
Slovensko-dalmatinski večer s Tanjo Zajc Zupan 

 

     Poleg Koroškega radia je Miklavžev koncert organiziralo tudi Medgeneracijsko 

društvo Lučka Ravne na Koroškem. Nastopili so citrarka Tanja Zajc Zupan, 

skupina Gallus in pevka Teja Saksida. Koncert je povezovala voditeljica Ana 

Zupan, prebrala pa je tudi nekaj svojih pesmi. 

Že predlanskim je »Lučka« organizirala koncert s Tanjo Zajc Zupan, s pevko 

Brigito Vrhovnik Dorič in s pevcem Hervinom Jakončičem. Program je bil bogat in 

dobro je, da je Tanja letos ponovila koncert. Dvorana Kulturnega doma v Ravnah 

na Koroškem je bila nabito polna, izvajalci pa so bili letos drugi. Igrali in peli so 

slovenske ljudske in zabavne pesmi, slovenske popevke, dalmatinske pesmi in 

evergrine. Izvedli so Avsenikov venček znanih pesmi (Morska pravljica, Prinesi mi 

rože, Moj dom, Ribič me je ujel, Larina pesem) in dalmatinsko Čiribiribela Mare 

moja. Anja  je recitirala odlomek iz filma Cvetje v jeseni –   prizor, v katerem Janez 

zaprosi Meto za roko – in Tanja jo je spremljala na citrah s čudovito pesmijo iz 

tega filma. 

     Tanja Zajc Zupan že dvajset let razveseljuje staro in mlado. Posnela je več 

instrumentalnih skladb (citre) in dve zgoščenki z božičnimi pesmimi. Izdala je 

ponatis prve zgoščenke z naslovom Od tod do večnosti, na kateri so posnete 

skladbe Pesem ptic trnovk, Larina pesem, Mistralova hči, My Way in druge. 

     Tanja sodeluje z orkestrom slovenske policije pod vodstvom Romana 

Krajnčana. Bila je gostja v mnogih televizijskih oddajah (Na zdravje, Dobro jutro, 

Moja Slovenija). Zadnja leta nastopa s pevko Tejo Saksida, z moško vokalno 

skupino Stiški kvartet in s skupino Gallus. To skupino družijo prijateljstvo, ubrano 

večglasno petje in dalmatinski melos. 

Teja Saksida je slovenska muzikologinja, pevka resne in zabavne glasbe ter 

učiteljica petja na več šolah. Vodi Stiški kvartet in podaja osnove vokalne tehnike 



v zboru RTV in APZ Tone Tomšič. Njen repertoar sega od opernih arij in 

sodobnega klasičnega repertoarja preko popevk in filmske glasbe do ljudskih 

glasbenih priredb. 

     Ana Zupan je študentka primerjalne književnosti in slovenistike. Piše pesmi, 

prozo in scenarije. Vodi prireditve in jih občasno organizira. Vodila je že več 

maminih koncertov in dobrodelnih prireditev, na katerih je deklamirala svoje 

pesmi. 

     Ob zaključku Slovensko-dalmatinskega večera je vsa dvorana zapela Slakovo 

pesem V dolini tihi. 

     Hvala organizatorjem »Lučke« za ta čudoviti večer! 

 

                                                                                                                  Ivan Rus 

 


