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Praznik Zveze levice

PARK NEKDANJE UMOBOLNICE - Sinoči se je začel tridnevni niz Oh poetico parco...

V Ljudskem domu Giorgio Canciani v
Podlonjerju (Ul. Masaccio 24) bo danes
in jutri praznik Zveze levice. Dogajanje
se bo danes začelo ob 19. uri z razpravo o tem, ali je bolje en bombnik F35
ali 150 otroških jasli, ki ga prireja Arci
v sodelovanju z Odborom za mir in sožitje Danilo Dolci. Sodelujejo občinski
svetnik ZL Marino Andolina, član omizja za mir Trst Alessandro Capuzzo,
predstavnica etične banke Alice Pesiri
in ustanovitelj skupnosti San Martino
al Campo Don Mario Vatta. Ob 21. uri
bo koncert skupine Claddach, ki izvaja keltsko in tradicionalno irsko glasbo.
Jutri pa bo ob 19. uri okrogla miza o
tem, kdo vodi na odpad skoraj novo
ustavo. Pri debati bodo sodelovali deželni svetnik SKP ZL Igor Kocijančič,
poslanec DS Ettore Rosato in deželni tajnik SIK ZL Stojan Spetič. Ob 21. uri bo
sledil ples z duom Doriana in Manrico.

V parku pri Sv. Ivanu
danes slovenski glasovi
Med številnimi avtorji bosta nastopila tudi Alojz Rebula in Ciril Zlobec
Z okroglo mizo, posvečeno stoletnici izida
knjige Il mio Carso (Moj Kras), se je sinoči v parku
nekdanje umobolnice pri Sv. Ivanu začel niz Oh poetico parco... Peta izvedba, ki jo prireja društvo NADIRpro, bo tridnevna: še danes in jutri se bo pozno
popoldne in zvečer v parku, ki obdaja gledališče zakoncev Basaglia (ob slabem vremenu pa v njegovi
notranjosti), zvrstil niz umetniških dogodkov. Vse
tri večere so v parku na voljo tudi kraški okusi in
knjižna ponudba Tržaške knjigarne.
Današnji spored bodo skoraj v celoti izoblikovali slovenski ustvarjalci. Ob 18.30 bo govor o knjigi Cirila Zlobca Vse bližine niso daleč, ki je pravkar izšla v italijanskem prevodu pri Založništvu tržaškega tiska z naslovom Vicinanze lontane. Knjiga
Zlobčevih spominov priča o stikih in prijateljstvih,
ki jih je več kot pol stoletja spletal z italijanskimi sosedi. Ciril Zlobec je v Italiji dolgo igral vlogo »kulturnega ambasadorja« ter kot prevajalec in poznavalec italijanske književnosti prijateljeval z najpomembnejšimi osebnostmi italijanske literarne scene, od Ungarettija do Montaleja, od Leonarda Sciascie do Luciana Morandinija.
KRASni verzi pa je naslov krajšemu literarnemu sprehodu, ki ga prirejata Slovenski klub in
Zveza slovenskih kulturnih društev. Udeleženci se
bodo zaustavili na petih lokacijah in prisluhnili verzom ter proznim odlomkom, ki jih bodo prebrali
David Bandelj, Miroslav Košuta, Ace Mermolja, Igor

