
Izredno prijateljsko je bilo vzdušje na sprejemu ob 61. obletnici ustanovitve države Izrael. Številni di-
plomati, kulturniki in politiki so se zbrali na druženju v ljubljanskem Mestnem muzeju, kjer jih je oseb-
no pozdravil izraelski veleposlanik Dan Ashbel, ki našo državo sicer pokriva z Dunaja. Sodeč po spro-
ščenih klepetih, imenitnih glasbenih nastopih in bogati pogostitvi povabljenih, ki so se sladkali z jago-
dami, penečim se vinom in drugimi dobrotami, so odnosi med državami več kot izvrstni.  

Gangsta Dilla Playa Gorilla je naslov novega albuma 6packa Čukurja, ki ga je 
velenjski keramičarski raper senzacionalno predstavil na velikem promocij-
skem dogodku v igralniško-zabaviščnem centru Mond v Šentilju pri Maribo-
ru. Plošča je neke vrste parodija na slovensko glasbeno sceno, s katero Čukur 
zaokrožuje okroglih deset bogatih ustvarjalnih let. Seveda na odru ob do-
miselni sceni tudi tokrat ni manjkala raperjeva stalna spremljevalna zasedba 
Pimp Panthers (posebej je padla v oči visoko noseča vokalistka v oprijeti mi-
ni obleki!), pridružili pa so se jim tudi gosti starejših Čukurjevih projektov. Med 
zanimivejšimi je bil gotovo Tulio Furlanič, manjkal pa je Jurij Zrnec, ki je po-
skrbel za intro- in outroplošče. Seveda smo v občinstvu opazili številne znane 
obraze, Čukurjeve prijatelje, ki so zabavo bolj zasebne sorte nadaljevali po kon-
certu, ki je požel veliko navdušenja. Neopaženi pa ta večer niso ostali tudi Čukurje-
vi ‘odštekani’ čevlji, ki mu jih je iz kače in kenguruja ročno izdelal Mitja Hojak.  
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Pestra druščina (z leve): 
psiholog Bogdan Lešnik, 
igralka Polona Vetrih in 
sindikalist Branimir Štrukelj.

SLADKO DRUŽENJE 
Gostitelja: izraelski veleposlanik za 
Slovenijo (pokriva jo z Dunaja) Dan 
Ashbel in njegova žena Zehava

Brazilska veleposlanica 
Vainer Barenboim (levo) 
je poklepetala s turško 
kolegico Ayse Sezgin.
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Med posebnimi pevskimi 
gosti je 6 Pack Čukur 
(levo) pozdravil tudi 
prijatelja Tulia Furlaniča.

Alya je bila tokrat med 
občinstvom, Matjaž 

Jelen pa na odru. 
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Predsednik 
uprave Hit 
Šentilj Gregor 
Jeza in Maruša 
Ojsteršek s 
Čarli TV

Čukurjevo dekle, sicer tudi 
organizatorka zabavnega programa 
v igralniško-zabaviščnem centru 
Mond, Nika Marolt v objemu Roka 
Petkoviča (Šank Rock)

Bodoča slovenska 
veleposlanica v 
Budimpešti Darja 
Bavdaž Kuret z možem 
Milošem Kuretom

Gangsterski večer

na rdeči prepr gi




