Ijobajenče

pernahtna nit

A foto:

Ijoba jenče

pernahtna nit .
Pernahtno nit so sukali predniki o sveti noči treh kraljev v Reziji iz lanene preje ali ovčje volne,
da je varovala nosečnice in vse, ki so morali v svet. Vera v bajno bitje Pehte Sredozimke
kot svetlečega bitja, ki blagoslavlja črede in polja, prede lan in pozimi trosi babje pšeno, je
ostalina staroselske alpske kulture Slovencev. Z naslovom želi avtorica simbolično nagovoriti
predenje kakovostnih medsebojnih niti med ljudmi z najlepšim, kar smo prejeli od prejšnjih
rodov - duhovnim izročilom ljudske glasbe, ki jo izvajajo ter zanjo skrbijo tako vrhunski slovenski
umetniki in znanstveniki kot ljudje na deželi. Je nit z naravo, nit preteklosti s prihodnostjo, je
varovalo naše duhovne kulture, jezika, vezi med generacijami, med različnimi umetnostmi,
skupnostmi, urbanim in ruralnim, slovenskim in mednarodnim. Je nit med tostran in onstran,
med jaz in ti, je kljub lokalnosti univerzalna. Avtorica jo sama neutrudno prede z zbiranjem
izročila, z raziskovanjem in s poustvarjanjem, z objavljanjem dokumentarnega gradiva ter
avtorskimi projekti doma in po svetu.

SANDRO GUAGUA, glas
PEVSKA SKUPINA FOLKLORNE SKUPINE VAL RESI A

NOVA GORICA KULTURNI DOM NOVA
GORICA

28. november

20.15

LJUBLJANA Klub Cankarjevega doma

3. december

19.00

25. december

19.00

CERKNICAŠportna dvorana
KD GODBA CERKNICA

O LEPA

MOJA VIDA -

zaključno praznovanje tridesetletnice prvega
koncerta, recital z gosti
LJOBA JENČE, glas, gong, kamenčki
ZORAN ŠKRINJAR, klavir
LENART KREČIČ, saksofon
JASNA HRIBERNIK, režija videa
VAL RESI A ROZAJANSKA DOLINA, Italija, predstavniki
folklorne skupine
FOLKLORNA SKUPINA KAL NAD KANALOM

O LEPA MOJA VIDA koncert slovenskih ljudskih baiad in ljubezenskih
pesm i
LJOBA JENČE, glas
ZORAN ŠKRINJAR, klavir
LENART KREČIČ, saksofon
JASNA HRIBERNIK, režija videa

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
LJOBA JENČE, gostja, zbirateljica, glas
TOMAŽ HABE, skladatelj
MITJA DRAGOLIČ, dirigent

PAJN ZAVOD ZA SONARAVNO BIVANJE CERKNICA . VVHITEBALANCE LJUBLJANA . IMAGO SLOVENIAE .
GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU V UUBLJANI. MUZEJ REZIJANSKIH LJUDI SOLBICA . LJUDSKA KNJIŽNICA
METLIKA . MESTNA OBČINA NOVA GORICA . MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
kontakt: Pajn zavod za sonaravno bivanje: ljoba.jence@guest.ames.sl | +386 41 430 224
jOC.u
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