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Iz slovenskobistriškega 
podjetja Hosekra so sporočilo 
novico o kulturnem projektu 
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Vivere 2x zlate 
Ženska vokalna skupina 

Vivere pod vodstvom zboro-
vodkinje Nadje Stegne, se je 
v maju udeležila mednarodne-
ga zborovskega tekmovanju 
v Bijeljini, kjer je potekal 17. 
mednarodni festival Majske 
muzičke svečanosti. Sodelo-
valo je 31 zborov iz 5 držav. 

Vivere so sodelovale v kate-
goriji folklora in v kategori-
ji malih vokalnih skupin. V 
obeh so dosegle zlato, v kate-
goriji malih vokalnih skupin 
pa so tudi zasedle prvo mesto. 
Minuli petek pa so v Sloven-
ski Bistrici pripravile zaključ-
ni koncert. 

Mladi pevci so navdušili!Najboljši!
O lepem uspehu poro-

ča Mladinski pevski zbor 
osnovne šole Pohorskega od-
reda Slovenska Bistrica. Na 
46. mednarodnem zborovskem 
tekmovanju Festival of songs 
Olomouc, „Mundi cantant“, ki 
je potekal na Češkem od 30 
maja do 3. junija, so pod vod-
stvom zborovodkinje Nadje 
Stegne osvojili prvo mesto 
in zlato priznanje v kategoriji 
otroških zborov do 16 let. In 
to še ni vse. Osvojili so tudi 
posebno nagrado občinstva za 
najboljši zbor tekmovanja in 
nagrado Grand Prix - najbolj-
ši zbor tekmovanja po mne-

nju strokovne žirije - absolutni 
zmagovalec festivala. 

Tekmovanja se je udeležilo 
30 zborov iz osmih držav (Če-

ška, Rusija, Turčija, Poljska, 
Hrvaška, Slovenija, Slovaška 
in Koreja), ki jih je ocenjevala 
petčlanska mednarodna žirija.

novico o kulturnem projektu 

Ulična umetnost 
v naravo

njihovega sestrskega podjetja 
Big berry. Slednje ima ob re-
ku Kolpi t.i. Big berry resort. 
Tam so nedavno v mednaro-
dnem projektu združili sedem 
uličnih umetnikov iz Hrvaške, 
Slovenije in Španije. V devetih 
dneh ustvarjanja so oblikovali 
10 muralov na hiškah.

V navdih za umetnostno de-
lovanje jim je bila tema Raz-
košje svobode v naravi, kar je 
tudi uradni slogan (Luxury of 
Freefom) tega edinstvenega 
resorta, odprtega leta 2016.

Murali bodo ostali del resor-
ta na reki Kolpi do konca tu-
ristične sezone. Nato bodo na 
ogled v ostalih Big berry de-
stinacijah po vsej Evropi, prav 
tako si jih bo mogoče ogledati 
v potujoči razstavi in v sklopu 
različnih dejavnosti podjetja. 


