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MARAAYA TOKRAT KOT 
PREDSKUPINA-
Tokrat je večerni oder Rekreacijskega park<1 v Žirovnici v sklopu ·poletnega festivala KašArt 
gostil koncert priljubljenega Jana Plestenjaka, kot predskupina pa sta nastopila Marjetka Vovk 
in Raay, dvojec Maraaya. 

K 
ašArt je poletni 
festival umetnosti 
v Žirovnici. Zdru
.žuje zgodbe, po
ezijo,- popularno 

glasbo in preživljanje časa 
na prostem ter vabi k dru-

. ženju s prijatelji ob oclkri
vanju bogate kulturne de
diščine krajev_ pod Stolom. 
KašArt gosti različne do
godke na štirih prizoriščih, 
koncerti pa potekajo v Zavr
šnici. Organizira ga Zavod 
za turizem in kulturo Žirov
nica v sodelovanju z Občino 
ŽirOvnica in ministrstvom 
za kulturo. 

Tokrat je oder v Žirovni
ci gostil koncert priljublje
nega Jana Plestenjaka, kot 
predskupinapa sta nastopila 
Marjetka Vovk in Raay (Aleš 
Vovk), dvojec Maraaya. Sicer 

sedeče občinstvo je kar ltitro . 
»pobralo« Marjetkino ener-

. gijo z odra, saj se je med pe
smimi precej razgovorila in 
njena iskrenost je bila na
lezljiva. Prav nikogar ni bilo, 
ki ne bi vsaj malo »migal« 
na melodije, ki so prihajale 
iz odra. Ali pa vsaj mrmral 
besedilo pesmi. 

Mimogrede smo izvede
li tudi nekaj zanimivih po
drobnosti iz osebnega živ
ljenja Marjetke in Aleša Vov
ka, ki jih je s publiko delila 
nasmejana pevka. Skupaj 
sta tako že 18 let, imela sta 
takšna in drugačna obdob
ja, tucli čas, ko sta ustvarja
la v angleščini, sedaj je priš
lo .obdobje, ko ustvarjata v 
slovenščini. Prisluhnili smo 
lahko vsem njunim najbolj 
znanim pesmim,· vključ

no z evrovizijsko Here for 
you, 1000 let, ki so ji obisko
valci namenili še posebno 

Jan Plestenjak in ed<!J/ • .!1,~i!>Rlj preP'1znavnih_ obrazov njeg~ve 
spremljevalne skupine, Zdenko Cotic • Coto, ,,,.;"'""' ,N, · 

velik aplavz in sta jo ob kon
cu nastopa ponovila. Niso 
manjkale tudi Drevo, Zdaj 
pa greš, Obujem nove čevlje, 
Sva ... Izjemno pa je dvojec 
občinstvo navdušil z izvedbo 
priredbe znane Magnificove 
pesmi Tivoli. · 

Koman iz Zavoda za turi
zem in kulturo ter župan Ži
rovnice· Leopold Pogačar, ki 
je opčinstvo nasmejal z izja
vo, da je na kvadratni meter_ 
prisotno enako število ljudi 
kot običajno v ljubljanskih 
Stožicab, kadar nastopa Jan. 

Plestenjak je že med pri
hajanjem na oder doživel 
gromek aplavz. Občinstvo je 
dvojecdobroogrelinjebilov 
trenutku na nogah ter prepe
valo nove in stare pesmi pev
ca, ki je smeje priznal, da je· 

FESTIVAL V PRAVEM 
AMERIŠKEM DUHU 
Minuli konec tedna je na prireditvenem prostoru 
ob Zbiljskem jezeru potekal tridnevni slovenski 
»kantri in BBQ festival« Wild West Fest (On Fire). 

