Vstajenje Primorske
Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
svoje ponižanje, svoje gorje,
krik maščevanja na ustnih zatrli,
ga zakopali globoko v srce.
Toda glej, planil vihar je presilen,
kot pajčevine raztrgal okov,
šinil je zopet žar novega dneva
tja do poslednjih primorskih domov.




Strojnice svojo so pesem zapele,
zrak je pretreslo grmenje topov,
širne poljane so v ognju vzplamtele,
klic je svobode vstal sredi gozdov.

Vstala Primorska si v novo življenje,
z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!
V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
našla si končno svoj pravi obraz.
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OBČINE PODPORNICE SLAVNOSTNE PRIREDITVE:

NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA

Mestna Občina Nova Gorica, Mestna Občina Koper - Comune Città di Capodistria, Občina Ajdovščina,
Občina Ankaran - Comune di Ancarano, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Divača,
Občina Hrpelje - Kozina, Občina Idrija, Občina Ilirska Bistrica, Občina Izola - Comune di Isola,
Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren - Kostanjevica,
Občina Piran - Comune di Pirano, Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Renče - Vogrsko,
Občina Sežana, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava.

KOMBINAT

50. OBLETNICA UGLASBITVE PESMI
“VSTAJENJE PRIMORSKE”
40. LET SPONTANE ODLOČITVE
LJUDSTVA, DA “VSTAJENJE PRIMORSKE”
POSTANE HIMNA

SLAVNOSTNO PRIREDITEV SO PODPRLI TUDI:

Ministrstvo za kulturo RS, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije,
Združenja borcev za vrednote NOB

SPONZORJI PRIREDITVE:
Občinsko združenje borcev
za vrednote NOB Komen

KOMEN
15. SEPTEMBER 2018

Občinsko združenje borcev
za vrednote NOB Komen
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V kulturnem delu programa bodo nastopili: Pihalni orkester Komen z
dirigentom Matijo Tavčarjem, MePZ Cominum Komen z zborovodkinjo Ingrid
Tavčar, PPZ Pinko Tomažič z orkestrom in dirigentko Pio Cah. Nastopali bodo
tudi: Lučka Počkaj in Primož Forte, Martina Feri, Branko Završan s kitaristom
Urošem Rakovcem, Drago Mislej Mef ter Lara Jankovič ob spremljavi kitar
Ravi Shrestha in Tilna Stepišnika.

KOMEN

Kot vedno nas bo zadnja pesem Vstajenje Primorske še enkrat opozorila na
antifašistično naravnanost in boj naših ljudi. Točno na mestu letošnje proslave
je pred 40 leti zapelo to pesem približno 350 pevcev združenih pevskih zborov
Primorske pod taktirko Klavdija Koloinija in prvič se je zgodilo, da so ob
refrenu prisotni spontano vstali. Od takrat ponosno vstanemo vedno, ko se poje
himnični del Vstajenja Primorske.

15. SEPTEMBER 2018
PRIMORSKA ZA VEDNO.

Letošnja slovesnost ob državnem prazniku „Priključitev Primorske k
matični domovini“ bo v soboto, 15. septembra, ob 11. uri v Komnu.
Dogajanje bo na travniku, kjer se je pred natanko štiridesetimi leti zbrala
velika množica ljudi, ki so počastili spomin na petintrideset let sprejetja
avnojskega sklepa, da se primorska zemlja priključi matični domovini.

KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA KOMBINAT
Ob 13:30 bo na istem prizorišču koncert ŽPZ Kombinat, ki nas bo s svojimi
pesmimi popeljal v zgodovino spomina na težke čase boja naših ljudi za
preživetje in vsakdanji kruh. Vabimo vas, da skupaj prisluhnemo mladim in
odločnim pevkam.

Prijazno vabljeni, da se skupaj spomnimo tistih pomembnih trenutkov
svoje, primorske zgodovine.

PREDSTAVA KONJENIŠKEGA KLUBA ŠTJAK
Čas med obema dogodkoma nam bodo popestrili jahači Konjeniškega kluba
Štjak, ki nam bodo na bližnji maneži prikazali figure klasične šole jahanja.
Zanimiv prikaz veščin jahanja bo komentiran.

PROGRAM PRIREDITVE

PETEK, 14. SEPTEMBRA, 17 H

Na osrednji prireditvi v soboto, 15. septembra 2018, se bo na glavnem odru
zbralo dvesto nastopajočih: pevcev, glasbenikov in recitatorjev, ki nas bodo
opomnili na trenutke iz naše zgodovine, ko so se naši predniki borili za
svobodo uporabe jezika in besede.

“Dan prej”, v petek, 14. septembra 2018, ob 17. uri bo v prireditvenem šotoru v
Komnu sprejem za župane vseh štiriindvajsetih primorskih občin, pridružili pa se
nam bodo tudi župani iz sosednje Italije. Na tem srečanju bo predstavljena nova
knjiga Miloša Ivančiča “Primorska dežela”. Nastopil bo mladinski pevski zbor OŠ
Komen pod vodstvom zborovodkinje Andreje Rustja. Zapele nam bodo pevke
Kulturnega društva Karel Štrekelj iz Komna. Celoten program bo povezovala Ana
Godnik. Po končanem uradnem delu bo na razpolago mikrofon za vse župane ali
predstavnike občin, ki se bodo želeli predstaviti na tem srečanju. V nadaljevanju
pa nam bo zaigral “županov bend”, ki ga vodi župan Občine Postojna, gospod Igor
Marentič.

Po pozdravnih nagovorih Marka Bandellija, župana Občine Komen ter
članice Občinskega združenja borcev Komen in podpredsednice ZZB
Slovenije dr. Ljubice Jelušič, bo slavnostni govornik Dušan Jelinčič, tržaški
pisatelj, novinar, alpinist in sin enega od ustanoviteljev TIGR-a Zorka
Jelinčiča.

Poskrbljeno bo tudi za gostinski del. Ponujeni bodo pravi idrijski žlikrofi, pristna
primorska jed, dober kraški pršut in seveda naša odlična kraška vina.
Prijazno vabljeni.

