V Ljubljani najveiji karneval doslej
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\Elvice.Dnevnik.si
Ljubljana - Leto3njo pustno soboto bo v prestolnici zimo podil najvedji pustni karneval doslej, ki bo svojo pot zadel na Bregu ob I 1.
uri in jo zakljudil s pustnim rajanjem na Kongresnem trgu.
Karneval, ki ga bo zaznamoval predvsem ogromen zmaj, organiziralutkovno gledaliSde Ljubljana v sodelovanju s Turizmom
Ljubljana in mestno obdino, pridakujejo pa, da se ga bo udeleZilo ved kot tisod sodelujodih. Poleg ogromne ga zmaja, po katerem je
Zmajev karneval tudi poimenovan, se bodo v povorki predstavili ljubljanski osnovno5olci, ki so svoje maske za to priloZnost
izdelovali na posebnih delavnicah. Drugi del povorke bodo zaznamovale maske iz poganskega ljudskega izrodila, kot so kurenti,
laufar1-i, pokadi, oradi in drugi, tretji del kamevala pa je rezerviran zaorganizirane skupine ma5kar. Vzporedno z najvedjim
kamevalom doslej pa se bo v prestolnici odvilo 3e ved drugih s pustom povezanih prireditev. Med drugim tudi kurentovanje na
ljubljanskem gradu in koncert Nece Falk z Madkom Murijem v Lutkovnem gledaliSdu.

Tudi lani so se na pustno soboto v srediSiu mesta zbrale Stevilne pustne maske. (Foto: Tomai Skale/dokumentacija dnevnika)

VIR: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/tO4251O754
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Novega trga krenil pustni sprevod,
ki bo svoje potovanje sklenil z rajanjem na Kongresnem trgu. Karneval, ki bo po Stevilu sodelujodih

in.doliini poti najvedji doslej, bo

zaznamoval velikanski zmaj, spremljali pa ga bodo kurenti, laufarji,

morosiarji, pokadi, oradi in drugi
liki iz poganskega ljudskega izroiila. Pustne maske z zmajem na
telu bodo predkale fevljarski most
proti Mestnemu trgu, nadaljevale
po Stritarjevi ulici do Preiernovega trga in nato po Wolfovi prispele
na Kongresnega. Zmajev karneval

bodo spremljali trije povezovalci, ki bodo skupine pustnih mask
predstavljali na Ribjem trgu,'na
stopniStu mestne hiSe in na odm

na Kongresnem trgu. Tam se bo
prav tako ob 11. uri pridel glasbe-

ni program s skupino Blue Angel
Gang in pevko Nino Puilar. N. K.

Dnevnik

18.02.2A12

Stran/Page:11
Doseg/Reach:118000
DrZava

/

Country: SLOVENIA

Povr5ina prispevka

/

Size: 59 cm2

I

Danes Zmajev karneval
Leto5njo pustno soboto bo v prestolnici zimo podil najvedji pustni
karneval doslej, ki bo svojo pot zadel na Bregu ob 11. uri in j0 kondal s
pustnim rajanjem na Kongresnem trgu, Poleg ogromnega zmaja, po
katerem je poimenovan Zmajev karneval, se bodo v sprevodu
predstavili ljubljanski osnovnoSolci, ki so svoje maske izdelovali na

posebnih delavnicah. Drug delsprevoda bodo zaznamor,ale maske iz
poganskega ljudskega izrodila, kot so kurenti, laufarji, pokadi, oradi in
drugi, ketji del pa je rezerviran za organizirane skupine ma5kar.
Vzporedno bo v prestolnici potekalo se ved drugh s pustom povezanih
prireditev. Med drugimitudi kurentovanje na ljubljanskem gradu in
koncert Nece Falk z Madkom Murijem v Lutkovnem gledaliicu, ll
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Xmajev karneval kondno s pravo maskoto
Mogocnegazmala so izdelali ucenci Osnovne sole Trnovo, po njem
pa bo pustna povorka v prestolnici nosila ime zmajev karneval
druZili vrtlevski otroci in udenci bro letino, pokadi pa so spretno
Darja ValenIi6
veiine ljubljanskih 5ol, ki so za- vihteli doma narejene bide, medtern
fotor Tornai Skale
* Na sobotno jutro se je
sonce nekoliko obotavljalo, a ko so
z Novega trga ob sprernljavi pihalne
Ljubljana

