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Druženje kraljic v 
BIG BERRY resortu

Dekleta so imela priložnost začutiti Belo krajino in 
uživati v udobju letovišča. 

Z naravo obdano letovišče Big Berry, 
ki ga je na obrežju reke Kolpe postavilo slo-
vesnkobistriško podjetje Hosekra, je nedav-
no spet gostilo lepa dekleta. Tokrat so jih 
obiskale vinske kraljice Slovenije. 

Bela krajina vsako leto na tradicionalnem vinskem festivalu 
zbere vrhunske vinarje, ki predstavijo svoje prvo, mlado vino. 
Kot posebne gostje so prišle tudi vinske kraljice Slovenije, 
med njimi tudi 7. Ptujska vinska kraljica Eva Gašperšič, 18. 
Svečinska vinska kraljica Jožica Gornik; 23. Slovenska vinska 
kraljica Meta Frangež in druge. Med bivanjem v Beli krajini so 
bile kraljice nameščene v Big Berry Kolpa Lifestyle Resortu 
in tako imele priložnost odkriti prednosti tega luksuznega 
letovišča. 

Druženje kraljic

Tokrat v duetu 
z Nušo Derendo

»Na pomoč« pri snemanju spota so Poskočnim prišli nasproti tudi drugi prepoznani slovenski obrazi. 

Na predstavitvi nove skladbe v studiu Radia Rogla je že dišalo po praznikih.

Ansambel 
Poskočni muzikanti je novembra 
predstavil svoj 
novi duet, tokrat z 
vrhunsko pevko. 

V novi božično-novoletni skladbi Beli oblaki, bele snežin-ke so se odlično ujeli s sloven-sko pevsko divo Nušo Derendo.  Čeprav še ne diši po prazni-kih, je omenjen duet kot nala-šč napisan prav za to obdobje hladnejših dni. Ob tej priložnosti so posneli tudi atraktivni in raz-

giban videospot, ki se je snemal kar na štirih lokacijah in v dveh dr-žavah. Da bi vsaj malo dišalo po belih snežin-kah, ki jih opeva pe-sem, se je celotna ekipa odpravila na snemanje v sosednjo avstrijsko Koroško, natančneje tik pod vrh Mölltala na višino nad 3.000 me-

trov, kjer so našli snega ravno dovolj za vzorec. Kakšna bi namreč bila usoda videospota brez snega? 
Slovenskobistriški ansambel Poskočni muzikanti sestavljajo prijatelji Dejan, Jo-ži, Lovro, Martin in Nejc. »Druži nas izred-no močna vez z glasbo 

in se vselej trudimo, da je vsak izdelek maksi-malno dobro narejen. Tudi tokrat nismo nič prepustili naključju, za-to vam želimo prijetno poslušanje naše nove skladbe,« so še dodali ob predstavitvi svoje nove skladbe, ki smo jo  premierno predstavili tudi na Radiu Rogla.  


