc

naslov pesmi in ljudskih viž: 
• Je komaj noč storila se

• Ko prišel sem na sred vasi
• Tri babe

 

7. Akademska folklorna skupina 
France Marolt,

ŠOU v Ljubljani

ZBIRAJ SE LEPI ZBOR 
– plesi iz Poljanske doline v Beli krajini

vodja skupine: 
Tina Jerala

avtor odrske postavitve: 
Mirko Ramovš

8. KUD KC in MF » DR. Lojz Kraiger« 
- folklorna skupina COF

PLESI IZ NEKDANJEGA 
OBROBJA LJUBLJANE - 

TRNOVSKI PLESI

vodja skupine: 
Nina Knaus

avtor odrske postavitve: 
Mirko Ramovš
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