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Kulturni center Semič je je v svoji viziji nosilec 

razvoja kulture ne samo v Semiču, ampak v celotni 
Beli krajini. Ena izmed poti k širši razpoznavnost 
pa je prav gotovo  povezovanjem ustanov in 
ljubiteljskih društev celotne belokranjske regije. 

Ravno s tem namenom je nastal prvi Belokranjski 
abonma. V sezoni 2015/2016 se bo predstavilo eno 
ljubiteljsko društvo iz vsake od treh belokranjskih 
občin.  

Ker je ljubiteljska kultura skromna in največkrat 
temelji na prostovoljstvu, je prav takšna tudi cena 
abonmaja – skromna in dostopna. 

Vabim vas, da si ogledamo tri dogodke in podpremo  

aktivne  člane društev. 

Obogatili in razširili bomo občinstvo, mogoče pa 
bomo v komu prebudili skrito željo ali talent in se 
bo tudi sam odločil pridružiti kakšni tovrstni sku-

pini oziroma društvu. 

Belokranjci smo ponosni na svoje korenine. 
Povezujmo se, spoznajmo se in podprimo. Le 
skupaj bomo dovolj močni in izziv ostalim, da nas 
obiščejo, spoznajo in preiskusijo. 

Irena Plut

direktorica KC Semič  

VPIS  ABONMAJA

poteka do 20.9.2015, vsak delovnik med 
8.00 – 15.00.  uro v 

TIC Semič, Štefanov trg 7, Semič, 
tel. 040 625 148, 

e-mail: tic@kc-semic.si 

Z vpisom abonmaja si zagotovite:
• nižjo ceno vstopnice

• stalni sedež v dvorani
• prejemanje rednih obvestil 

Cena abonmaja :  15,00 €

KC Semič si v primeru nepredvidenih okoliščin 
pridržuje pravico do spremembe programa ali 

            datuma posamezne predstave.



Večer s KUD Orel, Semič
Sobota, 24. oktober 2015

KD Orel Semič je društvo, ki ga sestavljajo člani 
vseh generacij. Društvo temelji  na načelih med-

generacijskega sodelovanja, povezanosti, 
odgovornosti, spoštovanja kulturne dediščine 
in solidarnosti. Lansko leto so obeležili 20 let 
delovanja. V okviru društva delujejo štirje pevski 
zbori, pritrkovalska skupina in literarna sekcija. 
Nekateri člani društva so dejavni tudi pri mnogih 
delovnih akcijah v kraju in župniji.V teh letih so 
pripravili vrsto kakovostnih kulturnih prireditev, 
predvsem glasbeno-literarnih kot so koncerti 
pevskih zborov, Krakarjevi dnevi v februarju, 
miklavževanje in štefanje.

Društvo je usmerjeno predvsem v razvoj visokega 
nivoja kulturnega udejstvovanja in poustvarjanja. 
Poleg lastnih nastopov, velikokrat v goste povabijo 

tudi priznane slovenske literate, glasbenike in 
likovnike in s tem skrbijo za pestrost kulturnega 
dogajanja.

Gledališka skupina  Radovica 
na filmskem platnu 

Sobota, 28. november 2015

Po uspešni in odmevni odrski uprizoritvi igre 
Vrnitev Lojza Maškute iz Amerike, je bil posnet  
istoimenski film. Zgodba je postavljena v  resnično 
okolje igre - vas Radovica z okolico.

 Lojz se po 40 letih vrne v svojo rodno vas. Po 
tolikih letih dela v tujini se to tudi  pozna na 
njegovem bančnem računu, kar pa ne ostane 
skrito Bari, Mari, Pepi in Marjanci. Eni se nasmehne 

sreča, ker pa so “ čudna pota gospodova ” se tudi 
za ostale tri pokaže novo upanje…

Režiser Uroš Raztresen (KUD Črno na belem) je 
poskrbel za “realističen” prikaz življenja in dela v 
podeželskem okolju. Gre za prvi film, ki je skoraj v 
celoti posnet na Radovici. Odlična igralska zasedba 

v sestavi preverjenih domačih  amaterskih igralcev 

vam ob ogledu filma zagotavlja obilo zabave in 
smeha.

KUD Oton Župančič Vinica
Sobota, 30. januar 2016

Začetki folkolorne skupine KUD Oton Župančič 
Vinica segajo v čas pred in po prvi svetovni vojni, ko 
so Viničani svoje ljudske običaje in navade predstav-

ljali z viniškim »pirom«. Že leta 1908 pa je skupina 
Viničanov nastopila na svečanosti ob 60. obletnici 
vladanja cesarja Franca Jožefa na Dunaju. Današnja 
folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1964. Ob 
40. obletnici organiziranega delovanja se je skupina 

domačemu občinstvu prvič predstavila v novih, 
ročno narejenih nošah, ki so jih člani več kot dve leti 
izdelovali sami pod mentorstvom ga. Ljube Vrtovec-
Pribac. Ob jubileju so prejeli veliko priznanj in na-

grad, dokončna izdelava noš pa ostaja njihov projekt 
tudi v prihodnje. Leta 2014  se je skupina predstavila 
z novo in dopolnjeno kostumsko podobo obkolp-

skega dela Slovenije. Prav tako je skupina dobitnik 
Maroltove listine za leto 2014, ki jo podeljuje JSKD.

KUD se pri svojem delu nenehno zaveda pomena 
doslednega ohranjanja svoje dediščine, prenašanja 
le-tega na mlajše rodove in prezentacijo izven 
domače pokrajine s svojo odlično plesno in pevsko, 
godčevsko in kostumsko podobo. Redno sodelu-

jejo na krajevnih, občinskih in jskd-jevih prireditvah, 
udeležujejo se dobrodelnih akcij in radi priskočijo na 
pomoč pri organizaciji ali izvedbi dogodkov. 
KUD Oton Župančič Vinica uspešno vodita umetniški 
vodja Vlado Starešinič in vodja tamburašev ter hkrati 
predsednica društva Željka Karin Biličič.


