
 

Ne učite svojih otrok s 
strogostjo, raje 
poskrbite, da se bodo 
na poti k znanju 
zabavali. Tako boste 
morda pri vsakem 
odkrili sled genialnosti 
na neken posebnem 
področju. 

                         Platon 

 

 

 

Dobrodelna akcija međimurskega 

folklornega društva Ljubljana 

 Porodnišnici v Čakovcu bomo 

podarili 100 parov ročno 

pletenih copatk za novorojenčke.     

Organizator: MFDL 

www.mfdl.si 

 

     Oblikovanje in tisk:  MFDL 

 Naklada: 300 izvodov 

 Program povzet po prijavah 

nastopajočih 

 Okrasitev odra:  sekcija ročnih 

del 

                  April 2016 

 

 

 

MEĐIMURSKO FOLKLORNO  DRUŠTVO                     

LJUBLJANA 

                     Prisrčno vabi na 

            2. otroški koncert 

  »RAZIGRANO OTROŠTVO« 

 

 V soboto, 02.04.2016   ob 18 uri                                                              

v kulturni dom Črnuče                              

Program bo povezoval                     

Rok Magaš 

                             VSTOPNINE NI! 

 

http://www.mfdl.si/


 

Program: 
 

1. OFS OŠ Maks Pečar,      

vodja Andreja Dominc                               

zaplesali bodo:                      

– splet gorenjskih plesov,                  

Mrzolin, Kranjcpolka in                                        

zapeli ljudsko pesem                

– Pa k b luštna ne bila 

2.  Klea Jončeski                                 

– deklamacija pesmi     

Čuk se je oženil                                              

3. Duet Teja in Lea 

Strelec na flavti in 

violini                                                        

– splet Majhna sem bila,  

slovenska ljudska                                

–Pastirče mlado, 

belokranjska ljudska                                                              

–Vsi so venci bejli, 

slovenska narodna                              

 

 

 

 

 

 

4. Tian Jončeski                                             

– deklamacija pesmi Račja 

šola                                            

5. Zarja Meh na klavirju                                                  

– Prodajalna hamburgerjev                  

– Blues 

6.  Živa Matjaž in Lara 

Podgoršek                                              

– Baletni ples na skladbo 

Gramofon – Eugen Doga,           

7.  Vika Trebičnik na 

violončelu                             

– Tarantella, Popper David  

8.  Otroška skupina 

»Pčelice« HDL zapeli in 

zaplesali bodo:                             

–  Ispred naše kučice                          

– Tata ti me voliš 

9.  Gabrijel Meh na 

saksofonu                                 

– Galska pesem »The 

swansea HORNPIPE«                                                    

 

 

 

 

 

 

 

10.  Neja Trebičnik na  

klavirju                                         

– Turkischer marsch, W.A. 

Mozart                                                

11. Lina Kopasić, zapela bo 

međimursko ljudsko 

pesem                                    

– Protuletje se odpira                                              

12.  Žiga Matjaž na 

harmoniki                                      

– Quee ze-box rock, 

skladatelj Palmer Hughes 

13.  OFS Tine Rožanc 

zaplesali bodo                                  

– splet Okoli kresa                                                    

14.   Naja Mauko bo zapela  

 – Cerknica je lejpo mejsto, 

notranjska ljudska                       

– De su one ftičice, 

međimurska ljudska                          

 


