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2016
1. Vokalna skupina UNICA je tudi tokrat v decembru, kot Å¾e vrsto let zapored, pripravila prazniÄ•ni
koncert, s katerim ljubitelje glasbe iz Planine in okolice popelje v Ä•as novoletnih premislekov, obljub
in sklepov. Tokrat so pevke koncert priredile v cerkvici svetega Roka v srediÅ¡Ä•u Planine, ki je do
zadnjega kotiÄ•ka zapolnjena nudila prijetno akustiÄ•no in s toplimi mislimi navdano doÅ¾ivetje. Ob
recitacijah poezij Toneta PavÄ•ka, Ivana Minattija in Vande LavriÄ• v interpretaciji pevk in s
povezovalno besedo Tanje Å½igon, je v zaÄ•etnem delu koncerta farane s pesmijo pozdravil
duhovnik Franc MaÄ•ek. V nadaljevanju je z venÄ•kom adventnih in boÅ¾iÄ•nih pesmi posluÅ¡alce
razveselil otroÅ¡ki pevskega zbora Å¾upnije Planina pod vodstvom Livije Dobaj in Lucije
MatijaÅ¡iÄ‡. Drugi del koncerta so izvedle pevke Å¾enske vokalne skupine Unica, ki so ubrano
zvenele od klasiÄ•nih renesanÄ•nih in baroÄ•nih del preko tradicionalnih tujih skladb in umirjenih
balad, odmeval je gospel in boÅ¾iÄ•ni carol ter naposled priprava na nov zaÄ•etek in na nove
Å¾elje. Koncert se je zakljuÄ•il s skupno pesmijo in z voÅ¡Ä•ilom dolgoletne vodje vokalne skupine
Unica, Florjane Ulaga: Vse najlepÅ¡e Å¾elje nosimo v srcu, za izpolnitev najveÄ•jih Å¾elja pa
potrebujemo pogum. Naj vam tega v letu 2017 nikoli ne zmanjka.
Prispevek je objavljeni na spletni strani ObÄ•ine Postojna
Â http://www.postojna.si/praznicni-koncert-v-planini/
ÄŒlanek v Ä•asopisu Prepih: januar 2017Â
http://www.postojna.si/prva-stran/postojnski-prepih/
Facebook
https://www.facebook.com/kulturnoumetniskodrustvo.planina?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref
=friends.all

2. V okviru BoÅ¾iÄ•no novoletnega sejma, ki ga je pripravila ObÄ•ina Postojna na Titovem trgu v
Postojni, je 10.12.2016 nastopila tudi Vokalna skupina Unica.
VeÄ• na povezavah:
http://www.postojna.si/dogodki/bozicno-novoletni-sejem-3/
http://www.postojna.si/prva-stran/postojnski-prepih/
https://www.facebook.com/kulturnoumetniskodrustvo.planina?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref
=friends.all

3. Slovenija je v letu 2016 praznovala 25-letnico osamosvojitve. Pevke Vokalne skupine Unica so
nastopile na osrednji obÄ•inski prireditvi ob dnevu drÅ¾avnosti, kjer so prazniÄ•ni dogodek
ponosno proslavile s pesmijo Po jezeru, PlaninÄ•ana Miroslava Vilharja. To je bil Å¾e 90. nastop
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Vokalne skupine Unica pod vodstvom Florjane Ulaga.

4. DESETI RAVBARJEV VEÄŒER S SLAVNOSTNO PRIREDITVIJO OB OBNOVI STREHE
RAVBARJEVEGA STOLPA je Vokalna skupina Unica tokrat pripravila v sodelovanju z ObÄ•ino
Postojna. Vokalna skupina Unica je poskrbela za kulturni program, ki ga je kot vsakokrat na
Ravbarjevem veÄ•eru, zasnovala celostno, s poudarkom na temi prireditve. Na tokratnem veÄ•eru je
poleg organizatork nastopilo Å¡e 65 gostov. Program prireditve je razviden iz koncertnega lista.
