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FESTIVAL »ALELUJE«
Na velikonočni ponedeljek, 2. aprila 2018, Društvo BPČ pripravlja tradicionalni, letos že šesti Festival »ALELUJE«. »Aleluja« je
ime
za posebno
jed iz posušenih repnih olupkov, ki jo po nekaterih
NAPOVED
DOGODKA:
slovenskih krajih pripravljajo ob velikonočnih praznikih. V želji po
ohranjanju bogate kulturne dediščine smo v društvu sklenili, da ta
lep običaj predstavimo širšemu krogu ljudi.
Vabimo vse, ki gojite to tradicijo, da se nam pridružite in v Vidovem domu predstavite svoj način priprave aleluje. Zbor razstavljalcev bo ob 8.30, obiskovalci pa vabljeni v Vidov dom (2.
nadstropje) ob 9.30.
AKADEMIJA OB DNEVU STARŠEV
V soboto, 24. marca 2018, je v Ljudskem domu potekala akademija,
na kateri smo se poklonili našim staršem. Nastopajoči, bilo jih je preko dvajset, so z instrumentalnimi točkami, petjem, recitiranjem in plesom vsak na svoj način
izrazili svojo hvaležnost
do staršev za vse, kar
prejemajo od njih. Prisrčna spontanost, s katero so
najmlajši nastopajoči premagovali tremo, je ogrela
srca obiskovalcev in dala
dogodku
prav poseben
čar.

VOLILNO LETO V DRUŠTVU BLAŽ POTOČNIKOVA ČITALNICA
18. marec je bil za naše društvo pomemben dan. Na zboru članov
smo razrešili stare organe društva in potrdili nove. Srečanja se je
udeležilo kar 70 % vseh članov društva, kar nas je zelo razveselilo. V
poročilih o delovanju smo slišali o bogatem naboru prireditev in dogodkov, ki so se zvrstili v preteklem koledarskem letu. Člani društva
so organizirali 18 dogodkov in bili udeleženi še na 4 drugih srečanjih.
Društvo je z glasbeno-gledališko predstavo En godec nam gode pridobilo na prepoznavnosti, porodile so se nove ideje za ustvarjanje in
pridobili smo nekaj novih članov v upravni odbor. Slednjega sedaj
sestavljajo: Brane Kopač, Lidija Zupanič, Andreja Bečan, Simona Čarman, Franc Velkavrh, Helena Kopač, Vesna Jelena Kirbiš, Alen Salihović, Vinko Žnidaršič, Jože Konec, Špela Sitar,
župnik Ivan Jagodic, Ignacija Fridl Jarc, Bernarda Menart, Nataša Muršec.

Vsem novo izvoljenim odbornikom čestitamo in jim želimo uspešno
delo. Železni repertoar stalnih prireditev bomo tako nadgradili z nekaj
novostmi, o katerih vas bomo pravočasno obvestili. Če imate še kakšno pobudo znotraj kulturnega delovanja v našem kraju, povezovanja
in sodelovanja, pa nam le pišite na drustvobpc@gmail.com. V letu
Ivana Cankarja in v prihajajočih pomladnih dneh vam želimo radostnih trenutkov ob prebujanju narave.
Andreja Bečan

