
Sloven ijo bo na Eurosongu m a ja p rihodnje leto zasto pala zad nja leta v Sloveniji zelo prilju blje n a 
skupin·a Joker Out. » Podaja mo se p o z m a go;« so bili soglasni na s re d ini pre d s tavitvi. 

O
d hod na Euro
song je za Jo
k er Out veli
ka reč. •To je 
_do zdaj za nas 

največji izziv, stopiti na 
oder pred ljudi, ki nima
jo pojma, kdo smo, in jih 
prepričati, ·da smo najbolj
ši. Zelo se veselimo Euro
songa in živimo za ta ~dre
nalin, ki se rodi iz takih 
stvari. Kar se tega tiče smo, 
kot rečejo Angleži,"stood
stotno.'hyped',« je na moje 
vprašanje, kako velik iz
ziv jim predstavlja odhod 
v Liverpool, povedal front-

» V resnici sm o za leto 

2023 z Evrovizijo ali brez 

nj~_lli!{rfi>-;aJiJq-ili~.9. .• 
pavzo, Qekako se nam 
zdi, da je, če tako rečem, 
nel<o 'kolobarjenje ' prišlo 

do tre,;utka, ko bom.o 
pustili 'zemlji', da se 
malo spočije,« 

man zasedbe Joker Out Bo
jan Cvjeticanin. Pa bodo iz 
tega razloga v prihodnjem 
letu imeli manj koncertov? 
» V resnici smo za leto 2 023 

z Evrovizijo ali brez nje na
črtovali krajšo pavzo, ne
kako se nam zdi, da je, če · 
tako rečem, n eko 'kolob ar
jenje' prišlo do tren utka, ko 
bomo pustili 'zemlji', da se 
malo spoaje,« je še razmi
šljal Cvjeticanin in dodal, 
da bi si težko zaželeli bolj
šo lokacijo za njihovo ude
ležbo n a Eurosongu: »Smo 
pač otroci, ki smo odraščali 
z glasbo Beatlov. Liverpool 

Na Eurosongu v Liverpoolu nas bodo zastopali priljubljeni Joker Out. ,,...,n.,OoU 

pa je zibelka mainstrearna 
in to bo zelo zelo lepa izku. 
šnja,.za katero verjamem, 
da nam bo razširila obzor
ja, tudi glasbena. Prepričan 

• sem, da se bo to močno iz
razilo v našem ustvarjanju 
v prihodnjih letih.« 
člani zasedbe so na sre

dini novinarski konferen
ci;ki je sicer potekala na iz. 

napisanega besedila. Premi
erno jo bodo predstavili 4. 
februarja prihodnje leto na 
RTV Slovenija, dan kasneje 
bo luč sveta ugledal tudi vi
deospot. 

Eme to rej ne bo 

Joker Out so.bili za nastop 
na Eurosongu izbrani ne
posred,;o. Kot je povedal od-

Skladbo, s katero bodo nastopili v Liverpoolu, imajo že 

izbrano, nimajo pa še napisanega besedila . Premierno 

jo bodo predstavili 4 . februarja prihodnje leto n a RTV 
Slovenija. 

jemni lokaciji ljubljanske
ga Botaničnega vrta, pove
dali, da bodo svojo skladbo 
zapeli v slovenščini, saj je 
to njihov jezik izražanja, na 
ta način pa, menijo, so naj
bolj pristni. Skladbo ima
jo že izbrano, nimajo pa še 

govorni urednik razvedril
nega programa na nacional
ni televiziji Vanja \'ardjan, 
je letos svojega evrovizijske
ga predstavnika na interni 
način tako izbralo 12 držav, 
med njimi tudi država go
stiteljica Velika Britanija. 

»Kdo je v Sloveniji trenu
tno bolj primeren za nast6p 
v Liverpoolu kot Joker Out,« 
je prepričan Vardjan. S tem 
je utemeljil neposredno iz
biro »najbolj vročega ben
da ta hip«. pa tudi pomisle
ke, ki se pojavljajo ob odpo
vedi Eme .. 

Po M;ineskin Jokerout? 

Glasbeniki Kris Guštin, 
Jan Peteh, Jure Maček in 
Martin Jurkovič in pevec Bo
jan Cvjeticanio bodo tako v 
Liverpoolu nastopili dve leti 
po evrovizijski zmagi zased
be Maneskin iz Italije. »Oči
tno je zdaj pravi trenutek za 
nastop.~ so kom_entirali po
vabilo RTV Slovenija k sode
lovanjtL Tega so sicer preje
l i, ko so že začeli pripravlja
ti pesem ·za slovenski izbor 
Ema, na katerega so se na
meravali prijaviti. 