ObÄ•ina Postojna je bila v prireditev aktivno vkljuÄ•ena s predstavitvijo projekta obnove strehe
stolpa, ki so jo izvedli v letu 2015. Obnovo je predstavil Å¾upan obÄ•ine Postojna g. Igor MarentiÄ•,
plakat predstavitve obnove pa so oblikovali predstavniki obÄ•ine. Prireditev je spremljala
priloÅ¾nostna razstava programov vseh desetih Ravbarjevih veÄ•erov in fotografski utrinki preteklih
let delovanja vokalne skupine. Ob tej priloÅ¾nosti je bila izdana tudi zgibanka Ravbarjev veÄ•er v
Ravbarjevem stolpu, v kateri so dr. Tanja Å½igon, mag. Florjana Ulaga in ga. Tanja Vasilevska
JaguniÄ‡ predstavile zgodovino stolpa, projekt obnove strehe stolpa in prireditev Ravbarjev veÄ•er.
Zgibanko so organizatorke veÄ•era razdelile vsem gledalcem in udeleÅ¾encem kot darilo ob
slavnostnem dogodku. Deseti Ravbarjev veÄ•er s prireditvijo ob obnovi strehe stolpa je bil deleÅ¾en
Å¡tevilnih pohval in odmevov. VeÄ•ina le teh je dosegljiva preko svetovnega spleta.
V oddaji Kolut si lahko ogledate nekaj minutni prispevek o 10. Ravbarjevem veÄ•eru od 15:30 min
dalje
https://www.youtube.com/watch?v=SQHGtpWLamw&feature=share
Prispevek so objavili tudi na spletni strani ObÄ•ine Postojna
http://www.postojna.si/deseti-ravbarjev-vecer-s-slavnostno-prireditvijo-ob-obnovi-strehe/
ÄŒlanek v Ä•asopisu Prepih: junij 2016, stran 27 â€“ Jubilejni deseti Ravbarjev veÄ•er
http://www.postojna.si/prva-stran/postojnski-prepih/
Prispevek Vokalne skupine Unica
https://www.facebook.com/groups/581884031852070/1230497076990759/?notif_t=like&notif_id=146
6437896140905

5. Na Letnem koncertu MePZ SeÅ¾ana, ki so ga pevci pripravili v SenoÅ¾eÄ•ah, so se pevke
Vokalne skupine Unica predstavile v dveh sklopih. V prvem delu so zapele tradicionalne in umetne
tuje skladbe, v drugem delu pa Å¡opek slovenskih ljudskih in umetnih pesmi.
6. Nastop na reviji PRIMORSKA POJE â€“ Bilje, je bil tudi tokrat projektno zasnovan.Projekt so
pevke naslovile Sladka Å¡estdeseta. Pesmi skupine The Beatles so spremljale s poezijo Cirila
Zlobca.
7. Kot vsako leto so tudi tokrat pevke sodelovale na prireditvi v Planini ob Slovenskem kulturnem
prazniku.
2015
Leto 2015 je bilo za Vokalno skupino Unica nedvomno nepozabno. Poleg mnogih nastopov in
koncerta z razstavo ter izdano zgoÅ¡Ä•enko ob 10. obletnici delovanja, si bodo pevke leto
zapomnile tudi zaradi Srebrnega priznanja, ki ga je vodja skupine Florjana Ulaga prejela od
ObÄ•ina Postojna za dolgoletno delo na podroÄ•ju ljubiteljske kulture.->Decembra so pevke
sodelovale pri organizaciji in izvedbi Å¾e 10. predprazniÄ•ne prireditve v Planini. Omenjeni nastop
in organizacija decembrske prireditve je v programu Vokalne skupine Unica stalnica, saj so bile
ravno pevke pobudnice te prireditve in na njej sodelujejo od samega zaÄ•etka. Pevsko aktivno leto
so pevke zakljuÄ•ile z nastopom na andragoÅ¡kem zboru Ljudske univerze v Postojni.
