Zanimivosti 2019
Nastop članov Kraška harmonika 15.12.2019 pred tušem v Sežani

Sobotno dopoldne smo prd tušem v Sežani malo popestrili člani društvaKraška harmonika. Po nastopupred
bifejem smo ujeli prav posebnega "Veselega Ribenčana" in smo mu istoimensko pesem tudi zapeli in zaigrali.
fotogalerija...

Decemberska zabava KD Kraška harmonika Sežana v Hudičevcu
Tradicionalna prednovoletna zavava društva KD Kraška Harmonika Sežana je letos potekala 6.12.2019 na
kmečkem turizmu Hudičevec. Dobro hrano in pijačo je spremljala pesem naših nepogrešljivih harmonik in da bo
lep spomin trajal še dlje, smo nekaj utrinkov ujeli v našo fotogalerijo...
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Ni je šole brez karjole v Danah pri Sežani, 3.12.2019
KS Dane je v pred sedmimi leti zgrajen vaški
dom na Podulu v veselem decembru (3. 12.
2019) v goste povabila priznanega primorskega
humorista, pisca komedij, gledališkega in
radijskega ustvarjalca Andreja Jelačina,
poznanega pod psevdonimom Toni Karjola. S
prijetno glasbo na diatonično harmoniko so
veseli večer, poln humorja, popestrili tudi člani
našega društva Kraška harmonika, ki so iz
frajtonaric polepšali prireditev in družabni del,
za katerega so domače gospodinje napekle
slastno pecivo.
Na veselem večeru se je o njegovi najnovejši že
tretji knjigi Ni je šole brez karjole pogovarjala
Olga Knez. 87-letni Jelačin je po rodu iz Senožeč
in v sorodu s sežansko častno občanko Jolko Milič. Prav tako kot Jolka je tudi Jelačin častni občan, le da mu je ta
naziv pred dvema letoma podelila Občina Divača. Kljub letom je še vedno dejaven in je za svoje ustvarjalno delo
na področju kulture prejel nagrado Mestne občine Koper in Kosovelovo nagrado ter najvišje priznanje, plaketo
Tigra. Napisal je 7 gledaliških del in tri knjige. Prva knjiga Vesele in debele iz karjole, ki je izšla v nakladi 3 tisoč
izvodov 1996. leta pri Primorskih novicah, je že razprodana. Drugo knjigo Vse moje ljubezni kot tudi zadnjo je
posvetil sedaj že pokojni ženi Mariji Parovan Jelačin, s katero je zaigral veliko komedij in navdušil številno
občinstvo doma in na tujem. Najbolj odmevna je bila komedija Piknik s tvojo ženo, ki je doživela kar 312
ponovitev.
Posebno pozornost so na tokratni prireditvi namenili domačemu odličnemu ilustratorju ter mojstru risbe in
karikature Radku Oketiču, ki je zadnjo Jelačinovo knjigo tudi ilustriral. Oketič, ki je prejel številne ugledne
nagrade po svetu, je pripravil razstavo ilustracij, ki krasijo Jelačinovo knjigo, za katero je spremno besedo napisal
Jože Hočevar. Njegove ilustracije so prefinjene, spregovori na likovno neposreden način, brez dlake na jeziku, niso
pa žaljive.
Besedilo in foto: Olga Knez
fotogalerija...
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Letni koncert Kr. šopka s Kr.harmoniko v Povirju, 1.12.2019

V nedeljo, 1.12.2019 je bil v Povirju letnem
koncert KD Kraški šopek. K dobremu vzdušju je s
soprispevala tudi skupina harmonikaric in
harmonikarjev KD Kraška harmonika pod
vodstvom Matica Štavarja in s predsednico
Danico Pavlič.
fotogalerija...

51. Barkolana 2019
Utrinki iz 51.Barkolane, najbolj množične jadralske
regate na svetu.
Ob stojnicah na mestnem nabrežju vTrstu pri stojnici
BRKINI IN KRAS, je v petek 11.10 2019 sodeloval tudi naš
orkester pod vodstvom mentorja MATICA ŠTAVARJA in
tako popestril večer mimoidočim. Nekaj utrinkov z
nastopajočimi in predsednico Danico Pavlič je v naši
fotogaleriji.
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Foto utrip iz Primorskega dnevnika 5.10. in 6. 10.2019

