
Petek, 10. 11. 2017 ob 19.00
KULTURNI DOM ČRNUČE

Povezovanje sporeda: Barbara Božič

V odmoru nastop PLESNE ŠOLE WOLFY s 4 točkami:
street jazz CHRISTINE, 

klasični balet PIZZICATO POLKA, 
Broadway style NEW YORK in

 lyrical jazz JE SAIS PAS

Umetniški vodja: Vinko Jager

Franci Kosem
Jure Munda
Robert Golob
Boris Škrlec

Tenorji:

Vinko Jager
Janez Perko
Darko Kovač
Jure Božič

Basi:

Oktet Zven, Dunajska cesta 367,
 1231 Ljubljana Črnuče 

www. oktet-zven.si

KUD SVOBODA ČRNUČE

LETNI KONCERT

Donatorji koncerta:

Ko se je Vinko že kmalu po naši lanski 
'ekskurziji' k slovanskim bratrancem začel 
spraševati, kje naj vzame snov za letošnji 

program, se mu je iz spomina mogoče priklicalo, 
le da pomensko zasukano, tole vprašanje iz 

ljudske pesmi: “Čé bom jamav …?” In je hkrati z 
njim že dobil odgovor: Koroška zakladnica je 
vendar neizčrpna in vedno pri roki! Pa tako 

svetovljanska, čeprav potisnjena na odročne rebri 
nad potmi velikega sveta! Tegobe in bridkosti 
človeške usode so tu precejene v stoično držo, 
pogosto začinjeno s hudomušnostjo. Nikjer 
nobene bolestnosti, poniglave zadrtosti in 
provincialne zaplankanosti. Kot bi poslušal 

našega prijatelja Ludvika z Obirskega, srčnega 
Korošca in učenjaka, preučevalca in negovalca 

ljudskega blaga in kulture ter letošnjega 
Štrekljevega nagrajenca. Ali je morda pretirano 
reči, da samoposmeh in obilna mera zdravega 
ljudskega humorja tukaj mehčata naše tako 
pogosto samopomilovanje ali pa neznosno 

lahkost kritiziranja?

Letnemu času primerno in bližnjemu svetniku v 
opombo je narejen izbor naslovov drugega dela. 

Te pesmi, posvečene žlahtni vinski kaplji (pa tudi 
svareče pred njeno zlorabo: 'a če si premočno 

pogledal v kupico, ho-ho …'), so bile na tem odru 
iz naših ust že zapete, ne bomo tajili, a so se nam 

zdele vredne, da jih obudimo. 

“JE PA LAMPO PRŽHAVA,
JE KRANC L JESKAVA” E



Če se ‘om zaljubil
(ljudska, Slovenji Pliberk)

Jožko Kovačič

S m pod ok ncem stav
(rožanska ljudska)

Jožko Kovačič

Z nobenim purgarjem kne grem tavšat
(ljudska, Št. Danijel nad Prevaljami)

Luka Kramolc

Meglice dov popadajo
(ljudska, Št. Danijel nad Prevaljami)

Luka Kramolc

Te den pa že proti kraju gre
(transkr. zapisa GNI, rožanska ljudska)

Uroš Krek

S m žinjov oženit  se
(ljudska, Breznica pri Podrožci)

Egi Gašperšič

S m mislu snoči v vas iti
(rožanska ljudska)

Tomaž Bajželj

Mam’ pa mih no kajžo
(ljudska, Št. Ilj ob Dravi)

Pavle Kernjak

Moja lubca m’je pošto posvava
(ljudska, Št. Ilj ob Dravi)

Pavle Kernjak

Majolka bod’ pozdravljena
(ljudska)

Tomaž Habe

Oj vince ti prežlahtna stvar
(ljudska)

Anton Schwab

Zdravica
(belokranjsko ljudsko besedilo)

Matija Tomc

Od vinske kaplje
(ljudska iz Črnomlja)

Matija Tomc

Zvečer se ga n pije
(ljudska iz Benečije)

Pavle Merku

Mi smo ‘z Brega doma
(ljudska s Tržaškega)

Ignacij Ota

Kukovica
(štajerska ljudska)

Vasilij Mirk

Vinska
(ljudska, Valentin Orožen)

Ciril Krpač

Na Vipavskem
(Ludvik Zorzut)

Rado Simoniti


