
Vljudno vas vabimo 

NA OSREDNJO PROSLAVO
OB DNEVU REFORMACIJE

v torek, 30. oktobra 2018, ob 20. uri 
v Kulturnem centru Ravne na Koroškem

NAŠI SPONZORJI

MINISTRSTVO
ZA KULTURO 

REPUBLIKE 
SLOVENIJE

OBČINA
RAVNE NA KOROŠKEM

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, ki domuje v 
gradu Ravne, se ponaša z bogatim knjižnim fondom, z do mo
znansko zbirko in dragocenimi dokumenti, med katerimi ima 
posebno mesto ohranjena Dalmatinova Biblija iz 16. stoletja.

OBČINA
RAVNE NA KOROŠKEM



Prireditev bo (ne)posredno prenašala Televizija Slovenija,
zato prosimo za pravočasen prihod.

Potrditev udeležbe in število oseb sprejemamo na 
elektronski naslov društva info@drustvoprimoztrubar.si  

do nedelje, 28. oktobra 2018.
Prijavljenci prevzamejo vstopnice uro pred prireditvijo 

v preddverju dvorane Kulturnega centra.

Moški pevski zbor Vres je bil ustanovljen leta 1971, ko 
so se na Prevaljah pod vodstvom g. Jožka Kerta zbra  li fantje 
in možje različnih poklicev in stanu ter začeli  prepevati v 
zboru. Ime Vres je dal zboru ugled ni pro       fesor in pisatelj  
dr. Franc Sušnik in ponazarja po        ve    zanost različnih ljudi, 
kot so povezani cvetovi v tej čudoviti in za Koroško značilni 
rastlini. Zbor je hitro napredoval in postal eden najboljših 
zborov in znanilcev kulture v Sloveniji. O tem, da glasba 
ljudi združuje in ne pozna meja, so se Vresovci prepričali 
na številnih nastopih  doma in v tujini. Zapeli so tudi že  
v palači OZN. Vsi do   sedanji zborovodje so znali izbrati 
prave skladbe, s ka    te rimi je zbor dosegal visoka pri znanja 

na vrsti tek   movanj in nastopov. 
Zbor vodi zborovodkinja Helena Buhvald Gorenšek.

S P O R E D

Uvodni nagovor

Matjaž Gruden 
predsednik SPD Primož Trubar

Slavnostni govornik

Dejan Prešiček
minister za kulturo

KULTURNI PRO GR AM

ČAS PRIDIGE,  ČAS UPOR A

Nastopajo

MIRJAM KORBAR
DARJA REICHMAN
MINCA LORENCI
MARUŠA MAJER
NATAŠA KESER

Moški pevski zbor Vres s Prevalj
dirigentka Helena Buhvald Gorenšek

Vezno besedilo in pesmi
Vinko Möderndorfer

Režija
Primož Ekart

Po prireditvi vas dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne 
na Koroškem, vabi na družabno srečanje  

v malo dvorano Kulturnega centra Ravne na Koroškem.


