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Zanimivosti 2020 
 

 

Kraška harmonika s Tonijem Karjolo v Dutovljah, 8.2.2020 

 
 
Člani Kraške harmonike smo obeležili slovenski kulturni praznik v veseli družbi. Na povabilo KS in TD 
Kras Dutovlje smo sodelovali na veselem večeru z znanim primorskim humoristom Andrejem Jelačinom 
-Tonijem Karjolo, ki bo letos slavil 88. let. Z uglednim gostom, ki je sorodnik sežanske častne občanke 
Jolke Milič, se je pogovarjala Olga Knez. Bil je večer poln smeha in glasbe, ki se je nadaljeval še z 
družabnim delom, na katerem smo zaigrali tudi Brajkovo pesem V naši kantini, za katero je besedilo 
napisal prav Jelačin. Neva Filipčič je v imenu organizatorjev izročila priznanje za sodelovanje tudi 
našemu društvu. 
Besedilo in foto: Olga Knez 
...fotogalerija... 
  

http://www.kraskaharmonika.si/20_dutovlje_kariola.html
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Anica Čokelj: Glasba me sprosti in je terapija 
 

Igranje na kitaro popestri dan in predstavlja terapijo 73-letni 
Sežanki Anici Čokelj, ki je kot basistka članica našega 
harmonikarskega orkestra. Za letošnji rojstni dan, ki ga je 
praznovala v začepku aprila, si je kupila že svojo tretjo kitaro. 
  Ob bas kitari, s katero spremlja 20 harmonikašev v orkestru, 
ki ga vodi prof. Matic Štavar in v katerem igra tudi njen mož 
Ivan, s katerim je srečno poročena že 52 let, ima še dve 
ritmični kitari. S tema najraje spremlja člana skupine Naši 
fantje Iga Radoviča z Nabrežine. Z njim sta nastopala na 
številnih priložnostih in prireditvah, pa naj si gre za nastope po 
domovih upokojencev, v raznih društvih, ob rojstnih dnevnih in 
drugih slavjih ter praznovanjih. 
 Ritmične kitare se je pričela učiti pri svojih 62. letih pod 
mentorstvom Tomaža Bana. Na najstarejšo aktivno članico v 
orkestru  kot tudi na njenega moža Ivana, ki je pred 11. leti 
uspešno zaključil šolo diatonične harmonike pod vodstvom 
svetovno znanega virtuoza in našega častnega člana prof. 
Zorana Lupinca, je ponosna tudi predsednica Kraške 
harmonike Danica Pavlič. 

 Anico pa se že več kot tri desetletja tare bolezen multiploskleroza. Vrsto let je bila članica novogoriške 
podružnice društva multiploskleroze, kjer je bila tudi poverjenica, v začetku letošnjega leta pa je 
prestopila v obalno društvo. Že 15 let vzorno organizira odhode  za primorske bolnike s to boleznijo 
obnovitveno rehabilitacijo v Topolšico. Kitara, na katero vadi dve do tri ure dnevno, je zvesta 
spremljevalka Anici, ki je bila 20 let aktivna balinarka pri sežanskem društvu upokojencev in 
medobčinskem društvu invalidov, kjer je igrala tudi pikado. Poleg balinanja in pikada pa je pri društvu 
multiploskleroze tekmovala tudi v ribolovu in streljanju z zračno puško. 
   Sicer pa je pridna gospodinja, zna šivati, njene kulinarične dobrote, med njimi prav gotovo torte pa 
pohvalijo njeni sorodniki kot tudi prijatelji. Kitara ji tako pomeni sproščanje in je pomemben sestavni 
del v terapiji pri premagovanju bolezenskih težav. 
Besedilo: Olga Knez 
Slike: osebni arhiv --> fotogalerija... 
  

http://www.kraskaharmonika.si/20_anica-268okelj.html
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Kraška harmonika s Tonijem Karjolo v Domu upokojencev Sežana 

 
Članek Slovenske novice, 1.4.2020, avtor: Olga Knez 
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Svečana otvoritev dvorane Rudnik v Vremah 
Ruben Žvab je bil 2.10.2020 povabljen na svečano otvoritev dvorane Rudnik v Vremah, kjer je nastopil 
kot član Kulturnega društva Kraška harmonika, kar je bilo tudi objavljeno v Glasniku Občine Divača št. 
5, december 2020. (v priponki izsek iz članka v glasniku) 
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