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ZAVRČ, TRNOVSKA VAS / OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV 

Dva večera prijetnih ljudskih melodij 
Pevci ln godci s Ptujskega so se tudi letos družiti na že tradi· 
cionalnem območnem srečanju pel'cev in godcev, ki Je bilo za· 
radi velikega šte,i1a nastopajočih že drugič deljeno v dva dela. 
Srečanje je pripravil Sklad RS za ljubiteljske kulturne de· 
javnosti, območna izpostava Ptuj, pri organizaciji pa sta po
magali še kulturni drušl>i . gostiteljici obeh srečanj: KUD 
Maksa Furj8n8 Zavrč ln Kulturno drušn:o Trnovska vas. Na 
petkovem ln sobotnem srečanju ljubiteljskih kulturnih 
ush'arjaJcev je prepenlo ln godlo kar 39 skupin z domala vseb 
občin ter bkrati kulturnih ln folklornIh društev na širšem 
ptujskem območju. 

Občinstvo je tudi letos nastopa
joče poslušalo v precej~njem števi
lu, nastopajoči pa SO srečanje izko
ristili še za družen je in izmenjavo 
izkušenj. Poslušalstvo je lahko 
prisluhnila lepemu številu 
ljudskih pevk, čeprav so bile med 
njimi tudi take, ki so morda izzve· 
nele preveč zborovsko in premalo 
.ljudsko •. V družbi pevk ni man-

ikalo tudi dobrih in preka1jenih 
ljudskih pevcev, pa ljudskih mu
zikantov in posameznih godcev, 
ki so še prav posebej navdušili 
občinstvo. V programu letošnjega 
srečanja smo lahko slišali precej 
izvirnih in nekaj zimskemu času 
primernih pesmi. Mnoge od teh 
so se že kar dobro prijele, pevci in 
godci pa so tako znova dokazali, 

V Tmov~~J vasi so zapele tudi pevke Iz Kidričevega 

Trio Škorcl je star znanec srečanj godcev in pevcev. 

kako zelo znajo ceniti in ohranjati 
ljudsko blago, 

Na srečanju v Zavrču so nastopi· 
li: liikarice iz Moškanjcev PD 
Gorišnica, pevci iz Cirkulan, trio 
Grozd KUD Zavrč, pevci in pevke 
KPD Stoperce, pevke in pevci FD 
Lancova vas, harmonikar Vlado 
Koren, pevke iz Pobrežja, pevke 
Grebljice KO Sela, pevke Gma· 
jnarice KD Hajdoše, pevke DU 
DPD Svoboda Ptuj , kvintet DU 
Rogoznica, pevke KD Lovrenc na 
Dravskem poUu, pevke Žanjice iz 
Cirkovc, trio Skorci, pevci Kopači 
iz Podlehnika, Pevci vasi iz 
Gorišnice, pevke iz Male vasi PD 
Gorišnica, pevke iz Zavrča in mu
zikanti FD Lancova vas. 

V soboto, 29. januarja, je bil dru· 
gi del območnega srečanja pevcev 
in godcev. Po pozdravnem nago-
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voru župana Trnovske vasi Karla 
Vurcerja so se občinstvu, ki je na
polnilo krajevno dvorano v 
Trnovski vasi, predstavili pevke 
in pevci ter godci iz Vidma, 
Dravskega polja, Lancove vasi, 
Markovcev, Cirkovc, s Hajdine, iz 
Kidričevega, Dolene, Skorbe, 
Dornave, Vitomarcev, Trnovske 
vasi in z Destrnika. Hvalevredno 
je bilo, da smo slišali veliko pes· 
mi , ki se običajno ne pojavljajo na 
tovrstnih srečanjih, kar govori v 
prid temu, da skl!Pine ljudskih 
pevcev in pevk pridno iščejo po
zabljene pesmi v svojem okolju in 
jih dajo v svoj program. 

Ljudske pesmi pričajo o klenosti 
naših ljudi, ki so svoja občutja 
prelili v pesem. se ponorčevali iz 
svojega dela, svoje revlčine in ve
selja ter bogaboječnosti. · ::-'.': . 

Ob koncu je predsednik ZKD 
Ptuj Franc Lačen pOdelil priz-

I nanja nastopajoam, župan Karl 
Vurcer pa spominska darila. . 


