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Nastopajoči zbori

Naslovi pesmi
1. TRBOJSKE LJUDSKE PEVKE
Lepo je pomlad
Marija bi rada na ohcet šla
Snoč so se pa fantje stepli
Deklica in roža

Pojdam u rute
Rož – Podjuna – Zila
Dober večer, bog-daj hvala

Trbojske ljudske pevke prihajajo iz vasi Trboje iz občine Šenčur. V skupini je enajst pevk in
prepevajo skupaj že štirinajsto leto. Za glasovno ubranost že od samega začetka skrbi gospa
Nevenka Vidmar. Pevke prepevajo pesmi, katere so se naučile od svojih mam, babic, tet.
Nastopajo na prireditvah v domači občini, zelo rade pa obiščejo bližnje domove upokojencev,
v katerih bivajo njihovi sovaščani in sovaščanke.
V letih delovanja so stkale premnoga prijateljstva s sebi mislečimi skupinami, saj so nastopale tako na Primorskem, Štajerskem, Dolenjskem, da o Gorenjski sploh ne govorimo.

2. Zbor BISER
Domači mešani pevski zbor

3. LJUDSKI PEVCI KUD KEBELJ
Tam v Resniku
Hodil sem po sončnih tratah
O Pohorskem kmetu
Ne hodi mi fantič

Smo ljudski pevci Kud Kebelj, naši začetki segajo v leto 2007. Vsi smo člani folklorne skupine Kud Kebelj. Druži nas veselje do petja ljudskih pesmi, zapojemo pa tudi kakšno dalmatinsko. Redno se udeležujemo revij ljudskih pesmi na katerih smo se že trikrat uvrstili na
državno revijo. Prihajamo iz majhne vasice Kebelj na sončni strani Pohorja v občini Slovenska Bistrica.

4. LJUDSKE PEVKE KLASJE
Očetov ključ
Kam pa greste lastovice
Lepa Dolenjska
Sem slovenska deklica

Ljudske pevske Klasje delujemo že sedmo leto pod okriljem Kulturnega društva dr. lgnacija
Knobleharja iz Škocjana na Dolenjskem. Skupina šteje sedem pevk. Združila nas je ljubezen do prepevanja starih že pozabljenih ljudskih in narodnih pesmi. Vsako leto v Škocjanu
ob godu sv. Martina pripravimo samostojni koncert z gosti, ki je zelo dobro obiskan. Udeležujemo se številnih prireditev tako v Občini Škocjan, kot izven nje. Prav tako se udeležimo
vsako leto srečanja ljudskih pevcev, ki ga organizira javni sklad RS, enota Novo mesto. Leta
2012 smo izdale tudi prvi CD, na katerih je posnetek 12 pesmi z različno vsebino.

5. Moški pevski zbor ROŽMARIN
Zapojmo fantje si
Lan sem se oženil
Jaz pa vem kako
Hladna jesen

MPZ Rožmarin prihaja iz Dolenjske, natančneje iz Mirne Peči, kjer je tekla zibelka našega
Lojzeta Slaka, nepozabljenega godca in pesnika Toneta Pavčka.
Rožmarin je bil ustanovljen v decembru 2002 in deluje pod okriljem društva upokojencev
Mirna Peč. Čeprav še nismo vsi upokojenci, smo pa njihovi simpatizerji. Trenutno zbor šteje
15 pevcev in zborovodjo Gorazda Kermc. Pojemo štiriglasno, Ljudske pesmi, hudomušne,
domoljubne, narodne, nabožne pa tudi žalostinke če je to potrebno. Zelo so nam pri srcu tudi
Dalmatinske pesmi. Naša pesem se razlega na raznih prireditvah v domači občini, revijah
pevskih zborov, ob raznih slovesnostih. Dvakrat smo zastopali Dolenjsko tudi na srečanju
Upokojenskih pevskih zborov Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vsako leto si nekajkrat vzamemo čas, da razvajamo tudi naše žene, ki so naše zveste podpornice.

6. BUČENSKI RAMPLAČI

Sem fantič jaz postaven
Kraji domači
Dobra volja

Nastanek skupine sega v leto 2002, ko so pod tem ime prvič javno nastopili v domačem Kulturnem domu na Bučki. Vsako leto v mesecu aprilu pripravijo svoj samostojni koncert. V
aprilu leta 2004 so pripravili prvi samostojni koncert ki je bil izredno lepo obiskan, kar jim je
dalo zagon za nadaljno delo. Leta 2010 so izdali drugo zgoščenko z naslovom NA KMETIH NE
BOM SE POSTARAL. Leta 2011 so posneli in izdali 7 videospotov. Ob 15 obletnici delovanja
so izdali tretjo zgoščenko posvečeno PRIJATELJEMA V SPOMIN. Od leta 2016 delujejo v tej
zasedbi, ki jo boste spoznali na vaši prireditvi. Vodja skupine Slavko Pungeršič na perilniku, Milan Hočevar- grablje, Matjaž Brajar - harmonika, Ignac Marjetič - kantabas in Franc
Zorko - lončeni bas.

7. MATICI
Vinska, prir. Anton Schwab
Naš maček- prir. Metod Pečar
Tam na vrtu - prir. Radovan Gobec

Domači pevski zbor

K sodelovanju smo povabili tudi društvo narodnih noš in kočijažev. Vsem skupaj želimo, da se imate lepo in zraven tudi malo
zapojete. Za zaključek smo naprosili vse zbore, da nam pomagajo zapeti pesem: Kam le čas beži
Kam le čas beži, kam se mu mudi?
Leto za letom gre, hitro tak mine vse.
Glav’ca siva je, roka trese se.
Kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo?

Bil sem deček mlad, sem v vas zahajal rad,
tam sem dekle imel, vsak sem večer k njej šel.
Kje so zdaj poti? Več nikjer jih ni.
Kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo?

Kam le čas beži, kam se mu mudi?
Leto za letom gre, hitro tak mine vse.
Glav’ca siva je, roka trese se,
v srcu pa je lepo, kot je nekdaj bilo

