
“Ženska naj bode pred pečjo ali pri zibeli – 
  ne pri peresu!” (Janez Trdina)

Kulturni dom Preddvor
8. februar 2023, ob 19. uri

Prireditev 
ob slovenskem 
kulturnem 
prazniku

Koncert mladih preddvorskih glasbenikov

Občina Preddvor www.visitpreddvor.siJ
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◇  Zala Šenk (kitara, vokal) 
Ditka: Ne bodi kot drugi

◇   Eva Fras (klavir) 
Yiruma: River flows in you; Lady Gaga: Always remember  
us this way

◇  Tamara Volčjak (klavir) 
Reg Presley: Love is all around; Johann Pachelbel: Canon

◇  Sara Fras (kitara, vokal) 
Bele vrane: Na vrhu nebotičnika

◇  Ula Šenk (klavir) 
Christine Perri: A thousand years; Elton John, Ed Sheeran:  
Merry Christmas

◇  Sara Fras (kitara, vokal) 
Alya: Dobro jutro življenje

◇  Lara Lipar (klavir) 
Josipina Urbančič Turnograjska: Zdravlica

◆  Scenarista in povezovalca programa:  
dddr. Mira Delavec Touhami in humorist Rok Bohinc

Prireditev je posvečena 190-letnici praznovanja rojstva Josipine Urbančič 
Turnograjske, prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke 
in pravljičarke. Poimenovana je z besedami Janeza Trdine, ki se ni mogel 
sprijazniti z dejstvom, da v Preddvoru živi in v slovenskem jeziku ustvarja 
mlado izobraženo dekle. Bilo je to v časih, ko je bila umetnost izključno v 
moški domeni in je bil na Slovenskem uradni jezik nemščina. Trdina je 
kasneje svojo trditev preklical in priznal, da so Josipinina dela vredna 
pozornosti in ohranitve naslednjim rodovom.



Nastopajoči 

◇ Eva Tofant je dijakinja 3. letnika Gimnazije Kranj. Poleg glasbe jo 
navdušujejo tudi zgodovina, književnost in umetnost na splošno. 
Prečno flavto igra že osem let in njena velika želja je, da bi se v 
prihodnosti naučila igranja še kakšnega inštrumenta. V prostem 
času rada bere, piše in preživlja čas s tistimi, ki jih ima najraje, 
torej s prijatelji in z družino. 

◇ Ema Šavli je dijakinja 3. letnika Gimnazije Kranj. Poleg klavirja 
igra tudi orgle, kljunasto flavto in obiskuje šolo solopetja. Zanimajo 
jo psihologija, kriminalistika, antropologija in igralstvo. Rada 
potuje in odkriva nove dežele. Zelo rada ima živali, v prostem času 
tudi jaha. 

◇ Eva Fras obiskuje 5. razred OŠ Matije Valjavca v Preddvoru in 
igra klavir četrto leto. Poleg glasbe se ukvarja tudi s športom, še 
posebej se sprosti pri plezanju na umetnih plezalnih stenah. 

◇ Sara Fras obiskuje 8. razred OŠ Matije Valjavca v Preddvoru. 
Poleg kitare, ki jo igra že sedmo leto v glasbeni šoli Piano forte, 
obiskuje tudi ure solo petja. Glasba in petje Saro razveseljujeta, 
želi si, da bi jo vedno spremljala na njeni življenjski poti. 

◇ Tamara Volčjak hodi v 6. razred OŠ Matije Valjavca Preddvor. 
Klavir se uči peto leto v glasbeni šoli Piano forte. Poje v šolskem 
in otroškem cerkvenem zboru. Z navdušenjem že nekaj let trenira 
nogomet in je tudi nasploh zelo navdušena nad športom. 

◇ Ula Šenk hodi v 5. razred OŠ Matije Valjavca. V prostem času 
trenira nogomet in že tretje leto zapored obiskuje pouk klavirja. 
Zelo rada ima živali, najraje pa ima svojega psa Maxa in ptička 
Sančija.

◇ Zala Šenk obiskuje 3. letnik Tehniške gimnazije ŠC Kranj. V 
prostem času trenira nogomet in tudi poučuje mlajše generacije. 
Zelo rada prime za kitaro in še raje kaj zapoje. Sodeluje na različnih 
šolskih prireditvah. Če ji le čas dopušča, se rada odpravi v hribe, 
obožuje sneg in smučanje. 

◇ Lara Lipar je učiteljica zgodovine in pedagoginja. Več let je 
poučevala klavir v glasbeni šoli. Prvič se je z Josipino Urbančič 
Turnograjsko in njeno glasbo srečala v času osnovne šole. Od 
takrat dalje je več kot deset let na klavirju spremljala vokalno 
skupino Kokr’čan in najraje igrala prav Josipinine skladbe.

Program
 ◇  Lara Lipar (klavir)  

Josipina Urbančič Turnograjska: Tri rožice 

 ◇  Zala Šenk (kitara, vokal) 
Vlado Kreslin: O, Vrba 

 ◇  Ema Šavli (klavir) 
Urban Koder: Cvetje v jeseni 

 ◇  Eva Tofant (prečna flavta) 
Opera Carmen, Georges Bizet, prir.: Fantasie Brillante 

 ◇  Ema Šavli (klavir) in Eva Tofant (prečna flavta)  
Alan Menken: I see the light