Pison in Marcello Potocco (pričetek ob 19.30 za gledališčem Basaglia).
Ob 20.30 je predvideno še srečanje s tržaškim
pisateljem Alojzom Rebulo, ki ga prireja založba
Mladika. Izhodišče za pogovor bo italijanski izbor
njegove kratke proze La vigna dell’imperatrice romana; z avtorjem se bo pogovarjal Roberto Dedenaro, odlomke bosta brali Vesna Cunja in Nadia
Roncelli. Večer bo okrog 21.30 zaključila trobenta
Fabia Sfregole in glasba tria Claudio Cojaniz.
Včerajšnji uvodni dogodek je kot omenjeno
predvideval okroglo mizo o Scipiu Slataperju, na kateri je pet kulturnikov (pesnik Claudio Grisancich,
literarni kritik Fulvio Senardi, pisatelj Gianfranco
Franchi, založnik Simone Volpato in fotograf Mario Djerrahian Sillani) spregovorilo o njegovi kulturni dediščini. Med pogovorom, ki ga je vodil Walter Chiereghin (urednik revije Trieste Arte Cultura), so na primer nekateri spomnili, da je Ferruccio
Folkel kot kraškega pesnika bolj kot Slataperja izpostavljal Srečka Kosovela ...
Sledil je performans Naš kras/Il nostro carso,
v katerem so se prepletali odlomki italijanskih in slovenskih avtorjev, a tudi razni zvoki iz kraškega okolja (pri realizaciji sta sodelovali tudi Tina Sosič in Julija Berdon). Dogodek bodo ponovili jutri ob 18.30.
Večer je zaključil koncert kvinteta Andrejka
Možina, ki je predstavil svojo ploščo Zarja (o kateri smo obširneje poročali v včerajšnjem dnevniku).
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Danes odprti mestni muzeji
Ob današnjem prazniku republike bodo mestni muzeji odprti od 10. do 19.
ure. Obiskali boste boste lahko naravoslovni muzej (Ul.Tominz 4), Muzej
morja (Campo Marzio), Akvarij (pomol
Pescheria), botanični vrt (Ul. Marchesetti).

2. junij - drugačen praznik
Odbor za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci prireja danes od 10.30 do
12.30 informativni zbor za zaščito ustave in demokracije, proti vsem vojnam,
za mir, okolje, delo, vzgojo in zdravstvo.
KROMA

PROSEŠKA POSTAJA - Jutri

SV. JUST - Pietro Rosenwirth spet na poti

Poletni urnik Znanstvenega
imaginarija v Grljanu

Komemoracija
v spomin na deset
ubitih talcev

Sedemsto kilometrov za pravice
oseb s posebnimi potrebami

Od danes stopa v veljavo poletni urnik
Znanstvenega imaginarija v Grljanu.
Muzej bo odprt ob sobotah in nedeljah
od 15. do 20. ure do konca septembra.
Ta konec tedna bo posvečen DNK oz.
genetiki - danes se bodo otroci srečali
z Rosalind Franklin, jutri pa bo ob 16.
uri delavnica poimenovana L’elica di Arturo.

29. maj 1944. Tistega dne so pred 68. leti za osvoboditev svoja mlada življenja žrtvovali Giorgio Bensa, Andrej
Brezec, Mario Derin, Rocco Klarin, Albert Matulič, Silvano
Petracco, Josip Švara, Armando Valerio, Sveto Vatovec in
Lidio Zubin. Nacistični vojaki so jih iz koronejskega zapora
pripeljali na travnik pri Proseški postaji in jih na kraju, kjer
stojijo danes kamnita piramida in trije macesni, obesili. S
tem so se maščevali za partizansko akcijo, v kateri je bil
ubit karabinjerski podčastnik. Mimogrede so ujeli tudi nekega mimoidočega mladeniča, ime katerega pa je ostalo neznano, in tudi njega obesili. Čeprav je na spomeniku vklesanih deset imen, pa govorimo o enajstih žrtvah.
V spomin na takratne krvave dogodke bo jutri potekala pred spomenikom vsakoletna spominska svečanost,
ki jo prirejata sekciji VZPI s Proseka in Kontovela v sodelovanju z Mladinskim krožkom Prosek Kontovel in Slovenskim dramskim društvom Jaka Štoka. Na spominski prireditvi, ki se bo začela ob 11. uri, bosta slavnostna govornika Angela Moreno v imenu pokrajinskega odbora VZPI
in predsednik pokrajinske sekcije SKGZ Marino Marsič,
nastopili pa bodo še Ženski pevski zbor Prosek Kontovel,
Moški pevski zbor Vasilij Mirk in Godbeno društvo Prosek.