->Ob 10 letnici delovanja je VS Unica 13.junija 2015 priredila celoveÄ•erni koncert v
http://www.planina.si
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kulturnem domu Miroslava Vilharja v Planini. Å½enska zasedba je svoj nastop razdelila v dva
dela. V prvi polovici so pevke zapele tuje umetne in ljudske pesmi razliÄ•nih kontinentov, drugi del pa
je bil slovenski â€“ ljudske, umetne, ponarodele in plesne pesmi. Gostje veÄ•era so bili MoÅ¡ki
pevski zbor Studeno. VeÄ•er je bil slavnostno umirjen, zakljuÄ•il pa se je simpatiÄ•no, z izvedbo
znane in iz nastopov VS Unice najpogosteje sliÅ¡ane popevke ÄŒez Å uÅ¡tarski most, ki so jo pevke
izvedle skupaj z bivÅ¡imi pevci in v spremljavi ustrezne koreografije. Koncert je spremljala razstava
fotografij z nastopov, vaj in druÅ¾abnega Å¾ivljenje skupine. Ob tej priloÅ¾nosti je vokalna skupina
izdala tudi zgoÅ¡Ä•enko s posnetki nastopov v desetletnem obdobju delovanja. ZgoÅ¡Ä•enko so
prejeli vsi posluÅ¡alci koncerta, nastopajoÄ•i, donatorji in prijatelji. Galerija slik.
VeÄ• na povezavah: Oddaja Kolut
https://www.youtube.com/watch?v=3vf1Yoes1WQ
minute 31:40 - 36:40
ÄŒasopis Prepih
http://www.postojna.si/povezava.aspx?id=2003&pid=15724
str. 19
->In najlepÅ¡a je ljubezen. Dve sreÄ•ni duÅ¡i sta si obljubili veÄ•no ljubezen in zvestobo 30. maja v
Jakovici. Na sreÄ•no pot ju je z veselo pesmijo pospremila tudi VS Unica. ->VS Unica je 24.5.
nastopila na 166. Mozartovih druÅ¾inskih dnevih v Polhograjski graÅ¡Ä•ini. S programom tujih
in slovenskih, ljudskih in umetnih pesmi je skupina navduÅ¡ila publiko med grajskimi zidovi. Galerija
slik. ->Tretji Dan ljubezni z VS Unica, se je dogodil v Planini pred kulturnim domom. Pusti tisoÄ•
preteklih dni in se zaljubi v nov jutri. VeÄ• na povezavi
http://notranjskoprimorske.si/dan-ljubezni-tudi-v-planini-in-pivki/ ->19.5. je v sklopu prireditev v Tednu
vseÅ¾ivljenskega uÄ•enja in Tednu ljubiteljske kulture izvedla javno pevsko vajo v kulturnem
domu v Planini. Galerija slik. ->Revija Primorska poje je v letu 2014 potekala Å¾e 46. leto zapored.
Pevke iz Planine so nastop v Hrpeljah naslovile Igraj kolo, saj so publiko razveselile z venÄ•kom
belokranjskih ljudskih pesmi. ->Å½e deset let v Planini ne mine proslava ob kulturnem prazniku na
katerem ne bi zapela Vokalna skupina Unica. Tokratna je bila Å¡e posebej glasbeno obarvana, zato
so pevke na njej zares uÅ¾ivale.Â
2014->Decembra so pevke sodelovale pri organizaciji in izvedbi predprazniÄ•ne prireditve Zimski
veÄ•er, ki jo KUD Planina organiziral v kulturnem domu v Planini.
->Novembra se je Å¾enska zasedba VS Unica prviÄ• predstavile na reviji pevskih skupin Pivke in
Postojne ter prejele dokaj vzpodbudno strokovno oceno. ->Celodnevna delavnica za Å¾enske
glasove, ki so jo pevke organizirale novembra v kulturnem domu v Planini, sta vodili prof. Mirjam
Å½gavec in mag. Jana Ulaga. Delavnice so se poleg VS Unica udeleÅ¾ile Å¡e pevke treh drugih
vokalnh sestavov iz Postojne in Ljubljane. Ob zakljuÄ•ku delavnice so novo pridobljeno znanje pebke
predstavile tudi na odru.