MAlC~ lID~WJ@j~(~~ 
NOVOL~V~~ ~A\Z~rm 
Z nano golfsko igrišče v Smled niku bo konec 
decembra go stilo novolet ni bazar s prece j pisano 
p o n udbo. Na svoj račun bod o tokrat prišli tudi 

lju bitelji golfa. 

G 
o lfsko igri
šče Cu bo v 
Smledniku 
27. decembra 
od 13. ure da

lje vabi na prav poseben 
dogodek, ki so ga poime
novali Novoletni bazar by 
Cubo. Stremijo k sprošče-. 
nemu druženju pred klub
sko hišo, v decembrskem 
vzdušju boste labko v nji
hovi zimski vasici zadosti
li svoji želji po gurmanskih 
grižljajih, zabavala vas bo 
živa glasba narodno-zabav
nega ansambla, obljublja
jo tudi pestro ponudbo lo
kalnih dobrot na stojnicah. 
Manjkalo ne bo niti domače 
kuhano vino in nekaj na žli. 
co, za najmlajše pa pripray
ljajo •šmom«. Bo pa bazar 
namenjen ·tudi ljubiteljem 
golfa. V ponudbo bazarja 
so namreč vključili tudi se
jem rabljene ter nove ·opre-

me za golf. Zato s seboj pri
nesite vse, kar vam. v letu 
2022 ni služilo, mogoče pa 
najdete med ponudbo tudi 
kaj novega. Zagotovo bos
te izvedeli najnovejše ves
t;i, ki se nanašajo na samo 
igrišče, ljubitelji golfa pa 
boste labko brezplačno pre-

. izkušali najnovejšo pridobi
tev vadbišča v Smledniku: 
Toptracer Range. Žogice 
na igrišču, pravijo, bodo 
brezplačne, organizira jo 
celo manjše tekmovanje. 

. Ob 13. uri bodo gostili za
bavno tekmovanje »najbliž
je zastavici«. Vse začetnike, 
tiste, ki imajo vpra~aoja v 
zvezi z opremo ali igranjem 
golfa in potrebujejo odgo
vore nanje, pa med 13.30 
in 14.30 vabijo na brezplač
no predstavitev golfa. Ko.se· 
bo dan prevesil v večer, bo 
glasbeno pobudo prevzel 
hišni didžej, noč pa se bo 
zaključila v duhu dobre za
bave v čarobnem ambientu 
pod Smledniškim gradom. 

DOBRODELNOST 
BLEJSKE VRTNICE 
Bled Rose ho te l ko nec tedna pripravlja d obrod e lni 
Veliki božični ko ncert, na katere m bodo prisotna . 

tudi z nana imena s lovenske g lasbene estra d e, kot 

s ta Rebeka Dre m elj in Nuš a Dere nda. 

M 
ed vplivneži 
in vplivnica
mi izjemno 
priljubljeni 
Bled Rose 

hotel že tradicionalno prip
ravl ja decembrsko dobro
delno akcijo za pomoč za
puščenim živalim, tokrat v 
obliki Velikega božičnega 
koncerta. Koncert z Matja
žem Kumljem bo v petek, 
23. decembra, z začetkom 
ol;> 19. uri. V stilu Michae
la Bubleja in Franka Sinatre 
bo v glasbeni družbi Rebe
ke Dremelj, Nuše Deren
da, Ladybugz ter skupine 
pričaral nepozabno božič
no pravljico .. Koncert v blej
skem hotelu bo še dodatno 

nadgradila gala božična ve
čerja, za katero bo poskrbe
la glavna kuhalnica hotela, 
prepoznavno ime med go
renjskimi in tudi slovenski
mi kuharskimi imeni, Škof
jeločan Grega Rozman. 

Ker je december čas obda
rovanj in dobrih dejanj bodo 
v okviru Bled Rose Charity 
del sredstev, zbranih na Ve
likem božičnem koncertu, 
podarili Zave!išču Ljubija
~•- »S pridobljenimi sred
stvi bomo podprli izobraže
vanja za šolanje in trenin
ge socializacije zapuščenih 
kužkov, da jim bo lažje najti 
topel dom,« še povedo. 

Bled RoseCharitypa znot
raj hotela deluje že od leta 
2020, ko je prvič organizira
la uspešen projekt oddajanja 
za puščenih· živali. 

., 




