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NASTOPAJOČI TALENTI
Fantovski pevski zbor
V okviru študijskega programa Razredni pouk na UP PEF se izvajata izbirna predmeta: Pevski zbor in
Osnove zborovodstva. Ker na naši fakulteti študirajo pretežno dekleta, v okviru študijskega programa
pojejo v dekliškem zboru. Tudi fantje smo si želeli te izkušnje, za kar je imela posluh naša profesorica dr.
Barbara Kopačin. Oktobra 2016 se nas je fantov zbralo ravno toliko, da smo lahko zapeli eno štiriglasno
skladbo za moški zbor. Naše petje je slišati vsak teden iz glasbene predavalnice in pritegnilo je tudi
študente, ki bodo po končanem študiju postali vzgojitelji predšolskih otrok in pedagogi.

Shockroom z dodatkom
Študentska leta so krasno obdobje, ko se povežejo ljudje z enakimi interesi in podobno mentaliteto, ki iz
leta v leto raste s pomočjo znanj in izkušenj. Če pa si najdeš tak socialni krog, kjer je zraven še veliko
spontanih zabavnih trenutkov in bedarij, pa so ta leta še toliko bolj prijetna. Punce, ki so se našle v zadnjem
stavku, se bodo predstavile s krajšim skečem. Morda izvemo tudi kaj neverjetnega in zabavnega.

Eva Fonda in Nana Posega
Študentki prvega letnika univerzitetnega študijskega programa Razredni pouka na UP PEF. Predstavili se
bosta s operno točko - Regnava nel silenzio, z vlogo Lucie avtorja Donizett.
Tinkara Čuk
Tinkara rada govori in pije in prav to dvoje skupaj jo običajno pripelje do nepremišljenih odločitev. Zaradi
dolgega jezika in stave "no dej, a si upaš" je pristala na PEF talentih. Drugi razlog za nocojšnji nastop pa
je tudi ta, da pač nima denarja, zato ji bo nastop prinesel zastonj KITAJCA za CEL TEDEN, veliki sponzor
pa je Liza Škrlep. Predstavila se bo s pesmijo, ki je za mnoge okuse kislo – grenko - slana, njej pa je všeč,
ker je preprosta in se v njenem sporočilu marsikdo najde.

Anja Potočnik
Hej, moje ime je Anja. Anja iz Kranja. Študiram na UL PEF, smer Predšolska vzgoja. Danes vam bom
zapela eno mojih ljubših pesmi z naslovom Hit the road Jack. Nastopala sem že na različnih odrih in moram
reči, da mi je vsakič v veselje, saj lahko ljudem ponudim košček sebe in svoje glasbe.
Liza Škrlep in Emanuel Meserko
Liza je študentka prvega letnika magistrskega študijskega programa Razredni pouk, tudi Emanuel študira
na UP PEF, a nam do zaključka redakcije zbiranja prijav ni uspelo ugotoviti, na kateri smeri in v katerem
letniku je. Vemo pa, da se fant trudi in to je največ, kar lahko mlada duša pokaže sebi in drugim.
Liza ima letos to srečo, da ima najboljšega cimra na svetu, ki jo je navdušil nad življenjem. Če je prej tavala
v osami in bedi zamegljenih gorenjskih ulic, je sedaj po zaslugi čudovitega cimra navdušena kitaristka,
pevka, igralka in ljubiteljica gozda. Ljubi mah, pomladno cvetje, šum morja in gorski vetrič, žal pa jo zadnje
časa življenje tepe v obliki bolečin v gležnju. Ampak, kaj hočemo, starosti se ne da prelisičiti. Dva dni nazaj
je namreč praznovala visok, častitljivi rojstni dan. Vse najboljše Liza!
Emanuel pa je princ iz sanj vsake ženske. Ljubi arhitekturo, glasbo, ki ima globoko besedilo, pivo, gozdne
živali in grde božične puloverje. Rad se spogleduje z lepimi puncami in priznava, da so najlepše tiste, ki
so lepe po duši. Ljubi Andrejo iz okolice Celja in Špelo iz slovenske Istre. Všeč mu je, da živita tako
narazen, da se med seboj ne poznata. Ljubiteljica življenja Liza in potencialni arhitekt se bosta predstavila
s skladbo ….

Manca Medved
Manca je študentka tretjega letnika univerzitetnega študijskega programa Pedagogike na UP PEF. V
prostem času rada riše in slika, občasno tudi telovadi. Predstavila se vam bo s točko, kjer bo pokazala
svoj talent in morda koga od vas nauči tudi kakšnih novih spretnosti.

Lovrenc Habe
Sledi nastop Lovra Habeta, ki ustvarja pod umetniškim imenom Marijan Sepe. Je potencialni glasbeni
virtuoz, ki v sebi skriva mnogo glasbenih navdihov, le redke pa spiše na papir. Lovro je pet let nastopal pri
fantvoski pevski skupini, kasneje pa se je od nje le s težkim srcem ločil in odšel na svojo glasbeno pot. V
izredno čast mu je, da lahko danes nastopa, in to končno pred živo publiko. Ker - saj veste, po navadi
nastopa le na pokopališčih, kjer pa je malo živih duš. Pokopališča so mu privlačna scena. Le komu niso
všeč romatične svečke?! Dame in gospodje - Lovro Habe oz. Marijan Sepe. Predstavil se bo s svojim
pervencem: Jokam.

Vid Korotaj
Vid Korotaj je študent prvega letnika študijskega programa Aplikativna kineziologija na UP FVZ. Ukvarja
se z mnogo različnimi stvarmi. Rad je zdravo hrano in se smeje vsakemu, ki je smešen. Obožuje piščanca
v naravni omaki in rolko. Tudi kolesari po domačih gričih, v družbi mehkih cerkvenih zvonov. Samo enkrat
v življenju je videl nosečo črnko. In to v Rogaški Slatini. Rad posluša šelestenje listov. Večna uganka pa
ostaja, zakaj se je začel ukvarjati z žongliranjem. Danes pa se nam bo predstavil s plesno – žonglersko
točko.
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