
 
Dragi učenci in učenke OŠ Davorina Jenka! 
 
Jubilejnega 20. koncerta Podarim ti pesem v letu 2020 zaradi epidemije ni bilo. 
Lani pa smo skupaj uspeli pripraviti zelo lep, drugačen, zanimiv koncert Podarim ti pesem, ki smo ga v 
sodelovanju z županom in nekaterimi občani posneli na različnih čudovitih lokacijah občine Cerklje na 
Gorenjskem.  
Nastopajoči so bili navdušeni, a so pogrešali publiko in čar odrskega nastopa, zaodrje, umetniški utrip in 
druženje, evforijo nastopanja v živo. 
Učenci, učitelji in vsi občani, ki so si ogledali prireditev, so bili veseli novega koncepta, a so pogrešali dobro 
energijo, ki jo začutimo ob nastopajočih v živo, skupne aplavze, svetlobne efekte, zvok dvorane, 
srečevanje in druženje… 
Zato smo se organizatorji odločili, da letošnji koncert Podarim ti pesem 2022 na vsak način pripravimo v 
živo, na odru, s publiko – pa čeprav v polovično zasedeni dvorani in s PCT pogoji. 
 
Vabimo vse učenke in učence, ki prepevate, igrate in plešete doma ali v glasbenih šolah, da izberete 
zanimivo skladbo – če se le da, slovensko! - svojo pevsko ali inštrumentalno ali plesno točko (solo ali v 
manjši skupini) posnamete doma s telefonom in delovni posnetek pošljete učiteljici Irmi Močnik do 
zimskih počitnic, to je do 20. februarja 2022. Navodila bodo na spletni strani šole. 
Če bo točka v redu, jo boste predstavili v živo na avdiciji, ki bo 14. marca 2022 v šoli. 
 

ODDAJA POSNETKOV: do 20. februarja 2022 
AVDICIJA : ponedeljek, 14. marca 2022  
 
NASTOPI: (v Tednu kulture v vrtcu in šoli,  23. - 27. maj 2022): 
     * ponedeljek, 23. 5. 2022 – popoldne akustične vaje, zvečer generalka 
     * torek 24. 5. 2022 in – dopoldanski nastop za šolarje, večerni koncert 
     * sreda 25. 5. 2022 - dopoldanski nastop za šolarje, večerni koncert 
 
Lepo povabljeni, da začnete vaditi in se o svoji  točki posvetujete tudi s člani pripravljalnega odbora. Če bi 
se želeli preizkusiti v voditeljski vlogi, svoj posnetek predloga in kontakt pošljite učiteljici Bredi Žargaj. 
Vse e-naslove učiteljev najdete na šolski spletni strani pod zavihkom Govorilne ure. 
 
Veseli bomo vašega odziva, saj vsi že težko čakamo na koncert v živo  
 

Organizacijski odbor PTP: Irma Bezovšek, Irma Močnik, Ana Žagar,  
                                              Breda Žargaj, Vido Frantar, Boštjan Grabnar 

Cerklje na Gorenjskem, 13.12. 2021 


