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Prvi festival Prešerna mladost v
Šentvidu smo pod vtisi zelo pomenljivih besed »nikoli ni prezgodaj, da pokažeš svoj talent, lahko je pa hitro
prepozno« uspešno izpeljali. Na kulturni praznik smo v Ljudskem domu v
Šentvidu dali besedo mladim iz vseh
osnovnih šol in obeh gimnazij. V polni
dvorani je bilo najlepše srečevati zadovoljne obiskovalce in opazovati navdušenje nad mojstrovinami mladih, ki
živijo med nami. Festival je bil zanje
odlična priložnost in želimo si, da se ob
letu osorej ponovno srečamo in z navdušenjem spodbudimo njihove talente,
s katerimi bodo soustvarjali prihodnje življenje v Šentvidu in okolici.
Na kulturni praznik, 8. februarja, smo se člani
našega društva že tradicionalno odpravili »Po
Prešernovih stopinjah« na Šmarno goro.
Letos nas je gora čakala vsa krasna v snežnem ogrinjalu. Ob 11. uri je pri Mariji sveto
mašo za pokojne kulturnike daroval gospod
France Urbanija, naš triglavski župnik. Sledilo
je kulturno druženje v galeriji nad velbom poleg cerkve. Združili smo branje še vedno zelo
aktualnih tekstov velikega Prešerna in Cankarja o slovenski deželi in duši ter glasbo ansambla ustnih harmonik Sorarmonika. Instrumentalisti so vse prisotne navdušili z zanimivimi
izvedbami Zdravljice in drugih skladb. Zaključili smo z mislijo, kako prešeren je dan med
dobrimi ljudmi, ki jim je mar za slovensko kulturo in slovenskega človeka.

V ponedeljek, 5. februarja je bila v
Mestnem muzeju slovesna podelitev
priznanj za dosežke na področju
kulture v letu 2017, ki jih podeljuje Zveza kulturnih društev Ljubljana. Priznanje, bronastega ljubljanskega žvižgača, je prejel tudi
predsednik Društva BPČ Brane Kopač za scenarij in režijo predstave
En godec nam gode, ki je v nagovoru poudaril, da gre to priznanje
vsem sodelujočim v predstavi. Slednja se je, po enoletnem uspešnem
uprizarjanju, z zadnjo, dvaindvajseto ponovitvijo 8. februarja v Mirni
Peči, kjer je Lojze Slak preživel svoje otroštvo, poslovila.
Dan Blaža Potočnika smo obeležili
v nedeljo, 28. januarja. V kaplaniji
nam je sam Blaž Potočnik, ki ga je odlično upodobil Vinko Žnidaršič, prebral
nekaj svojih pesmi. Istega dne je bila tudi maša v spomin na ustanovitelja
prve čitalnice, pri kateri smo se spomnili tudi vseh pokojnih članov društva
BPČ.
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V soboto, 17. marca 2018, ob 19.00 bo v Vidovem domu potekal
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA, na katerem bomo izvedli redne volitve
članov upravnega odbora društva za naslednje mandatno obdobje.
LEPO VABLJENI VSI ČLANI DRUŠTVA IN PODPORNIKI!
V soboto, 24. marca, ob 19.15 uri bo v Ljudskem domu akademija v
počastitev Dneva staršev. Poklon starševstvu in zahvalo bodo z recitacijami, instrumentalnim igranjem, petjem in plesom oblikovali otroci
vseh generacij. PRISRČNO VABLJENI!
Na velikonočni ponedeljek, 2. aprila 2018, vabljeni v Vidov
dom na tradicionalni, že 6. FESTIVAL ALELUJE (festival repnih olupkov).
Zbor razstavljalcev: ob 8.30 v Vidovem domu.
Pričetek za obiskovalce: ob 9.30 v Vidovem domu.