->V soboto 14. 6. 2014 je v Ä•udovitem ambientu Ravbarjevega stolpa v Planini, Vokalna skupina
Unica pripravila glasbeno prireditev 9. Ravbarjev veÄ•er, ki so jo tokrat naslovili Sonce. Nastopile so
organizatorke veÄ•era, OtroÅ¡ka gledaliÅ¡ka skupina Å Ä•ukice, Oktet Raskovec in Ansambel orglic
Sorarmonica. Z likovnimi deli se je predstavila dijakinja Pia Ulaga.
Sine musica nulla vita. Galerila slik
->Za Drugi Dan ljubezni se je Vokalna skupina Unica 23. maja v druÅ¾bi prijateljev poveselila pred
domaÄ•o &#39;&#39;oÅ¡tarijo&#39;&#39; in ob 18:00 ob spremljavi kitarskih strun zapela pesem
Dan ljubezni. Imejte se radi!
->Vokalna skupina Unica je v okviru revije odraslih pevskih zborov Primorska poje, tokrat nastopila
v Puli. Ubrano petje pod naslovom Sonce za tiÄ•ice je povezovala poezija SreÄ•ka Kosovelova.
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2013
->Vokalna skupina Unica se je na prednovoletni prireditvi predstavila v novi, Å¾enski preobleki.
Å½ENSKA VOKALNA SKUPINA UNICA je nastopila s pisanim Å¡opkom â€“ od tradicionalne preko
ljubezenske, do ljudske in plesne glasbe.
->Na osrednji obÄ•inski prireditvi za Dan drÅ¾avnosti, je nastopila tudi VS Unica ter s svojim
poletno obarvanim nastopom zakljuÄ•ila prireditev. VeÄ• na www.postojna.si. ->8. RAVBARJEV
VEÄŒER je imel naslov Ljubezen ljubljena. S pestrim programom, ki je tokrat navduÅ¡il slehernega
obiskovalca prireditve, so se predstavili OGS Å Ä•ukice, MeÅ¡ana VS NeÅ¡pula in Pule, VS Expe iz
Slovenskih Konjic, kitarist Janez Å pendov ter violinistka Katarina Å etinc in VS Unica. Na prireditvi je
svoja dela razstavljala slikarka Catherina Zavodnik. Utrinke s prireditve si lahko ogledate v Galeriji
slik
->Dan ljubezni! Dogodku, ki je 23.5.2013 potekal v 44-ih krajih Slovenije, se je pridruÅ¾ila tudi VS
Unica. VeÄ• o dogodku na: https://www.facebook.com/kulturnoumetniskodrustvo.planina in na
http://www.dan-ljubezni.si/ ->V okviru koncertov Primorska poje je VS Unica v letu 2013 nastopila v
Trenti. Svoj nastop je naslovila ÄŒez polje do gore. Utrinki so v galeriji slik.
->Slovenski kulturni praznik 8. februar je VS Unica obeleÅ¾ila na proslavi v Kulturnem domu
Miroslava Vilharja v Planini, ki je potekala v organizaciji Kulturno umetniÅ¡kega druÅ¡tva Planina.
2012
->VS Unica je Å¾e sedmo leto zapored leto zakljuÄ•ila s pesmijo na prednovoletnem sreÄ•anju v
Planini. Na prireditvi VoÅ¡Ä•im ti, voÅ¡Ä•iÅ¡ mi so vse dobro zvesti publiki voÅ¡Ä•ili s slovenskimi in
tujimi ljudskimi pesmimi ter z gospeli (link).