plesali kot kadji pastirji nad barjem,
se kot vesoljdki sprehodili na leredih
kroZnikih, poleteli kot ptidi in metulji, zraven pa srameZljivo mahali

vedinoma nena5emljenim radove-

godbe krenili prvi Zonglerji, se je

dneZem za varnostno ograjo,
Ko so prve ma5kare Ze dosegle

zaiel. Nato so svr.rjo predstavo priccle 5e tjubljanske maZoretke, za
niirrii pa se je zbrani mnoZici pokazai 5e mogoini zeleni zmaj, ki
irna siccr prijazen pogled, a jc

verzi, kjer

odlotno prebilo skozi oblake in
ljubljanski pustni karneval se je

nekatcrinr maldkonr, ki so v pisanih
kostumih varno sedeli na ramenih
starSev, vseeno zastal dih. Ta det ctnre trska rnaskota, ki so jo izdelali
rudenci Osnuvrre Sole 'linovo, bo
odslej stalnica tla pustno soboto, po
njem pa bo 1:ustna povo*a v prestolnici nosila inre Zmajev karneval.

Na kondni postaji krofi in glasba
{-elu povorke, ki sta jo usmerjala
i:olicista na hoduliah, su se na poti
nrirno lviestnega trga po Stritarievi
ulici clo Pre5ernol'ega trga brZ pri

kondno postajo ob ljubljanski uni-

je

sledil glasbeni del

programa ter sladkanje s krofi, so se
skoraj tisodglavi porrorki plridruZile
5e rnaske s traclicijo. Med p'rvinri so

ko so poki odmevali daled po mestuen jedru. Njihov vodja je Slovencem zaf,elel dobro letino in

veliko dobrih politikov

ki

bodo

na5li izhod iz krize, na oboje pa je

njegova skupina odgovorila:
mora bitil<

Sicer pa

je

>To

najvedji ljubljanski

karneval doslej minil brez politiine
satire, znanih obrazov in imenitnih
gostov iz tujine. Z argumentom, da
jim je dovolj politike in kapitaliznra,
so se v druStvu Bevke odloi:ili, cla se
prcleviio v modro-bcle Slnrkce, >Pri
njih je vse lepo, srnrkastidnri,< so

bili goslje z Reke, ki tradicionalno
preganjajo zimo tudi v tjubljani,
nekateri Ze osmo leto. Za halubajskimi zvondari, pehinarsko go-

povedali

spodo in krirneljskirni t'e5tari so se
pr: treh letih po ljribljanskih ulicah
sprehodili 5e cerkljanski laufarji s

medtem ko sta iani Ljubljantane s
svojim r:biskom poiastila pokojna
Osama bin Laden in Gadafi, so letos

Sosedi so nam zaieleli
veliko dobrih politikov

v tjubljano priSle le eksotidne plesalke iz Ria cle Janeira, ki so bile
precej bolj zakrite kot v Braziliji.
Seveda pa niso rnaljkali niti kurenti, ki so vsaj za en clan pregnali
zirno, a jim je bilo v njihovih 50
kikrgramov in ved teZkih kostumih

Ptrstom, ki je kriv za vse slabo, kar
se je zgodilo v preteklem letu.

NajStevilnej3a pustna skupina je
pri5la iz Pobre7ja. Plesadi so zaplesali pol:re5ko poJko, oradi so z
najnrlai5imi koranti zaorali za d"o-

zflt0 zelc)

in lahkotuo skakljali. ln

vrOee,

