na rdeči prepr

gi
Priljubljeni pisatelj Nejc Gazvoda je
na koncert prišel s svojim očetom.

Za izvedbo koncertov je
poskrbel Primož Žižek,
direktor novomeškega
zavoda Tovarna. Z
Urško maja prihodnje
leto pričakujeta
prvorojenčka.

V novomeškem Anton Podbevšek Teatru je skupina Dan D navdušila s premiernima
koncertoma, na katerih je predstavila kar enajst novih skladb. Kot kaže, bodo z albumom, ki bo izšel v začetku prihodnjega leta in katerega naslova še nočejo izdati, ponovili uspeh, ki so ga doživeli z zadnjim albumom Katere barve je tvoj dan? Na radijske postaje po vsej Sloveniji pa prav v teh dneh prihaja njihov prvi udarni singel z naslovom Jutranja. No, na koncertih pa smo zasledili vrsto znanih obrazov. Tako so Dan
D prišli pozdravit in poslušatičlani skupine Siddharta, Gušti, Aleša Uranjek, Eva Breznikar ter številni novomeški rockerji iz različnih generacij. V prihodnjih dneh bodo
Dan D odrinili na slovensko klubsko turnejo, na kateri bodo s svojim zvestim občinstvom vzpostavili kar se da pristen stik.

Mondeno v mondu
Vesno Janković že nekaj časa nismo videli v vlogi voditeljice, zato je bil njen nastop na modni reviji v
šentiljskem casinoju Mond še toliko težje pričakovan. In čeprav na dogodku, poimenovanem Mondeno v Mondu, ni manjkalo prestižnih blagovnih znamk in brhkih manekenk, je bil zvezda večera
nedvomno šarmantni Dalmatinec Petar Grašo, ki je temperaturo pripeljal do vrelišča.

Raper 6pack Čukur je delal
družbo svojemu dekletu
Niki Marolt, ki se ukvarja s
prodajo krzna.
Dolgoletni prijateljici:
Voditeljica večera Vesna
Janković in organizatorka Metka
Klajderič Kobler, ponovno v
veselem pričakovanju.
86

30. oktober 2008

Petar Grašo je bil navdušen nad unikatno
izdelanimi čevlji Mitje Hojaka.
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Napočil je dan d

Za idejno zasnovo koncerta z naslovom
De Forma je poskrbel ravnatelj APTja Matjaž Berger. Njegova najožja
sodelavka je organizatorka Jasna
Dokl Osolnik, nekdanja izvrstna
jugoslovanska telovadka.
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Člane skupine Dan D je prišla na koncert poslušat tudi
glasbenica in njihova tiskovna predstavnica Eva Breznikar.