Kraški frajtoner 2019
S soncem obsijana prva septemberska
nedelja (1.9.2019) pred začetkom novega
šolskega leta, je bila v kulturnem hramu v
Dolu pri Vogljah kulturno in živahno
obarvana. Tradicionalni KRAŠKI FRAJTONER
je bil letos že drugič v Vogljah.
V kratkem nagovoru je predsednica društva
DANICA PAVLIČ pozdravila vse prisotne v
dvorani, med drugim tudi župana občine
Sežana DAVIDA ŠKABARJA in predsednika
društva ljubiteljev vaške dediščine Vrhovlje
MIHA RAVBARJA VIDMAR.
Vodenje in povezovalni del je prevzel naš
mentor MATIC ŠTAVAR. Na odru so se
predstavili naši člani tako posamezno, kot v
skupini. Orkester z MATICEM ŠTAVARJEM v
spremljavi plesalcev KRAŠKEGA ŠOPKA je poskrbel, da so se zvoki domačih melodij razlegali po dvorani.
Hvala KRAŠKEMU ŠOPKU, da so se odzvali povabilu. Njihova prisotnost s plesom, petjem in igro je obogatila naš
KRAŠKI FRAJTONER.
fotogalerija...
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Občinski praznik 2019
V soboto 24.8.2019 je slabo vreme razočaralo
organizatorje in vse nastopajoče, ki bi naj
nastopili in se predstavili na OBČINSKEM
PRAZNIKU V SEŽANI.
Najvztrajnejši so vedrili pod nastreški z dobro voljo
in igranjem "preganjali"dež...
Sonce je pokukalo izza oblakov in prazniča sobota
je zaživela.
Na obrazih vseh, ki so imeli postavljene stojnice je
bilo čutiti zadovoljstvo.Nasmehi, prijazna
postrežba, dobra volja....sproščenost in igranje
pred stojnicami... za naš orkester še en lep
nepozaben dan
HVALA KS Štorje za prijazno postrežbo, KS VRHE,
KS Kazlje,KS Avber in KS Sežana.
fotogalerija...

Fotogalerija...
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4. traktorski zbor Dutovlje 2019
Promet na cesti, ki pelje proti Dutovljam, je na
sončno soboto (1.6.2019) za trenutek obstal.
Kolona živopisanih traktorjev od blizu in daleč,
velikih in malih, je s hupanjem dalo vedeti, da
se nekaj dogaja, da traktoristi nekaj
praznujejo in sicer že 4. traktorski zbor.
Prireditveni prostor so v celoti zavzeli traktorji
in njihovi lastniki, pa tudi vsi ljubitelji
traktorjev.
Naš orkester pod vodstvom MATICA
ŠTAVARJA je z veseljem otvoril to sedaj že gotovo tradicionalno prireditev.
Hvala organizatorju za povabilo in gostoljublje.
fotogalerija...

V osrčju dežele terana - Tomaj 2019
Hvala organizacijskemu odboru prireditve V OSRČJU DEŽELE
TERANA za povabilo. (sobota 25.5.2019).
Veseli nas, da smo z našim nastopom lahko dodali kanček
mozaika tej sedaj že tradicionalni prireditvi, ki je poznana
daleč naokoli tudi izven naših meja. Letos je bila otvoritev v
Tomaju na Turistični kmetiji Škerlj, ki se ji tudi zahvaljujemo
za gostoljubnost.
Izbrane kraške domačije na široko odprejo vrata
obiskovalcem svojih kleti, ki ob pršutu in drugih dobrotah
okušajo vrhunsko kraško kapljico naravnost iz sodov.
Letošnje dogajanje je vodil in povezoval Iztok Gustinčič iz
Radia1.
Fotogalerija...
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Harmonika iz testa
Takole je naš član Ruben Žvab, ki šteje 11 let, v šoli iz testa naredil
harmoniko in s tem pokazal, da mu igranje in druženje v orkestru lepšata
vsakdan.

