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Pozavnistka z bero nagrad
V dvorcu Bukovje je nastopila pozavnistka Ana Knez iz Pameč. Kljub mladosti
se lahko pohvali s pestro glasbeno kariero, bogato z izobraževalnimi, tekmovalnimi in koncertnimi dosežki. V Glasbeni šoli Slovenj Gradec se je sprva učila
igranja na violino, končala je Konservatorij za glasbo in balet Maribor, študij
nadaljuje v Gradcu. Od nagrad omenimo le dve, na Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov 2017 je dosegla maksimalno število točk, prvo nagrado,
zlato plaketo in naziv lavreat za absolutno zmago pa je prejela na mednarodnem tekmovanju Varaždin Woodwind & Brass 2017. Je članica več zasedb,
zdaj sodeluje z graškima filharmoničnim orkestrom in orkestrom opere. Na
recitalu je nastopil tudi pozavnist Toni Sotošek, na klavirju pa ju je spremljala Fada Azzeh. (ačk/foto: osebni arhiv)

Najboljši je predsednik
Najboljšo fotografijo letošnjega ekstempora Ulice železarne, ki ga je na kulturni praznik izvedel Foto klub Koroška (FKK), je posnel klubski predsednik
Boris Kašnik (desno). Priznanje mu je na odprtju razstave v Infopisarni Dravograd, ki bo na ogled do 24. marca, izročil klubovec Grega Ravnjak. Brez
strahu, vse je bilo po pravilih: fotografije so ocenjevali vsi sodelujoči fotografi, lastnih izdelkov pa niso smeli točkovati. Tako so za predstavitev javnosti
izbrali 40 fotografij ravenske železarne. Poleg zmagovalca so sodelovali še
Metka Jeromelj, Claudio Sabolčec, Dobran Laznik, Elma Džinič, Jasmin Abdič,
Nina Šavc, Vid Sajko, Matjaž Merčnik, Alan Kresnik, Bernarda Kuster in Grega
Ravnjak. (ačk/foto: FKK)

Koroški vižarji

Predani domoznanstvu
Medtem ko je bilo v začetku marca ob 70-letnici Koroške osrednje knjižnice
slovesno na Ravnah, bo konec tega meseca ob 200-letnici šolstva tudi na
Prevaljah, od koder so na prireditev v ravenski grad prišli tudi gosti s fotografije: Margareta Jukič (v sredini), urednica in soavtorica zbornika o prevaljskem šolstvu, arhitekt Borut Bončina, avtor priložnostnega filatelističnega
sklopa s podobami lesene in elektronske tablice, ročnega šolskega zvončka
in lesene palice, in Veronika Šart, računovodkinja Občine Prevalje. Zbornik
bodo predstavili 28. marca ob 17. uri v Družbenem domu. (ačk/foto: Andreja ČIBRON KODRIN)

Letošnjega območnega srečanja ljudskih pevcev in godcev se je pod okriljem JSKD OI Dravograd v dvorcu Bukovje udeležilo sedem skupin iz celotne
Koroške. Nastopili so Ljudski pevci Trlice KD Razbor, Šajke iz KPD Lija Kovač
Vuhred, družina Sovinc iz Razborja pod Uršljo goro, Ribniški fantje KUD Staneta Severja Ribnica na Pohorju, Ansambel Diaton KD Muta in KD Vuzenica (na
fotografiji), Ženska vokalna skupina Deteljica KD Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem in Vesele kmetice Mežiške doline.
(ačk/foto: JSKD)
VEČER Koroška. Telefonska številka: 02 87 50 524 in 051 308 618 (Petra Lesjak Tušek). Elektronska pošta: vecer.koroska@vecer.com. Naklada 19.240 izvodov.
Izdaja Časnik Večer. Odgovorni urednik Matija Stepišnik, uredništvo regij, urednica Petra Lesjak Tušek, urednik edicije Darinko Kores Jacks, prelom Uroš Šoštarič
projektni vodja: Petra Jeranko (elektronska pošta: petra.jeranko@vecer.com). Marec 2019 (številka 86)

