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Moška pevska skupina Li-La deluje dobra štiri leta. Skupino sestavlja 12 pevcev, vodiva jo Erika Blažič 

in Ana Zec. V zadnjem letu nam je bilo sodelovanje onemogočeno zaradi epidemije Covid-19. Aktivni 

smo bili ves čas dokler nam je bilo to omogočeno, ter hitro tekli skupaj spet med vsako sprostitvijo 

ukrepov. Še vedno z veseljem prepevamo ljudske pesmi, se včasih z njimi poigramo ter jih priredimo v 

moderno obliko.  

Tercet LI-LÁ, tako kot moška pevska skupina, deluje že pet let. Skupino sestavljamo Erika Blažič, Nina 

Šalamon in Ana Zec. V letu 2020 smo bile dejavne kolikor so nam okoliščine omogočale.  

Decembra 2019 sva obe skupini – moška pevska skupina Li-Lá in Tercet Li-Lá sodelovali na božični 

prireditvi v Zavinku. Punce smo z nastopom nadaljevale še na božičnem koncertu v cerkvi v Šmarjeških 

Toplicah.  

V februarju smo s pevskimi točkami popestrili praznovanje v Gostišču na Vasi, ter sodelovali na 

območnem srečanju ljudskih pevcev v Mirni Peči. Nadaljevanje srečanj ljudskih pevcev je bilo zaradi 

epidemije prekinjeno.  

V letu 2020 sva skupini večkrat združili glasove ter sodelovali na animacijah za goste hotela v  

Šmarjeških Toplicah, kjer so bili nad našim programom navdušeni tako gostje kot osebje Term 

Šmarješke Toplice.  

Skupaj z ostalimi Kresovci smo v letu 2020 pripravili pevski program za dve okrogli obletnici naših 

članov; n-letnika Gregorja in abrahamovca Robija.  

Tercet Li-Lá je v septembru s petjem popestril poroko ene od naših dolgoletnih članic – Polone Pucelj 

(Opara), ter poleg tamburašev sodeloval na prireditvi srečanja vojnih veteranov v Dvorani Leona 

Štuklja. 

Ponovno smo želeli pripraviti pevski večer ljudskih pesmi, ter sodelovati na prireditvi 45.obletnice 

Folklornega društva Kres, vendar je bilo zaradi razmer to onemogočeno.  

Močno upamo, da bomo v naslednjem letu lahko ponovno združili moči in glasove, ter pripravili veliko 

zabavnih dogodkov z ljudsko glasbo, saj se tako na vajah kot na nastopih vedno vsi zelo zabavamo. 

Plani za naprej: Ko nam bo omogočeno, bomo ponovno obudili naše druženje ob ljudski pesmi. 

Potrudili se bomo z organizacijo večera ljudskih pesmi, ter sodelovali na ostalih prireditvah. Še naprej 

bomo prepevali ljudske pesmi, obudili in dopolnjevali naš repertoar, ter se udeleževali srečanj ljudskih 

pevcev in godcev. 

Vodji pevske skupine Li-Lá: Erika Blažič, Ana Zec 

Vodja Terceta Li-Lá : Nina Šalamon 
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