URESNl(IL SEM SANJE
Gostilna in rest avracija Avsenik v Begunjah je prejsnji cetrtek gostila dobrodelni koncert, ki ga je
pospremila tudi predstavitev avtobiografije Jozefa Oselija z naslovom Uresnicil sem sanje.
obcinstvo pozdravilo nastop
Gasperja Bohinca na harmoniki iz lokalnega drustva
Sozitje, ki se ze leto dni uci
obrodelni konceit je bil nacr- igranja pri Sasu Avseniku,
t.ovan z_e__ prej,_a kot nam je ponosno zaupal.
Napovedala ga je prijateljica
ker je tudi glasSandra Sv~t:iiia.
·
. benikom in priOb dogoa.icu je bila posreditvam ponagajala pandemija, so dobrodelni koncert tavl1ena tudi razstava slik iz
avtobiografije Jo~efa Oselipripravili prejsnji teden.
Poleg Ansambla Sasa ja, ki sicer obsega tri knjige
(Moja zivljenjska" izkusnja,
Avsenika so na koncertu
Recepti,. Potovarija s sefom
nastopila se stevilna bolj ali
jozetom) pod skupnirn nasmanj znana irnena _s slovenskih glasbenih odrov, priso- lovcim Uresnicil sem sanje.
Oselija sicer vecin;,i pozna
tni so bili tudi gledaliscniki.
Nastopili so Nina Domin- kot tistega: kuharskega mojko, Nusa Derenda, Man- . stra, ki je kuhal za Tita, s svojimi jedrni in pogledom na
ca Izmajlova in Benjamin
.Izmajlov, ansambel Vese- svet pa je navduseval tudi
le Stajerke, Flora Ema Lot- druga svetovna . drfavnisric, Tone Habjan, IlenaOse- ka irnena. Avtobiografija je
nar Hevka, Tasa Toman, nastala kot dragocen spo- in anekdot s pomocjo foto~
Anja Brglez, Marko Bil- min na strokovno delo in giafije fu besede tudi povzel ·.
car, •1fozidar Woifand.Wolf; nepozabne izkiisiije s kol.'~~ v tivbdu v·kon&?t:~kasnejf"
Ivan Hudnik, Stan_e Vid- gi po celem svetu ter z zeljo, pa so ga presen~tili k~legi·~z
mar, sodelovali pa so tudi da za ta tezek in odgovoren . Hrvaske ktillnanfue akadeclani KD IS viteza Gasper- poklic navdusi rnlajse gene- rnije, saj mu je. predsediiik
- Da.riili Crleni iZrocil diploja Lambergarja. Dogodek je racije.
· prisrcno povezovala Branka
Oseli je koscek svojih · mo O castnem clanstvu V
.
Bozic, se prav posebej pa je bogatih ~ ~enj, doiivetij akaderniji. ·
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»Delovno« navihana Nusa Derenda

Kdm je zelel, je knjige lahko tudi kupil zbran:eyrosto
voifrie 'phspivk~'s'rkotli~rtl .
in deset odstotkov od prodaje knjig pa so orgaruzato.rji
dogodka z dobrodelno-noto
namenili Drustvti Sozitje s .
podrocja obciri. Radovljka,
Bled, 13ohinj in Gorje.
- Bo~idar Wolf.ind Wolf

Vesela Stajerka Loti ziaus in Matic !>level iz Ailsambla
Sasa Avsenika)
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Moderatorka Branka Bo~ic in podpredsednica drustv~
Sozitje obcin Radovljica, Bled, Bohinj in Corje Andreja Pirc