->Novembra 2012 so v Puli potekali 9. dnevi vokalne glasbe Â»BrajÅ¡i u spomenÂ«. Kulturno
umetniÅ¡ko druÅ¡tvo Matko BrajÅ¡a RaÅ¡an, Å¾e veÄ• let zapored organizira sreÄ•anje razliÄ•nih
vokalnih sestavov, ki se predstavljajo vsak s svojo glasbeno zvrstjo, obvezna pa je tudi izvedba dela
skladatelja Matka BrajÅ¡a RaÅ¡ana. Tokrat se je dni vokalne glasbe udeleÅ¾ilo osem skupin, med
njimi tudi VS UNICA. S predstavitvijo slovenskih ljudskih in umetnih pesmi je VS UNICA navduÅ¡ila
publiko in prireditvi dodala prizvok mednarodnega znaÄ•aja. Dnevi vokalne glasbe so se zakljuÄ•ili
s skupno zapeto istrsko himno Krasna zemljo, ki v letoÅ¡njem letu slavi 100. obletnico in ki jo je
BrajÅ¡a po dolgoletnem zbiranju istrskega narodnega gradiva s ponosom predal ljubljeni Istri in
njenim ustvarjalcem. VeÄ• v galeriji slik (link). ->7. RAVBARJEV VEÄŒER je nosil naslov ÄŒez
sedem hribov in dolin. Na prireditvi 16. junija 2012 se je predstavilo Å¡est skupin, ves Ä•as pa je
program potekal v znamenju pravljiÄ•nega Å¡tevila sedem. Utrinke prireditve si lahko ogledate v
Galeriji slik (link). ->VS Unica je tokrat sodelovala na otvoritveni prireditvi revije Primorska poje na
gradu Dobrovo. Nastopili so s programom Zapojmo po KoroÅ¡ko, prireditev pa je predvajala tudi
RTV Slovenija. ->Proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku je v Planini priredil KUD Planina,
nastopila je tudi VS Unica.

2011 ->Å esti prednovoletni koncert je VS Unica pripravila v kulturnem domu Miroslava Vilharja v
Planini. Kot gostje so nastopili Oktet Bori in OGS Å Ä•ukice. (link)
->VS Unica je nastopila na 10. reviji pevskih zborov in vokalnih skupin obÄ•in Postojna in Pivka,
5.11.2011.
->Ob mednarodnem letu gozdov so oktobra 2011 Ä•lani VS Unica priredili glasbeno - gledaliÅ¡ko
otroÅ¡ko delavnico Gozd v pesmiÂ inÂ igri. Delavnica se je zakljuÄ•ila z uprizoritvijo pod
naslovom NaÅ¡a gozdna pesem.
->V okviru Poletnega festivala obÄ•ine Postojna je VS Unica junija 2011 sodelovala pri oblikovanju
prireditve Planina se predstavi.
http://www.planina.si
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->V sklopu prireditve Furmani v Planini se je junija 2011 na dvoriÅ¡Ä•u Bara DemÅ¡ar s programom
ljudskih pesmi predstavila tudi VS Unica.
->Vokalna skupina Unica in OtroÅ¡ka gledaliÅ¡ka skupina Å Ä•ukice so se odzvali povabilu
ga.Smiljane Baranja z RTV Slovenija in ob Mednarodnem letu gozdov posneli oddajo Pesem
gozdov, ki je bila naÂ sporedu med jutranjim programom Radia Koper 6.9.2011
->6. RAVBARJEV VEÄŒER pod naslovom Pesem gozdov je v Ravbarjevem stolpu potekal 4.
junija 2011. Å tevilni nastopajoÄ•i so ustvarili Å¡e en nepozaben veÄ•er. Galerija slik (link).
->Maja 2011 je VS Unica nastopila v Slavini na prireditvi Koncert VS Slavna z gosti.
->Revije Primorska poje se je VS Unica tokrat udeleÅ¾ila 5. marca v Biljah. Nastopili so s Å¡opkom
pesmi z naslovom Srce niÄ• ne Ä•aka.
->Proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku je v Planini sooblikovala tudi VS Unica.

