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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujeta za svoja
gospodinjstva občini Braslovče in Prebold.

ZKŠT Žalec pa zagotavlja, da jih prejmejo gospodinjstva
žalske občine. Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti

v trgovinah Brglez na Vranskem
in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor

in na sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Kot po navadi se je bliskovito obrnil že prvi mesec novega leta, ki nam ni dovolil prevelike za-
spanosti. Takoj smo začeli z bitko s časom. Pred nami je prav poseben februar, tisti, ki mu vsake 
štiri leta prištejejo še 29. dan, ki pritiče prestopnemu letu. Še prej ga bo 8. pospremil slovenski 
kulturni praznik, 9. se bo mastil in preoblačil na pustni torek, 14. nas bo objemal sv. Valentin, 
22. nas bo nosila polna luna. Proslave, karnevali, pustna rajanja, maske, eni jih bodo oblekli, 
drugi odložili, romantični trenutki in sladke besede. Konec meseca pa še počitnice, za katere 
smo se že sprijaznili, da bodo bele le po srečnem naključju, sicer pa vsaj bodo … Tako bo mesec, 
kljub prestopnemu podaljšku, spet kratek. In če se zazremo kratkosti in minljivosti v oči, potem 
si moramo reči, da je tudi februar nujno izkoristiti za prave stvari, ki božajo naše življenje in mu 
vlivajo nove energije in pozitivno voljo. Kaj bi dali, da bi lahko, ko prižgemo televizijo in odpre-
mo časopis, gledali, brali, poslušali o več dobrih stvareh in manj o problemih!

Če se ozremo po dolini, ogledalo ji je postavila tudi naša januarska izdaja časopisa, potem 
smo leto dobro začeli. Tudi najbučnejši dogodek v dolini, 10. tolkalni festival Bumfest, je odlič-
na popotnica za naš utrip naprej. Kakovosten dogodek, vodja z neverjetno energijo, čvrsta de-
lovna in vizionarska ekipa, ki brez večjih sredstev že desetič pripelje v Žalec največje tolkaliste in 
pričara izjemne tolkalske večere v ustvarjalnih domislicah pahljače ritmov. Ti na odru združijo 
tudi nezdružljivo in nam vedno znova sporočajo, da se vse da, če se hoče. Ne glede na narodnost, 
vero, barvo kože, svetovni nazor, glas in stas …V vsakem smislu. Upam, da letošnje častno po-
kroviteljstvo in petkova prisotnost predsednika države dajeta signal, da je prireditev odličen 
zgled vsem nam in širši slovenski javnosti, čeprav ni velika in na prvi pogled populistična. 

Želim si tudi, da se iz dobrih primerov, tudi drugih, kaj naučimo, da se jih najprej veselimo, 
tudi če niso neposredno naši, saj tudi vsak »sosedov« uspeh prinaša nekaj za skupno dobro. 
Želim si torej, da zaradi svoje resničnosti ne bi tako zapekla izjava letošnjega Boba leta Iva Bo-
scarola: "Slovenci lažje oproščamo lopovščino kot pa uspeh, morda tudi zaradi tega, ker imamo 
nekaj tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. Dejstvo pa je, da Slovenci oprostijo vse, 
le uspeha ne!" Želim si, da bi se veselili uspehov in bili bolj kritični do lopovščin. Kaj kritični, 
da bi jih resnično obsodili in tudi v praksi kaznovali, ker so slab zgled in popotnica vsem! Želim 
si tudi, da bi tisti, ki razpolagajo z javnim denarjem in tudi javnim dobrim, razumeli, zakaj jih 
javnost lahko o njihovem delu »v službi naroda« kaj vpraša, tudi tisto, kar ne bi bili radi vpraša-
ni. Vprašanja, ki dobijo poštene odgovore, prinašajo mir, kažejo na spoštovanje do javnosti, vo-
livcev. Negativen odnos zbuja (nepotreben) dvom in ustvarja klimo nezaupanja. Takšno imamo 
danes do vseh nosilcev oblasti in prav vsi nosilci oblasti in tisti, ki so izvoljeni in postavljeni od 
nas, so premalo storili za to, da bi prerezali ta gordijski vozel nezaupanja in negativizma. Kraja 
je kraja, pa če gre za pašteto v trgovini ali denar, manjši ali večji, v kakršnikoli že preobleki nuj-
ne pripravljenosti. In če se za grehe kesamo, mi, navadni, vedno dobimo kazen ali vsaj pošteno 
pokoro. Zakaj ne velja za vse enako?

