Ločani gostovali na Irskem
Datum: 31.5.2010
Gostoljubni Irci iz malega mesteca Carlow so sredi maja gostili škofjeloški Godalni orkester Arseia,
delegacijo občine Škofja Loka in Glasbene šole.
Pred dnevi je že sedem let dolgo sodelovanje med Škofjo Loko in Carlowom, mestom oddaljenim
kakih 80 kilometrov jugozahodno od irske prestolnice Dublin, zabeležilo novo poglavje. Škofjeloški
Godalni orkester Arseia je vrnil obisk in koncertni nastop Mladinskemu orkestru iz Carlowa, ki je v
Kristalni dvorani nastopil letos marca. Orkestra sta na skupnem nastopu navdušila polno dvorano
novo zgrajenega kulturnega središča mesta Carlow, ki nosi ime Visual. V njem se nahajata tako center
za sodobno umetnost z več galerijami, kot velika dvorana, tako imenovanega gledališča George
Bernard Shaw. Orkestra sta najprej igrala vsak svoj program, Carlow Youth Orchestra je pod
vodstvom Majelle Swan med drugim predstavil glasbo iz musicalov kot so Karibi s piratov, Nesrečniki,
Levji Kralj, Misija nemogoče…., Godalni orkester Arseia, ki ga od vsega začetka vodi Armin Sešek, pa
je navdušil predvsem s Sarasatejevo skladbo Navarra in pa znamenito Mozartovo Malo nočno glasbo.
Orkestra sta v zaključku zaigrala še skupaj irske plese in slovenske plese. V nedeljo je škofjeloški
orkester zaigral tudi med in po sveti maši v Carlovški katedrali.
Ob nastopu mladih glasbenikov pa so vse dneve gostovanja potekala srečanja med predstavniki obeh
občin. Medsebojne stike na gospodarskem, kulturnem in socialnem področju so tkali župan Igor
Draksler, Andreja Megušar, Borut Bajželj, ravnatelj glasbene šole Peter Kopač in njegova pomočnica
Karin Garb ter številni irski prijatelji sedanji župan Des Hurley, kmalu novi župan Walter Lacey, šef
občinske uprave Joe Waters, neumorni organizator Dermot Mulligan, mnogi mestni svetniki in
predstavniki kulturnih in socialnih organizacij v mestu. Občini bosta v bodoče še trdneje sodelovali in
kot vse kaže tudi uradno postali pobrateni mesti.

Skupinska fotografija gostiteljev iz Carlowa in pisane glasbeno občinske delegacije iz Škofje Loke v
sensoričnih vrtovih tako imenovanega Delta centra, ki je pred leti prvi navezoval stike s škofjeloškim
društvom Sožitje.