2010
->19. decembra 2010 je VS Unica organizirala Peti prednovoletni koncert v kulturnem domu
Miroslava Vilharja v Planini. Nastopili so skupaj z OGS Å Ä•ukice. (link) ->VS Unica je novembra
2010 nastopila kot gost na letnem koncert Folklorne skupine Torbarji v Postojni. ->Â 5. septembra
2010 jeÂ VS UNICA sodelovala pri otvoritvi obnovljenega kulturnega doma Miroslava Vilharja v
Planini ->Vokalna skupina UNICA se jeÂ 20.6.2010 udeleÅ¾ilaÂ Tabora pevskih zborov v Å entvidu
->V soboto, 5.6.2010 se je v Ravbarjevem stolpu odvil Å¡e en izvrstno izpeljanÂ Ravbarjev veÄ•er
Â z naslovomÂ V barve ujet glasbeni svet. Galerija slik. ->S projektom Plesat me pelji, se je Vokalna
skupin UNICA, 6.3.2010Â predstavila na revijiÂ Primorska poje v Trstu. Galerija slik. ->Predstavitev
Vokalne skupine UNICA na frekvencah Radia Koper : v nedeljo 21.2.2010 ob 8:10 v oddaji Gremo
plesat s Smiljo Baranja.
->V mesecu kulture je 15.2.2010 Vokalna skupina UNICA ob spremljavi inÅ¡trumentov svojih otrok,
pripravila celoveÄ•erni koncert z narodnim programom za Tabor slepih in slabovidnih, ki ga je
Å¡kofijski Karitas tokrat organiziral v Planini. Organizatorjem in vsem udeleÅ¾encem Tabora se
zahvaljujemo za povabilo.
->VS UNICA je v okviru KUD Planina sodelovala pri oblikovanju proslave ob kulturnem prazniku ,
7.2.2010 v kulturnem domu Miroslava Vilharja v Planini
->Osrednja obÄ•inska prireditev dneva kulture v Postojni 5.2.2010, se je priÄ•ela z Zdravico v
izvedbi Vokalne skupine UNICA in Godalnega orkestra glasbene Å¡ole Postojna. Vnadaljevanju
prireditve je VS UNICA prispevala tudi krajÅ¡i nastop.
->PREDNOVOLETNO SREÄŒANJE v Planini 20.12.2009 je s svojim nastopom popestrila tudi
Vokalna skupina UNICA, ki je skupaj z ostalimi nastopajoÄ•imi zaÅ¾elela sovaÅ¡Ä•anom, prijateljem
in sorodnikom obilo sreÄ•e in ljubezni v prihajajoÄ•em letu. Galerija slik ->6. junija 2009 je VS Unica
organizirala Å¾e 4. RAVBARJEV VEÄŒER v Ravbarjevem stolpu v Planini. Naslov tokratnje
prireditve je bil: ÄŒrno belo v glasbi.
VeÄ•:...
->VS Unica je 23.maja nastopila na sreÄ•anju pevskih zborov ob praznovanju 10. obletnice
delovanja okteta ZVEN, v kulturnem domu na ÄŒrnuÄ•ah pri Ljubljani.
VeÄ• na povezavah: ZVENÂ MEPZ DivaÄ•a
->Vokalna skupina Unica se je s projektom Odsev v oÄ•eh predstavila 14.marca 2009 na 40.reviji
Primorska poje v Jamljah v zamejski Sloveniji.
->Kulturni februar 2009 je Vokalna skupina Unica poÄ•astila kar z dvema nastopoma: na prireditvi
7.februarja v Planini in 28.februarja v Velikem Ubeljskem.
->20. decembra 2008 smo sodelovali pri oblikovanju kulturnega veÄ•eraÂ kulturnem domu
Miroslava Vilharja v Planini. V prazniÄ•no razpoloÅ¾enjeÂ so nas pospremili tudi MeÅ¡ani pevski
zbor Brezovica.
http://www.planina.si
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->15. novembra 2008 se je Vokalna skupina UNICA (z novim imenom) prviÄ• predstavila na
7. reviji pevskih skupin obÄ•in Postojna in Pivka v avli OÅ Pivka.
