
 

Zanimivosti 

10. Dobrodelni bovling turnir sklada URESNIČUJEMO 

ŽELJE 

 

Pri28.1.2016 je naš orkester KDKH na povabilo predsednice Lions Cluba Ljubljana 

ge.Viktorije Herodež Metton sodeloval na 10. dobrodelnem bowling turnirju 

sklada URESNIČUJEMO ŽELJE. 

Hvala LC Ljubljana za povabilo in izkazano gostoljubje. V časopisu Primorske novice je 

izšel tudi članek avtorice Monike Poles, katerega v nadaljevanju objavljamo in je na voljo 

tudi na povezavi  

http://www.primorske.si/2016/02/02/Dobrodelni-kraski-harmonikarji 

Nekaj utrinkov pa imamo tudi v fotogaleriji. 
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Prednovoletno srečanje članov društva 

 

Grahovo brdo, 5.12.2015 

Za prijetno vzdušje in popestritev večera so poskrbeli izdelovalec harmonik VOJKO KAPŠ, 

TRIO ZORANA LUPINCA in dramska skupina REPENTABOR. 

 

Hvala vsem in tudi osmici ŠUŠČ - MARKO MAHNIČ! 

 

Slike so v naši Fotogaleriji. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/4277257_orig.jpg
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10. obletnica društva harmonik Izola 
 

 

V soboto, 21.11.2015, smo sodelovali na prireditvi ob 10. obletnici Kulturnega društva 

harmonikarjev Izola. 

Hvala društvu za topel sprejem in izkazano gostoljubje. 

Nekaj utrinkov smo za spomin ujeli v fotogaleriji... 

 

Praprot - Muzikfešt 2015 

 

Na povabilo SKD Vigred smo se člani društva Kraška harmonika udeležili tradicionalnega 

že 20. kraškega muzikfešta, ki je potekal 11.10.2015 v Praprotu. Naše društvo je za nastop 

prijelo lep pokal kot nagrado žirije, ob tej priložnosti je nastalo nekaj fotografij, ki so na 

ogled v fotogaleriji. 

 

 

http://www.kraskaharmonika.si/
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Izlet na Dolenjsko 

 

4.10.2015 smo bili na izletu na Dolenjskem. 

Nekaj utrinkov je zbranih v naši fotogaleriji. 

 

Kraški frajtonar 2015 

 

V nedeljo, 6.9.2015 je na Grižah v sklopu občinskega praznika občine Sežana potekalo 

tradicionalno srečanje članov društva Kraška Harmonika "Kraški frajtonar 2015". Nekaj 

utrinkov iz nedeljskega srečanja je v naši fotogaleriji. 

Najmlajši in najbolj pogumen harmonikaš JAKA ŽERJAL iz GRIŽ je pričel z igranjem in 

navdušil vse prisotne. Sledili so še drugi harmonikarji in seveda tudi vetarani. Po končanem 
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obveznem programu se je pesem, ples in dobra volja zavlekla v noč. Hvala vsem, ki ste prišli 

:) 

 

Harmonike ob Blejskem jezeru 2015 

 

V naši fotogaleriji so na ogled slike z izleta 19.7.2015 na Bled. 

 

Srečanje harmonikarjev Izola 2015 

 

18.7.2015 smo imeli nastop našega harmonikarskega orkestra v Izoli na povabilo 

Kulturnega društva harmonikarjev Izola. 

Ob tej priložnosti je nastalo nekaj fotografij v naši fotogaleriji. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/15_bled.html
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http://www.kraskaharmonika.si/15_izola.html
http://www.kraskaharmonika.si/15_izola.html


 

Snemanje videospota 2015 

 

V ponedeljek, 22.6.2015 smo snemali videospot.  

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na naši fotogaleriji. 

 

Fish piknik 2015 

 

Slike iz Fish piknika 21.6.2015 s člani društva Kraška harmonika ... 