Nekaj naključne simbolike v zaporednosti kulturnega praznika in pusta je vendarle prisotne. 
Veličastnost kulturnih prireditev hitro prehiti norčavost in nagajivost preoblek in nikoli ne veš, 
kaj skrivajo za masko, le da se jim cedi iz ust.

Kot rečeno, čas vedno prehiti prehitro, februar bo še krajši kot januar, da bi iskali samo nje-
gove slabe plati. Uživajmo torej v kulturnem brez predznakov, sprostimo se v pisanosti pustnih 
norčij, poiščimo navdih v valentinovem in zagotovo bo naš vsakdan prijetnejši. 

Lucija Kolar

Če je že kratek, naj bo vsaj sladek!
foto: T. T.
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Žalec je slovenska pre-
stolnica in eno najpomemb-
nejših evropskih središč 
tolkalne glasbe, kamor jo je 
uvrstil mednarodni festival 
tolkalnih skupin. Vsak Bum-
fest preseže prejšnjega in če 
se je kdo spraševal, kaj več še 
lahko ponudi jubilejni, 10. fe-
stival, je dobil več odgovorov. 
Med najveličastnejšimi je za-
gotovo prvi nastop slovenske-

ga tolkalnega orkestra sploh.  
V slovenskem tolkalnem or-

kestru so zaigrali tolkalci iz vse 
Slovenije, tokrat pa so sploh 
prvič zbrali toliko instrumen-
tov, da so lahko zaigrali prired-
be znanih del, ki jih sicer igrajo 
simfonični orkestri. Petkov 
nastop si je ogledal tudi pred-
sednik republike Borut Pahor, 
ki je prevzel častno pokrovi-
teljstvo festivala.

Petkovemu sta sledila še 
dva veličastna tolkalska veče-
ra. Na nedeljskem je posebej 
za ta festival projekt Faces 
and Places pripravil avstrijski 
Ansambel Studio percussion 
Graz z gosti tolkalisti, ki so 
v Evropo prišli kot migranti: 
Salahom Ammo iz Sirije, Is-
maelom Barriosom iz Vene-
zuele, Louisom Sanoujem iz 
Burkine Faso in Silviom Ga-
brielom s Kube. Pridružil se 
jim je tudi SToP. Festival se je 
končal tako, da je občinstvo 
na zadnjem večeru skupaj z 
vsemi nastopajočimi plesalo 
salso.

V treh festivalskih dneh 
je na žalskem odru igralo in 
pelo okoli 50 nastopajočuh iz 
10 držav. Skupaj z matinejo 
za otroke ga je obiskalo okoli 
1600 ljudi. Čeprav avla Doma 
II. slovenskega tabora še ni 
bila nared, pa so tokratno do-
gajanje na delavnicah uspešno 
organizirali v glasbeni šoli.

Več na str. 8.
K. R.

Še desetič »bumbastično«

Častni pokrovitelj festivala je bil predsednik Borut Pahor, ki si je ob tej priložnosti 
poleg petkovega koncerta ogledal tudi žalsko glasbeno šolo.

Kot se za jubilej spodobi, tudi brez torte ni šlo; desno se je skupaj z nekaterimi izvajalci veselil direktor festivala Dejam Tamše.
foto: Sherpa

foto: T. T.