->14. junija 2008 se je pri Ravbarjevem stolpu v planini odvijal Ravbarjev veÄ•er v Vilharjevi
Ä•itavnici, posveÄ•en Miroslavu Vilharju
->8. marca 2008 smo sodelovali na reviji pevskih zborov "Primorska poje". Å opek pesmi Miroslava
Vilharja smo zapeli v Trstu.
->24. februarja 2008 je PZ Planina sodeloval pri oblikovanju kulturne prireditve v KoÅ¡ani. S svojim
nastopom smo popestrili prireditev ob mesecu kulture v obÄ•ini Pivka.
->Ob Slovenskem kulturnem prazniku je KUD Planina 7. februarja 2008 pripravil prijeten kulturni
dogodek, ki ga je zakljuÄ•il Pevski zbor Planina.
->23. decembra 2007 smo Ä•lani PZ Planina veselo prihajajoÄ•e leto zaÅ¾eleli posluÅ¡alcem v
Å mihelu pod Nanosom, kjer smo skupaj z Me PZ Quo Vadis oblikovali kulturni program.
->NOVOLETNIÂ KONCERT !Pripravili ga bomo v petek,Â 21. decembra 2007 ob 19h v kulturnem
domu Miroslava Vilharja v Planini
->23. junija ob 20.30 bomo prepevali na prireditvi VeÄ•er pri vodnjaku - tradicionalna obÄ•inska
prireditev ObÄ•ine Logatec
->2. junija ob 19h vas Pevski zbor Planina vabi na kulturno-umetniÅ¡ko prireditev RAVBARJEV
VEÄŒER 2007 pri Ravbarjevem stolpu v Planini. VeÄ•...
->27. maja ob 18h bo PZ Planina gostoval na letnem koncertu MoPZ Tabor v Kulturnem domu v
Cerknici. Vabljeni!
->4. maja, bomo tudi v Planini obeleÅ¾ili spomin na 60. letnico konca preganjanja slovenske
besede in pesmi na Primorskem. Prireditev bo potekala ob 18h pri spomeniku padlim borcem. V
primeru slabega vremena, bo prireditev v Kulturnem domu.
->PZ Planina letos sodeluje tudi na "Primorska poje". NaÅ¡e prepevanje lahko sliÅ¡ite 1. aprila ob
17. uri v Lokvah pri DivaÄ•i. ->10. marca ob 19h bo PZ Planina gostoval na letnem koncertu
Lovskega okteta Javorniki v Slavini pri Prestranku. Vljudno vabljeni! ->7. februar -Slovenski kulturni
praznik smo PlaninÄ•ani pozdravili Å¾e na predveÄ•er. Prijetno kulturno prireditev so oblikovali PZ
Planina, ki je proslavo zaÄ•el, otroÅ¡ka gledaliÅ¡ka skupina KUD Planina, Å Ä•uka, gojenci
vzgojnega zavoda v Planini in VIS Duo MaliÄ•. ->Prvi NOVOLETNI KONCERT 28. decembra 2006
ob 19h v kulturnem domu Miroslava Vilharja v Planini. Prijazno vabljeni na vokalni zakljuÄ•ek
prehojenih poti! Program bosta popestrili vokalna skupina Goldinar iz Postojne in MPZ Quo Vadis. ->
17. in 18. novembra je v Pivki potekala Revija pevskih zborov obÄ•in Postojna in Pivka, katere se je
udeleÅ¾il tudi Pevski zbor Planina. Aplavz posluÅ¡alcev je vspodbuda pevcem vseh udeleÅ¾enih
skupin, PlaninaÄ•ani pa smo bili po mnenju mnogih preseneÄ•enje veÄ•era! ->Pevski zbor Planina,
Vas vabi na kulturno-umetniÅ¡ki RAVBARJEV VEÄŒER 2006, ki bo v soboto, 10. junija 2006 pri
Ravbarjevem stolpu v Planini.
Â
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