Dogajanje na slovenskih odrih, naj si
bo glasbenih, gledaliških, galerijskih, je
pospešilo v četrto prestavo. Poglejmo,
kaj se je tam dogajalo!
Ureja: VITO TOFAJ

se, medtem ko pišem te vrstice, v studiu 1 na TV Slovenija še ni
Aplavz
polegel. In čeprav bo do takrat, ko bodo te vrstice drsele mimo vaših
oči, minilo še nekaj dni, vam ju prav radi še enkrat predstavljamo, saj smo
ujeli sijaj v njunih očeh v enem od njunih najljubših, če že ne najsrečnejših
trenutkov na slovenskih glasbenih odrih: postala sta namreč zmagovalca
Slovenske popevke 201 1 : Marko Vozelj (nagrada občinstva) in Rudi Bučar

(nagrada strokovne komisije). Marku Vozlju občutki še zdaleč niso neznani
(občinstvo ga je izbralo že leta 2008), a vendar niso njegove oči žarele nič
manj. Kdo pa ne zmaguje rad! Prvič pa je okusil slast zmage dobri znanec
slovenskih glasbenih odrov Rudi Bučar.

■ zbiranje

* Iga

najbolj srčnih medicinske sestre, patronažne sestre in babice, ki

pripravlja revija Zdravje, postaja tradicionalno in vedno bolj priznano.
Letošnje je bil namreč že četrto po vrsti in naj vam najboljše kar predstavimo: (z leve) najbolj srčna patronažna sestra Štefka Lesar, najbolj srčna
babica Erika Kocjan in najbolj srčna medicinska sestra Andreja Obran.
Glavni in odgovorni urednik omenjene revije Samo Žargi je ugotovil, da zdaj
za najbolj srčne ne glasujejo več le pacienti, ampak tudi sodelavci in drugi,
katerih življenj se najbolj srčni v Sloveniji prijazno in ljubeče dotaknejo.

■v

že govorili o sklepnem delu koncertov pod okriljem Festiva201 1, je bila uprizoritev opere Judinja (Jacques Halevy) v
Cankarjevem domu v Ljubljani pika na i. Sklepnemu dejanju letošnjega koncertnega dogajanja so zaploskali in delili navdušenje z drugimi obiskovalci
tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, njegova žena Mija, naša prva dama
Barbara Miklič Turk in naš predsednik Danilo Tiirk: direktor in umetniški
vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek (skrajno desno) je tako poslušal le

smo
Čeprav
la Ljubljana

pohvale.

___
onkoloških
pomagajo zvezdam.
Zvezde
sodelovanju z agencijo Imelda Ogilvy
pod

bolnikov Slovenije je v
pokroviteljstvom
slovenskega predsednika Danila Turka ker je bil zadržan, je namesto njega
prišel doktor Franc Hočevar, ki ga vidimo na fotografiji s predsednico društva onkoloških bolnikov Slovenije prim. Marijo Vegelj Pire
v Mestnem
muzeju v Ljubljani pripravilo razstavo fotografij, ki imajo skupni imenovalec:
Nešteto razlogov za življenje. To pa je tudi moto omenjenega društva.
Društvo

-

in

častnim

-

___
direktor založbe Klett za vzhodno Evropo
TakoRok regijski
Kvaternik (levo) kot ravnatelj
šole Prule

in Turčijo

Osnovne

Dušan

Mere sta bila na predstavitvi novega učnega kompleta Lili in Bine
dobro razpoložena. Vendar prav nič manj kot učenci, ki se zdaj lahko
učijo igraje: z uporabo tabličnih računalnikov ter v povezavi s spletnim portalom Lilibi.si. in interaktivno tablo. Dodana vrednost pouka
je v medpredmetni povezavi, saj uresničujejo v okviru ene učne ure
cilje več predmetov. Glede na to, da ta sistem na Norveškem, kjer so
ga razvili, uporablja že 40 odstotkov učencev v prvem triletju, bosta
Lili in Bine gotovo uspešna tudi v Sloveniji.

se
Zvezde
skega so

rade igrajo! Abonenti Mestnega gledališča ljubljanpričakali prvo premiero sezone, komedijo Namišljeni
bolnik - na fotografiji so prve dame z odra premiere (z leve): Jette
Ostan Vejrup, Tina Potočnik, Tanja Ribič in Enya Belak. Še fotografi in snemalci ob robu parterja so se pridružili aplavzu. Ta pa je
postal še glasnejši, ko je komisija Dnevnika razglasila zmagovalko in
dobitnico nagrade za izjemno odrsko stvaritev v sezoni 201 0/201 1
Jette Ostan Vejrup. Po prejeti nagradi ji je prvi čestital »Namišljeni
bolnik«, njen mož Boris Ostan.

-

