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Škofj a Loka v pisanih barvah
Avgust je bil v Škofji Loki zelo pisan, saj se je godil festival Pisana Loka, ki je prijetno popestril dogajanje na Škofjelo-
škem. Prinesel je nekoliko drugačen izbor glasbe, kot so je domačini morda vajeni, kljub temu pa je postregel s kon-

certi različnih zvrsti in s pestrim programom za najmlajše.

Škofja Loka se je obarvala v petek, 
petega avgusta, ko sta nastopila 
Marloes Jager in Erik Marenče, 
že naslednji dan pa so jo na Ško-
fjeloškem gradu zagodli v glasbeni 
predstavi Solistika, ki je nastala 
v režiji Branka Završana. Pisana 
Loka se je nadaljevala naslednji 
konec tedna, ko so pred lepim šte-
vilom navdušenih obiskovalcev, ki 
so se zbrali Pri Čirotu, na bršljanov 
list in harmoniko zaigrali in v po-
ljanskem narečju zapeli Uršula 
Ramoveš in Fantje iz Jazbecove 
grape, večer pa sta s pripovedo-
vanjem popestrili Ana Duša in 
Špela Frlic. Naslednji dan je bil 
še posebej čarobno iskren. Na 
grajskem dvorišču so najprej zai-
grali člani škofjeloškega godalnega 
orkestra Arseia, ki se jim je med 
zadnjo pesmijo pridružila zvezda 
večera Elda Viler. Na začetku je 
morda celo kazalo, da nastop ne 
bo najbolj posrečen, potem pa je 

Branko Završan je poleg režije v predstavi prevzel tudi igralsko 
vlogo, tako da so skupaj z Boštjanom Gombačem, Markom Brdni-
kom in ostalimi sodelavci ustvarili glasbeno predstavo Solistika. 

Foto: Aljaž Hafner.

Elda Viler je poskrbela tako za smeh kot za resen razmislek, se z odra 
preselila med občinstvo in delila svojo ljubezen do glasbe neposre-
dno med poslušalce, ki so, kljub nekaterim glasbenim napakicam, 

lahko začutili iskrenost in simpatičnost. Foto: Marko Engelman.

s svojo ljubeznijo do slovenske 
popevke in njenih ustvarjalcev 
pričarala nepozabne trenutke ob 
polni luni. Slednje bi pravzaprav 
veljalo za vse letošnje izvajalce, 
saj so v Zavodu O poskrbeli za res 
kakovosten program. Med drugim 
sta v petek, 19. avgusta, na kitaro, 
violino, škarje ter kazoo zaigrala 

člana zasedbe Malunca Matic 
Smolnikar in Laura Zafred, ki 
je s svojim glasom na nebo pri-
klicala bliske in tako poskrbela za 
prav posebno vzdušje. Kmalu po 
koncertu se je edinstvena energija 
razblinila v dežne kaplje. Naslednji 
dan pa je bil prav tako v znamenju 
prave napetosti, saj so nastopili 
edinstvena Aphra Tesla in Elek-
trično gledališče ter Luka Vehar 
in Urban Hafner. Nenazadnje sta 
občinstvo letošnje Pisane Loke 
na zadnji petek v mesecu razve-
selila vedno izjemna Jure Tori in 
Bogdana Herman, za njima pa 
nista kaj dosti zaostajala Katarina 
Juvančič in Dejan Lapanja. Za 
pravi zaključek letošnjega festivala 
je poskrbela še skupina Arhibald 
Arhibaldovich ter vsem dobro 
znani Zoran Predin s skupino 
Lačni Franz. Vse skupaj je doku-
mentirano v obliki fotografij in 
video reportaž na spletni strani 

www.pisanaloka.si. Prav tako so na 
njej vtisi o dogodkih  za najmlajše, 
na katere v Zavodu O niso pozabili, 
saj so zanje vsako soboto v avgustu 
pripravili otroški program, v okviru 
katerega so izvedli rokodelnice z 
žogico, ježkom in pikapolonico, 
predstavo za najmlajše z naslovom 
Glava gor, noge dol ter otroški 
delavnici Ateljeja CLOBB. Orga-
nizatorji so tako po besedah vodje 
festivala Krištofa Bizovičarja zelo 
zadovoljni z izpeljanim projek-
tom: »Z izvedbo festivala sem zelo 

zadovoljen, saj skupaj z Mihom 
Erženom, s katerim sva pripravila 
letošnjo Pisano Loko, delujeva zelo 
usklajeno. Hkrati moram pohvaliti 
našo predstavnico za odnose z jav-
nostmi Tino Vatić, ekipo za video 
reportaže, fotografe in ostale pro-
stovoljce ter nenazadnje direktorja 
Zavoda O Matjaža Vouka, ki nam 
vsem daje podporo. Tudi odziv 
občinstva je bil izjemen. Veseli me, 
da obiskovalci festivala niso samo 
domačini, videl sem poslušalce iz 

vse Slovenije.« Krištof je  dodal, da 
si želijo pripravljati festival tudi v 
prihodnje, saj imajo še veliko idej, 
ki bi si jih želeli uresničiti v okvi-
ru projekta. Sicer pa že v začetku 
septembra pripravljajo festival, s 
katerim bodo obeležili petnajst 
let MKC-ja Rdeča ostriga. V tem 
okviru bosta drugega septembra 
na Škofjeloškem gradu nastopila 
Josipa Lisac in Magnifico. 

Opravičilo

V zadnji številki Loškega utripa smo v prispevku Dvajset let dobrodel-
nosti pomotoma zapisali, da je bila v začetku delovanja škofjeloške 
Karitas nepogrešljiva Mara Tavčar. Pravilno je Marta Tavčar. Za napako 
se opravičujemo. Uredništvo

Prodamo OPEL VECTRO 1,6 + 
klima, letnik 1998. Celo leto re-
gistracija. Info: 041 646492