F 
estival v pravem 
ameriškem duhu, 
ki ga organizira 
BBQ društvo Slo
venije, je letos že 

četrtič potekal ob Zbiljskem 
jezeru. v ·treh dneh so obi
skovalcem ponudili razgi
bano ponudbo glasbenih, 
plesnih in kulinaričnih do
živetij. Preizkusili so se 
lahko na delavnicah kan
tri plesov v vrstah, ki so jih 
vodili priznam učitelji ple
sa v Evropi, si ogledali de-

monstracijo priprave prave
ga ameriškega BBQ-ja in se 
udeležili delavnic peke na 
žaru. Zanimiv je bil konje
niški »westem ·show«, ki ga 
je vodilo Slovensko združe
nje Quarter konja SIQHA. 
Poleg tega so lahko jahali 
mehanskega bika. Odvili so 
se koncerti domačih in tujih 
country skupin, na ogled so 
bili postavljeni ameriški av
tomobili. Hkrati je poteka
lo tudi mednarodno B BQ 
tekmovanje, ki se ga je ude
ležilo dvanajst ekip, poleg 
slovenskih še italijanske, av
strijske in nemške. · 

Ravno med izvajanjem 
evrovizijske pesmi pa jima 
je za trenutek pozornost ob
činstva malce ukradel pri- . 
hod Jana Plestenjaka, saj so 
ga z avtom pripeljali sk9raj 
čisto pod oder in so njego
vi največji• oboževalci z mo
bilniki že iskali pravi kot za 
posnetek, kako pevec izs_to
pa iz avta. 

na tem prizorišču prvič, ter , 
ponosno povedal, da je rojen 

Duo Maraaya s spremljevalno skupino I ro10: A.ltnk1 e,ur1 

Preden je prišel na oder, 
sta se občinstvu, nastopajo
čim, sponzorjem in ostalim 
sodelujočim v tem festival
skem delu, zahvalila Matjaž 

v Škofji Loki, čeprav že vrsto 
let živi na Primorskem. Ni 
skrival veselja, da ga je ob
činstvo na Gorenjskem tako 
toplo pozdravilo in ga po vsa
ki pesmi nagradilo z glas
nim odzivom. 

; -T~aen ~bl;rAeti~ ,~eti~,;., ,~\ ~. -- ' ,c· ' : 

1\ ~~~;;i;d'n,I"-po¾~tnih ;4;k~f~~;;ki,i ;~ v, šp&rt~~m . 
·par~u štn-čur in_ ŠJiortrie.~ Čentru Veje'šbvo potekal tretji 
t~bo~ Teden nogometa, ki so.ga' 6.rg~ni'ziraii trepefji No
g~ll)etri~g'\ khtba (NK) $eričur in 11/~gorn~ii\pga kl_uba Ve-

-lesovo.• Tabora se je udeležilo .več kot" sede ni deset oirok 
i~1azfrč9i~_g~ie,nj5kih n·og9,m; \riih )dJ~Jv. Največ otrok' 

. je bifo i; NK Š!nčur, Vel~s~vo, _f;Ja.klo_in Preddyor. O_troci 
-so poleg r\ogometnih in.atletskih vsebin na treningih pre

,. i~kusili ·tuai osribvrie ielinike jJj.da, v živo videli 'riekate're 
. ~kS(?tičrie,živali, ~e ohladiH v k'raniske_rii ha.zenu in re,ki 

· ~okri, uživ~li V Vodni drči,_kuiili tabo·rniški ogenj terdoži
~ .veli še_mriogo dr~gih nepozabnih ~r~nu,tko~. N·a taboru je 
· potekato~.tudi tekmov~nje, katerega iniagova_lec je prejel 
~ ptaV ~ -sebnO_riagr;_90, il"I ilcer reprezerlta_nČni dres Slo','.e
i,, h1j7;y_J«ii_ere;;, j<i~l~tgšnji ligi ~•ro'd\i~"r,,istop'al ne~d~nji 
. čl3.n nogomet~ega kluba Šenčur Žan Celar._ 