Pietro Rosenwirth s svojim vozilom

Andrejka Možina med zaključnim koncertom

Pietro Rosenwirth je včeraj spet krenil na
pot. 43-letni Tržačan, ki ima zaradi degenerativne bolezni omejene motorične sposobnosti,
je pri Sv. Justu pozdravil tržaško občinsko odbornico za socialno politiko Lauro Famulari,
odbornika za šport Emiliana Edero in delegacijo mestnih redarjev, nakar je sedel na svoje
posebno motorno kolo in odpeljal. Tako se je
začelo njegovo sedemsto kilometrov dolgo potovanje po Evropi, med katerim bo opozarjal
na problem diskriminacije in ovire, ki invalidom in osebam s posebnimi potrebami onemogočajo prosto gibanje. Hkrati pa bo v številnih mestih predlagal konvencijo ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami. Rosenwirth,
ki je ustanovil humanistično združenje Viaggiare per un sogno: oltre le barriere, bo danes
nastopil na javnem srečanju v Genovi, z motornim kolesom pa bo nato potoval skozi Španijo, Francijo, Belgijo, Nizozemsko, Nemčijo,
Češko, Avstrijo in Slovenijo. Njegovo dvomesečno potovanje bomo lahko spremljali na spletni strani www.handytrike.eu.

Koncert na gradu
V dvorani del Trono v Miramarskem
gradu bo danes ob 17. uri koncert komorne glasbe. Nastopil bo duo violončelo-klavir oz. Tullio Zorzet in Helga
Anna Pisapia. Koncert prireja združenje Arte e musica v sodelovanju s fundacijo opernega gledališča Verdi.

Razstava Ludoteka
V galeriji Rettori Tribbio (Piazza Vechia 6) bodo danes ob 18. uri odprli razstavo Ludoteka sarajevske slikarke Diane Bosnjak v sodelovanju s Tržačanom
Erosom Monaiem. Razstava bo na
ogled do 15. junija, ob delavnikih od 10.
do 12.30 in od 17. do 19.30, z izjemo ponedeljka.

NABREŽINA - Ob izteku redne pevske sezone

BAZOVICA - Tradicionalna pevska revija

Zaključni koncert
treh pevskih zborov

Fantje zapeli na vasi
Ob domačih pevcih Nonet Brda, Stiški kvartet in vokalna skupina iz Fare

Moška vokalna
skupina Lipa
iz Bazovice
na koncertu
Dekliški zbor Kraški
slavček

Veliko število poslušalcev se je preteklo soboto
udeležilo Zaključnega koncerta treh nabrežinskih zborov, ki so svojo letošnjo sezono sklenili z dokaj velikimi
uspehi. Mladinska pevska skupina, ki vadi pod veščim
vodstvom Mirka Ferlana in je iz leta v leto boljša, je nastopila s programom, ki ga je naštudirala za letošnji pevski reviji Pesem mladih in Zlata grla. Mladi pevci pojejo ob klavirski spremljavi Jana Grbca, pesem Narlieuša
je nediška fara pa sta spremljala še Aleš Lavrenčič na

violino in Igor Terčon na zvonove. Drugi je nastopil mešani zbor Igo Gruden s svojim ustaljenim programom
pod vodstvom Mikele Uršič. Slavljenec večera pa je bil
Dekliški pevski zbor Kraški slavček, ki se je pravkar vrnil
s tekmovanja »F. Gaﬀurio« v Lodiju s kar tremi lepimi
nagradami. Pod vodstvom Petre Grassi so dekleta zapele bogat program, ki je zaobjemal skladbe od Gallusa do sodobnikov. Na koncertu je bil prisoten tudi eden
od avtorjev, mladi Jernej Rustja.

KROMA

Fantje so tudi letos zapeli »na vasi«, ko je v soboto zaživela osma izvedba revije moških zborov in
skupin, ki jo prireja moška vokalna skupina Lipa iz Bazovice. V dvorani športnega centra Zarja so tokrat poleg gostiteljev zapeli Nonet Brda, Stiški kvartet in vokalna skupina iz Fare. Zborovodje Anastasia Purič, Radovan Kokošar, Teja Saksida in Massimo Devitor so v
izvirnem duhu revije izbrali priredbe ljudskih pesmi

in skladbe o ljubezni in življenjski radosti. Program je
povezoval zborovodja Marko Sancin, tokrat v vlogi napovedovalca revije, ki je postala prijetna stalnica. Občinstvo je nagradilo z dolgimi aplavzi prijetne občutke, ki so jih posredovale podoknice in čustvene dalmatinske pesmi. Za konec so zbori zapeli Vrabčevo
Zdravljico, ki je že postala himna revije in so s petjem
popestrili lep večer tudi izven uradnega programa.