 

Fotogalerija 

 

 

http://www.kraskaharmonika.si/snemanje-videospota-2015.html
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Glasbeni večer v Šempolaju 

 

V ponedeljek, 8. junija 2015, je skupina gojencev glasbene šole Kulturnega društva Kraška 

harmonika nastopila v Šempolaju. Na pestrem glasbenem večeru so nastopile številne 

otroške/mladinske glasbene, plesne in pevske skupine kulturnega društva Vigred, godbe 

Nabrežina ter nekateri gojenci prof. Zorana Lupinca. 

Kot solist je nastopil Jan Novak. Presenečenje večera pa je bil Jaka Žerjal, ki je korajžno 

zaigral dve pesmici. 

 

 

Koncert: poklon Ludviku Žiberna 

Zelo lepo obiskano prireditev 12.6.2015 v zadružnem domu Štorje je polepšal lep 

kulturni program in družabno srečanje po njem.  

Zahvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi. 

Nekaj utrinkov je zbranih v fotogaleriji. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/15_scaronempolaj.html
http://www.kraskaharmonika.si/koncert-poklon-ludviku-ziberna.html
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Zaključek tečaja diatonične harmonike 

V Štorjah smo proslavili uspešen zaključek tečaja diatonične harmonike KD Kraška 

harmonika pod vodstvom prof. Zorana Lupinca v šolskem letu 2014/2015. 

 
 

Izlet 2015  

Letošnji izlet je bil avstrijsko obarvan, 

odpravili smo se namreč na avstrijsko 

koroško ter obiskali proizvajalca 

harmonik Müller in g.Rutarja na novi lokaciji 

v Avstriji - Sitterdorff (Žitara vas). Vsi so nas 

lepo sprejeli in nam predstavili svoje delo.  

Zjutraj nas je pred podjetjem Muller sprejel 

g. Viki Ašič, ki je zastopnik te znamke na 

slovenskem tržišču. Podrobno nam je 

predstavil podjetje in celotno proizvodnjo 

harmonik. Po ogledu proizvodnje so nas 

pošteno zasrbeli prsti in vsi smo si želeli 

preizkusiti te harmonike. 

Čas je hitro bežal zato smo se morali 

odpraviti ponovno na pot proti Žitari vasi, 
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kjer nas je pričakoval g. Aleks Rutar. Ob 

prihodu smo se najprej skupaj odpravili na 

kosilo, ter nato si ogledali tudi proizvodnjo 

harmonik Rutar. Seveda brez preizkusa vseh 

harmonik in preigravanja najrazličnejših 

melodij ni šlo. Izlet smo zaključili v večernih 

urah z koncertom v kulturnem domu v Žitari 

vasi. Galerija slik 
 

 

Praznik Refoška v Marezigah 

 
V kulturnem programu Praznika refoška v Marezigah, v okviru katerega je potekalo 

16.5.2015 srečanje harmonikašev, so kot solisti nastopili tudi člani Društva kraška 

harmonika in sicer Matej Emili, Morena Lanza, Vinko Marinšek in Andrej Vitez. 

 V uvodnem govoru prireditve so se organizatorji spomnili tudi g. Ludvika Žiberna, katerega 

pogrešajo. Skupno je nastopilo 24 harmonikašev in Harmonikarski orkester Izola pod 

vodstvom Andreja Gropajca. 

 
 

 

Kraška harmonka v Biljah 

25.4.2015 smo bili člani društva Kraška harmonika v Biljah. Ob tej priložnosti je nastalo 

http://www.kraskaharmonika.si/avstrija-izlet.html
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nekaj slik, ki so na ogled v naši fotogaleriji. 

 

 
 

 

Kraška harmonika na počastitvi dneva žena in 

materinskega dneva v Štorjah 

 

V nedeljo  15.3.2015 smo se člani orkestra KD 

Kraška harmonika na povabilo KŠD Šator - Štorje udeležili kulturnega dogodka v počastitev 

dneva žena ter materinskega dneva in  tako popestrili prireditev z našimi harmonikami in 

dobro voljo. 
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