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Poletno vzdušje sredi trde zime
Beach [bič] partyji so od leta 2005 pri Rdeči ostrigi stalnica, dogajali pa so se že prej. Termin sredi zime je določen 

načrtno, saj je tako organizatorjem kot obiskovalcem fino predčasno obuditi vzdušje poletja. S to poletno 
zabavo se simbolično začne spomladansko-poletni del Ostrigine sezone.

Matjaž Vouk, direktor Zavoda O, 
se novih začetkov spominja tako, 
da je preklical čuda institucij, sku-
šal dobiti pravo mivko in v parku 
pred Ostrigo postaviti 'beach vol-
ley ball field', kar pa se je izkazalo 
za prezahteven in preveč drag 
projekt. Na koncu so si pomagali 
z navadnim peskom iz bližnjega 
Tehnika. Z Andrejem Erženom 
sta se odločila za 0–4 milimetrsko 
granulacijo peska, ki naj bi najmanj 

škodila Ostrigini opremi. Odločila 
sta se, da se po vsem prostoru 
položi pesek v debelini 10 cen-
timetrov in naročila 18 kubičnih 
metrov peska, kar se je na koncu 
izkazalo za pretiravanje, saj so bila 
stranišča prenizka, podboji vrat so 
se znižali, tako da je bilo kar nekaj 
zanimivih prigod. Zelo pomemb-
na je tudi dekoracija prostora. V 
prvem letu so izdelovali palme, 
naslednje leto so v Slovenskem 

primorju nabrali ogromno trsti-
čevja, imenovanega kanela, in ga 
na strehi starega kadeta pripeljali v 
Škofjo Loko. Zadnja leta prisegajo 
na bližnji nasad bambusa in z njim 
pričarajo pravo poletno vzdušje. 
Poleg redne Ostrigine ekipe pri 
tem projektu sodeluje še okrog 
30 ljudi, saj kidanje peska in ostale 
priprave zahtevajo kar nekaj časa. 
Na zabavi se vrtijo poletni hiti in 
zimzelene melodije. Obiskovalci 

so oblečeni v poletna oblačila, s 
seboj prinesejo maske, plavutke, 
rokavčke, slamnike, sončna očala 
ipd.  Zaradi množičnega obiska in 
različnega glasbenega okusa so 
prireditev razdelili na dva večera 
in zadovoljili vse okuse. Vouk je še 
dodal, da dober glas seže v deveto 
vas, zato je obiskovalcev od vse-
povsod vsako leto več.       

Anita Pokorn

Pesek pripeljejo nekaj dni pred samim dogodkom, prostor dobro 
zaščitijo in z veliko vnemo napolnijo prostor s kar petnajstimi 

kubičnimi metri peska. Foto: Tadej Štibilj Kot na vroči plaži. Foto: Aljaž Hafnar
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