
 

    
 

 Poročilo vodilne skupine za leto 2019 in 2020 
 

Število članov v vodilni skupini se neprestano spreminja, eni odhajajo novi prihajajo. Trenutno 

vodilno skupino sestavlja nekaj članov mlajših veteranov in nekaj mladincev, skupaj okrog 12 - 14 

parov. 

Skupina naj bi imela dvakrat na teden vaje, nedeljske so dokaj dobro obiskane, četrtkove pa ne 

zaradi različnih aktivnosti mladih. Tudi ideja o skupnih četrtkovih vajah za vse odrasle skupine ni 

obrodila sadov 

Za vodilno skupino je Mirko Ramovš postavil Razkrižje, Bojan Knific pa nam je pomagal pri ob-

likovanju kostumske podobe. Modna oblikovalka Tadeja Pance je narisala nekaj vzorčnih primerov 

na podlagi katerih bomo sešili kostume. 

V februarju 2020 je bilo sešitih osem moških in osem ženskih kostumov. 

V letu 2019 smo se začeli pripravljati na 45. obletnico društva, ki bi jo obeležili novembra 2020. 

Žal je epidemija preprečila naše priprave.  

Uspelo nam je izvesti letni koncer - OHCET PO STAREM na prostem pred rotovžem.  

Vse ostale dejavnosti in nastopi so odpadli, razen sodelovanja na Mednarodnem folklornem festi-

valu na Madeiri. 

 

V jeseni 2020 smo iskali možnosti za vaje na prostem in dobili dovoljenje za vaje v atriju novo-

meške fakultete. Zadi slabega vremena smo se morali preseliti pod streho in sicer v garažo trgovine 

Tuš. Ker je garaža odprta je bilo kmalu prehladno za vaje. In prenehali smo z vajami tudi zaradi epi-

demije 

 

V trenutni situaciji, ko še vedno v letu 2021 ne moremo imeti vaj smo se dogovorili, da bomo 

počastilinašo 45. obletnico z dokumentarnim filmom in prikazali kaj vse smo ustvalili v teh 45. 

letih. 

Že nekaj časa se preko ZOOM-a pogovarjamo in sestavljamo scenarij za film. Vsak član je do-

brodošel, da se vključi v razgovor in prispeva svoje mnenje. Do konca marca 2021 morabiti scenarij 

gotov, nakar sledi snemanje intervjujev in montaža filma. Jurij Moškon naj bi film končal do 

avgusta. Nato gre v prestavitev v začetku septembra 2021 

 

Na obnovljenem trgu bi postavili letni kino in predvajali film ob 21. uri, ko se stemni. Pred tem pa 

bi imeli modno revijo s predstavitvami naših kostumov, možnost slikanja gledalcev v Dolenjskem 

kostumu in zaželjena je še kakšna ideja. Pogostitev gledalcev? 

 

Ker ni nastopov tudi ni denarja.  

Za to filmsko predstavo bi prodajali karte na vseh vhodih na prireditveni prostor. 

Glede na napovedi epidemiologov nas čaka tretji val. Če ne bo letnega kina in spremljajočih 

dejavnosti bo film predvajal TV Vaš kanal. 

 

Umetniška vodja: Branka Moškon 
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