
 
Dobrodelni božično-novoletni koncert  

KD Pihalnega okrestra Marezige 
 
Kulturno društvo Pihalni orkester Marezige je v ponedeljek, 26. 12. 2011, priredilo 
svoj tradicionalni božično-novoletni koncert. Kot že nekaj let doslej, je le-ta imel 
dobrodelno noto. Prostovoljne prispevke obiskovalcev je društvo namenilo 
Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Koper, ki bo zbrana sredstva uporabilo 
za izvajanje in organiziranje svojih rednih aktivnosti. 
 
Dvorana kulturnega doma v Marezigah je bila tudi tokrat polna do zadnjega kotička. 
Razigran in pester program, katerega je povezoval simpatični voditelj Iztok Gustinčič, 
je bil glasbeno, pevsko, pa tudi igralsko obarvan. Za slednjega sta poskrbela znana 
t.i. »VIP gosta«, 95-letnika Bruno in Giordano, ki sta s svojim simpatičnim in 
hudomušnim nastopom nasmejala marežgansko občinstvo. 
 
Pihalni orkester Marezige, ki letos praznuje svojih 105 let delovanja, je ob tej 
priložnosti izdal tudi svojo drugo zgoščenko z naslovom V Marezgah godmo vre 
stupet let, na kateri so zbrane skladbe iz različnih domačih in mednarodnih 
tekmovanj, ki so se jih godbeniki udeležili v zadnjih letih. 
 
Koncertni program orkestra pod taktirko dirigenta Borisa Babiča nas je popeljal od 
tradicionalnih koračnic do klasičnih in filmskih skladb. Poudarek letošnjega 
repertoarja je slonel na slovenskih popevkah. Nekatere godbenice so pokazale tudi 
svoje pevsko znanje, tako da so ob spremljavi orkestra zapele znane slovenske 
zimzelene uspešnice. Najprej je občinstvo ogrela Elena Jerman s popevko Vzameš me 
v roke, za njo je na oder stopila Sara Kocjančič, ki je zapela Brez besed. Alenka Babič 
je publiko odpeljala Na vrh nebotičnika, Monika Babič pa je občinstvo raznežila s 
skladbo Med iskrenimi ljudmi. 
 
V dvorani niso odmevali samo zvoki pihal in trobil, temveč tudi kitara, na katero je 
zaigral Aleksander Novak. Glasbenik, ki je tik pred izdajo svoje prve zgoščenke in tudi 
sam član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, je obiskovalce navdušil s 
skladbama Veš in Pentlja.  
 
Piko na i je koncertnemu programu dodal še venček božičnih skladb, ki jih je pod 
vodstvom zborovodje Mateja Lazarja zapel oktet Aljaž.  
 
Obiskovalci v dobri pol drugi uri prisluhnili raznoliki glasbi, s čimer je bilo ugodeno 
malodane vsem glasbenim okusom. Tako organizatorji kot tudi člani Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Koper so bili nad izkupičkom donatorskih sredstev zelo 
zadovoljni. 
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