30 LET

T

udi letos se Slovenija pridružuje evropskim državam, ki obeležujejo Teden ljubiteljske kulture, in sicer od 20. do 29. maja
2022. S Tednom ljubiteljske kulture ozaveščamo in predstavljamo
vse, ki svoj talent, energijo in prosti čas namenjamo ljubiteljski kulturi, ter tako bogatimo družbo in sebe. Več kot 100.000 nas je!
V Društvu Fran Govekar Ig smo v sodelovanju z OŠ Ig pripravili več
dogodkov v okviru omenjenega tedna:
 ponedeljek, 23. maj ob 18.00:
Spoznajte poklic glasbenika in preizkusite inštrument
(za predšolske otroke in otroke 1. triade)
 ponedeljek, 23. maj ob 18.30:
nastop Plesne skupine in Mladinskega pevskega zbora OŠ Ig
 ponedeljek, 23. maj ob 19.00:
Koncert slovenske pop glasbe s skupino Nočni šiht ali DUO Ni
 torek, 24. maj ob 19.30: Koncert ŽPZ Perunike
 sreda, 25. maj od 16.00 do 19.00:
Atelje na prostem
(Likovna skupina in učenci z mentorico Jožefo Antolič)
 sreda, 25. maj ob 19.00: Koncert Borovničke
 četrtek, 26. maj ob 19.30, Dom kulture Ig:
Mož najblažjega srca
Kadar ni določeno drugače, so dogodki na ploščadi pred
Interpretacijskim centrom na Igu (Govekarjeva cesta 5).
V primeru slabega vremena bodo prireditve v dvorani Centra Ig
(Banija 4).
Vabljeni!
Društvo Fran Govekar Ig
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V ponedeljek, 23. maja ob 18.00 vabimo
vrtičkarje in otroke 1. triade OŠ na
druženje z glasbenikom Tomažem.
Predstavil bo poklic glasbenika, svojo bas
kitaro in lahko boste poskusili igrati.
Ob 18.30 bo nastopila plesna skupina s
šolsko himno pod vodstvom učiteljice
Anite Šuc ter Mladinski pevski zbor OŠ Ig
pod vodstvom Polone Kukavica.
Ob 19.00 pa bomo, skupaj z bendom
Nočni šiht ali DUO Ni zapeli nekaj uspešnic
slovenskih avtorjev (Big foot mama,
Rock'n band, Čuki, Hazard, Pop Design,
California, Dan D …)

Tega ne smeš zamuditi!!!
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Društvo Fran Govekar Ig praznuje 30 let delovanja.
Ob tej priložnosti smo izdali roman Frana
Govekarja Padar Žajbelj s podnaslovom Kronika
vasi na Ižanskem.

Vabimo vas na prireditev

MOŽ NAJBLAŽJEGA SRCA,

predstavitev romana Padar Žajbelj.

Prireditev bo
v četrtek, 26. maja,
ob 19.30
v Domu kulture Ig.

Roman Padar Žajbelj
Frana Govekarja je čisto
drugačen kot druga njegova dela. V tem
delu pripoveduje o dobrem
padarju, ki živi v
srečnem zakonu, čeprav
s trpljenjem, o družinah,
kjer se člani dobro razumejo med seboj, o učiteljih,
ki z navdušenjem opravljajo
svoj poklic,
in o duhovnikih, ki so resnično
predani svojemu poslanstvu.
Vsekakor
tudi tukaj prihaja do napak,
nesporazumov in trpljenja,
v zgodbi pa sta
pomembna zlasti dva dogodka.
Prvi je epidemija kolere,
zaradi katere
umre kar precej ljudi na
Ižanskem, drugi pa razgrajanje
mladih fantov,
ki jih je razjezil prenapeti
kaplan Miha. Kot običajno
ta dva dogodka
pokažeta pravo sliko vsakega
posameznika.
Pisatelj zgodbo vodi tako,
da knjige kar ne moremo
odložiti.
Snov za roman je dobil v
ižanski šolski kroniki, ki
jo je pisal njegov oče
in jo je pisatelj med drugo
svetovno vojno pretipkal
in ji dodal podatke
o svoji družini. Po njegovih
besedah v uvodu h kroniki,
ki ji je dal naslov
Rodbinska kronika Govekarjev
in Minattijev, mu je veliko
povedala njegova mama, Minattijeva,
domačinka z Iga, ki je dočakala
visoko starost.
Proti koncu romana je v
zgodbo dodal še spomine
Ižancev na upor in
napad na grad v času marčne
revolucije v letu 1848. Člani
omizja povedo tudi, da je bil to najresnejši
upor v tistem času na območju
sedanje
Slovenije. Pripoved o tem
konča z mislijo: »Da, lepa
misel o svobodi je
utonila v alkoholu, usodnem
sovražniku ižanskega ljudstva,«
je tarnal
Žajbelj.

28 EUR

Padar Žajbelj

Letos smo k sodelovanju povabili OŠ Ig in
prvi dan bo namenjen otrokom in mladim.

30 LET

Izdajo romana so omogočili:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
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Fran
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Fran Govekar

MLADI, POZOR!!!

Kronika vasi na Ižanskem

30 LET

Padar Žajbelj
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Sodelujejo članice in člani DFG Ig.
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Vljudno vabljeni!
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