Izlet na Dolenjsko 19.5.2019
ObiskalI smo Metliko, si ogledali grad, muzeje in
prireditev Metliške vigredi, zaključek pa je bil na
izletniški kmetiji Bajuk.
Fotogalerija...
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Počastili 74-letnico osvoboditve Sežane
Osrednja proslava vseh štirih kraško brkinskih
občin v počastitev 78. obletnice upora proti
okupatorju se je odvijala 25. aprila 2019 v v
Kosovelovem domu v Sežani. Organizirala sta
jo sežanska borčevska organizacija in Občina
Sežana. S proslavo so počastili tudi 4-letnico
osvoboditve kraške prestolnice v spomin
na 29.aprila 1945. leta, ko so pripadniki
jugoslovanske vojske in slovenskih partizanov
na svoji poti v Trst osvobodili Sežano.
Svečanosti so se med drugim udeležili tudi
poslanec DZ Primož Sitar, sežanski častni občan
Viktor Saksida, udeleženca NOB Radovan Hrast
in Jože Furlan in drugi. Pozdrav številnim
obiskovalcem sta v imenu organizatorjev
namenila predsednik domačega borčevskega
združenja Bojan Pahor in sežanski župan David
Škabar. Slavnostni govornik, zgodovinar Milan
Pahor iz Trsta, je poudaril veličino NOB in
antifašizma, a pri tem posvaril, da je v Evropi in
pri nas že vrsto let na pohodu fašizem in
revizionizem, proti kateremu se moramo
upreti. V kulturnem programu, ki ga je
povezoval recitator, gledališki in filmski igralec
ter plesalec Igor Rojc, je ob Kraški pihalni
godbi, recitatorjih in glasbenem bendu
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sežanske OŠ sodeloval s partizanskimi pesmimi tudi Moški pevski zbor Slavnik Hrpelje-Kozina pod vodstvom prof.
Fanči Klobučar. Zbor je na harmoniko spremljal naš član prof. Matic Štavar. Kot je to v navadi, so tudi tokratno
proslavo zaključili s pesmijo Vstajenje Primorske.
Besedilo in foto: Olga Knez

Občni zbor 2019
Nekaj utrinkov iz Občnega zbora (petek 5.4.2019)
našega društva iz prijazne Vinogradniške kmetije
Širca-Kodrič - Godnje smo dodali v našo bogato
fotogalerijo...

19. mali kraški maraton Sežana
Krasno vreme je v nedeljo (24.3.2019) nagradilo številne
udeležence sedaj že 19.malega kraškega MARATONA v
Sežani. Tudi naš orkester z mentorjem MATICEM
ŠTAVARJEM je sodeloval na tej športni prireditvi , ampak
ob tekaški trasi. S poskočnimi vižami je vzpodbujal
tekače, da z lahkimi koraki dosežejo željeni cilj.
fotogalerija...
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Gostovanje DKH v Vremah ob dnevu žena
Četrtek 7.3.2019 se je že počasi nagibal proti večeru. Naš
orkester pa je skupaj z našim mentorjem MATICEM
ŠTAVARJEM nastopil v VREMAH na povabilo TKSD
URBANŠČICA iz Vremske doline - Predsednica je Mirjam
Frankovič Franetič.
Prireditev v večnamenski dvorani v Famljah je bila
namenjena mednarodnemu prazniku 8. marcu - Dnevu
žena.
Učenci podružnične šole Vreme in vsi nastopajoči vključno
z našim orkestrom so ogreli srca krajanom, ki so prišli na
ogled prireditve.
Ob koncu pa so vse žene oz. nežnejši spol presentili in jim
poklonili tulipan.
Majhne pozornosti, lepi dogodki - delajo čudeže in nas obogatijo.
HVALA TKSD URBANŠČICA IN MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ ZA IZREČENO DOBRODOŠLICO IN GOSTOLJUBJE.
fotogalerija...

13. dobrodelni Lions bowling turnir v Lj - Uresničujemo želje
Lubljana, Četrtek 31.1.2019
Vsakega povabila in nastopa se
veselimo. Še posebej, pa se radi
odzovemo, ko gre za dobrodelne akcije
in to tiste najbolj občutljive, ko gre za
"naše otroke".
Letos se je odvil že 13. DOBRODELNI
LIONS BOWLING TURNIR V LJUBLJANI URESNIČUJEMO ŽELJE.
Z velikim veseljem smo z našim
nastopom dodali kanček
humanitarnosti v mozaik te akcije, saj
v naših srcih čutimo zavest, da z
dobrim delom, sočutjem do sočloveka,
naredimo nekaj DOBREGA.
Letošnja zbrana sredstva so bila
namenjena otrokom in mladostnikom
Mladinskega centra Jarše, ki so živeli v
zelo težavnih družinskih razmerah.
CILJ - ZBRATI SREDSTVA ZA INDIJANSKI ŠOTOR - TIPEE
....fotogalerija....
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