POROČILO IN IZBOR DEKLAMATORSKE KOMISIJE
Letošnja jubilejna 30. Župančičeva frulica je bila nekaj prav posebnega, da ne rečem
čudežnega. Nemara je najbolj čudežno to, da se je sploh zgodila. V mračnih tednih
svetle pomladi smo zaprti vsak v svoj kotiček le nemo opazovali odpovedi vseh
kulturnih (in celo športnih, si lahko mislite!?!) dogodkov širom sveta. Prepričan sem
bil, da bo tako tudi z Župančičevo frulico. Toda iznajdljivi Belokranjci se niso dali in
tako je Župančičeva frulica zažvrgolela tudi letos – zatorej najsrčnejša hvala in vse
čestitke organizatorjem iz črnomaljskega ZIK-a!
Deklamatorska komisija, ta znameniti trojec brez krmarja, med valovi poetičnih
stihov in metričnih okljukov skupaj krmari že celo desetletje. Vsa leta doslej smo
jadrali po naši lepi deželici in uživali v prisrčnih šolskih prireditvah, ki so pospremile
frulične predizbore. Na vseh poteh so nam družbo delale rime in – jagode! Letos pa
je bilo vse drugače. Poti po Sloveniji so zamenjali trenutki ob domačem računalniku,
žive nastope živopisano živahnih otrok pa njihovi video posnetki. O jagodah ni bilo
ne duha ne sluha. Tako smo pač ''lizali sladoled skozi šipo'', a kljub temu smo zelo
intenzivno okušali in uživali. Zatem smo pod jablano staknili glave (seveda zgolj
metaforično – saj veste: najmanj meter in pol!) in tuhtali in tehtali in izbirali in
izbrali. V finale letošnje jubilejne Župančičeve frulice smo uvrstili naslednje mlade
nadobudne interprete in interpretki:






Enej Peček, OŠ 8 talcev, Logatec
Liam Čelofiga, OŠ Angela Besednjaka, Maribor
Vid Lamovšek, OŠ Tončke Čeč, Trbovlje
Sofia Žižmund, OŠ Prule, Ljubljana
Uma Učakar, OŠ Jurija Dalmatina, Krško

Prešerni opažamo inflacijo dobrih deklamacij, zato je seznam zasluženo pohvaljenih
otrok letos nekoliko daljši. Verjetno je nekaj k temu pripomoglo dejstvo, da smo
gledali posnetke deklamacij in ne živih nastopov, nemara so si mlade deklamatorke
in deklamatorji vzeli nekaj več časa za pripravo, morda so se interpretacij lotili z
manjšo mero mentorske pomoči in z več osebne deklamatorske svobode. Vse to in
še kaj se je sestavilo v omamno dišeč pomladni šopek (kaj šopek, pravcati šop 82-ih
deklamatork in deklamatorjev!) zanimivih, raznolikih in navdihujočih
deklamatorskih nastopov. Poleg petih vélikih so se s finalom zelo resno spogledovali
še: Eva Lapoša, Rok Gril Viltužnik, Urh Melan Mozetič, Nastja Vdovč, Jaš Lazar,
Dalibor Veselič in Matic Vaupotič – s svojimi nastopi ste nas neznansko očarali, zato
si zagotovo zaslužite še posebej srčne čestitke in gromek aplavz! S svojimi
osredotočenimi, smiselnimi in verzno gibkimi nastopi so nas razvajali: Lara Bržan,
Tisa Kolenc, Ava Vardjan Jagodič, Alina Jarh, Jon Gostiša Van Gennip, Ajda
Zupančič, Zoja Zupanc, Lorelai Kovačec, Luka Sevnšek, Tim Brdnik Zupančič in
Maks Lunaček Goltes, zato jim iskreno čestitamo! Posebno pohvalo za dikcijsko
natančne, igralsko prezentne in/ali duhovito dinamične nastope si zaslužijo: Hana
Agnes Štrukelj, Urban Prevc, Nuša Magdič, Eva Beranek, Žana Hrovat, Katja
Tomšič, Karmen Jerman, Vid Novak, Ira Avstelj, Ajna Zahirović, Janez Strašek,

David Kopač, Vita Kasun, Ana Grošelj, Zala Zajec, Martin Plohl Krevh, Iza Pleško
Zalar in Karpo Alabanda Kogej – vsak posebej in vsi skupaj ste navdušili, zato vam
glasno aplavdiramo.
Radosti nas, da so tokrat mladi deklamatorji in deklamatorke glavnino pozornosti
namenili vsebini pesmi. Odobravajoč smo prikimavali opazno manjši uporabi
rekvizitov in drugih zunanjih pomagal; tudi pretirane gestikulacije je bilo precej
manj kot v minulih sezonah, zato prav vsem izrekamo čestitke in pohvale ter vam
želimo, da boste ljubezen do poezije in lepe govorjene slovenske besede skrbno
negovali tudi v bodoče. Z odličnimi pozdravi, vaša deklamatorska komisija.
Gašper Jarni, predsednik

