Koncert
„Tu sem doma“
Petek,16. september 2022, ob 19.30
na travniku za OŠ Dragotina Ketteja
NOVO MESTO

Vstop je prost.
Vljudno vabljeni.

Predstavitev nastopajočih
Dolenjski oktet
Ustanovljen je bil leta 1969. Polnih 32 let
aktivnega delovanja je bil njihov umetniški
vodja Peter Cigler, do njihove 40-letnice pa še
Marjana Dobovšek in Matija Bukovec. Njihov
repertoar je obsegal kar 230 pesmi, nastopali
so v številnih slovenskih krajih pa tudi izven
meja naše domovine. Imeli so preko 1000
nastopov, snemali za različne medijske hiše, se
redno udeleževali revij pevskih zborov in
oktetov ter nastopali pred številnimi
eminentnimi gosti.
Čeprav so ob 40-letnici zaključili z aktivnim
delovanjem, se še vedno radi družijo in
zapojejo kakšno iz njihovega železnega
repertoarja.

Vokalna skupina DEVOJKE iz OŠ
Milke Šobar-Nataše Črnomelj
Glasbena skupina deluje od septembra 2019.
Njihov prvi uradni nastop je bil na koncertu
učiteljskih pevskih zborov v Slovenski
Filharmoniji, le tri tedne po ustanovitvi. Druži
jih ljubezen do ubranega petja, ki v času
korone ni prav nič pojenjala. Repertoar skupine
temelji na belokranjskem ljudskem izročilu,
ljudskih pesmih drugih slovenskih pokrajin ter
sodobnejših priredbah le teh. Dekleta uživajo
tudi ob petju slovenskih popevk in črnskih
duhovnih pesmi. V letošnjem letu so za
gostovanje na otoku Hvaru v program dodala
tudi dalmatinske pesmi. Skupino vodita Vlasta
Lah in Urška Klobučar.

Učenca OŠ Dragotina Ketteja David
BRATIĆ in Urban KOŠIR
David in Urban sta mlada glasbenika, ki imata
izjemen čut za dobro glasbo. Urban igra klavir.
Najraje igra Avsenikove melodije, rad pa ima
tudi poskočne ljudske pesmi ter plesne in
klasične skladbe.
David je pred petimi leti na šoli začel igrati na
ksilofon, kakšno leto kasneje pa še na
zvončke. Obiskuje glasbeno šolo za tolkala in
klavir. Njegov repertoar obsega preko 300
skladb vseh vrst glasbenih smeri in zvrsti.
Oba sta člana šolske glasbene skupine
Kettejevci, David pa tudi učiteljske vokalnoinstrumentalne skupine Kettice.

Vokalno-instrumentalna skupina
KETTICE iz OŠ Dragotina Ketteja
Novo mesto s solistom
Markom Fegušem
Skupina je bila ustanovljena leta 2006. Danes
jo sestavlja 15 članov, 13 učiteljic, solist in
instrumentalist Marko Feguš ter učenec David
Bratić. Izvaja uglasbene pesmi naših znanih in
manj znanih pesnikov, ljudske pesmi, nekaj pa
je tudi avtorskih. Nastopa predvsem na
šolskih prireditvah, kjer pomaga učencem pri
njihovih nastopih, da lažje pokažejo, kaj vse
zmorejo in znajo. Skupaj z učenci ustvarja
glasbeno-gledališke predstave ter z njimi
nastopa širom naše domovine. Udeležuje se
tudi mednarodnih festivalov ter nastopa na
prireditvah z dobrodelno noto. Vodja skupine
je Darinka Pirc.

PROGRAM

1. del
MARKO FEGUŠ, KETTICE
J. Golob, D. Velkavrh: MOJA DEŽELA
KETTICE
D. Pirc, D. Kette: NA KRKI
D. Pirc, D. Kette: SLOVO
DOLENJSKI OKTET
V. Mirk, D. Kette: NA TRGU
DEVOJKE
Belokranjski ljudski: O KRESU in ČULA JESAM
Belokranjska ljudska: VSI SO VENCI BELI

•
•
•
•
•
•

2. del
URBAN KOŠIR
J. Brahms: MADŽARSKI PLES
S. in V. Avsenik: IZ BOHINJA
DAVID BRATIĆ, MARKO FEGUŠ, DARINKA PIRC
V. Monti: ČARDAŠ
J. Stravss mlajši: TRIČ TRAČ POLKA

•
•
•
•

3. del
DOLENJSKI OKTET
B. Potočnik: DOLENJSKA
Narodna, prir. M. Tomc: DOLENJSKI FURMANI
M. Tomc: MI SMO DOLENJCI
DEVOJKE
Belokranjska ljudska: POBELELO POLE
Belokranjska ljudska: OB KOLPI TAM SEM JAZ DOMA
KETTICE s solistom Markom FEGUŠEM
D. Pirc: JESENSKA
D. Pirc: KO DOZORIJO TRAVE
D. Pirc: PRELEP GORJANSKI SVET
SKUPNA PESEM
S. in V. Avsenik: SLOVENIJA, OD KOD LEPOTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert TU SEM DOMA sta omogočili
OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
ter Mestna občina Novo mesto.
MO Novo mesto.

