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Glasbeni vrtec Direndaj je že zdavnaj skrajšal svoje ime kar na Glasbeni direndaj. Že nekaj let
so namreč bližnji prijatelji Direndaja tako najmlajši, kot tudi tisti, ki v sebi še vedno kdaj pa kdaj
poiščejo nekaj otroškega, pa vendar že vsi hodijo v šolo ali službo … toliko se jih je nabralo, da
so letos pripravili druženje kar v veliki dvorani Kulturnega centra na Ravnah na Koroškem.

Tako so lahko najmlajši brez skrbi izvajali svoje plese in glasbeno-gibalne igrice ter prepevali
pesmice ob spremljavi svojih starejših prijateljev. Prav tako pa so poslušali še četico pianistov,
kitaristov, mladih glasbenikov na blok flavti in sintetizatorju. Tisti, malo večji glasbeniki pa so se
preizkusili tudi v svojih sestavljenih zasedbah in z izbrano pevko izvajali nekoliko zahtevnejše
projekte. Čisto na koncu druženja pa so na kitaro zaigrali še odrasli kitaristi, ki so s petjem k
sodelovanju povabili celo dvorano.
»Ne gre mimo dejstva, da nas glasba sprošča, povezuje in ustvarja občutek sreče in ugodja. V
tej smeri se v glasbenem direndaju trudimo, da čim več tega prenašamo na širši krog ljudi. Tako
nas je v letošnjih različnih programih kar prek 80.
Vse, ki smo vključeni v glasbeni direndaj, nas veseli, da smo lahko svojim bližnjim pokazali, kaj
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pri glasbenih urah sploh počnemo. Pravzaprav se veliko igramo z glasbo, sploh najmlajši in
njihovi starši. Sicer pa se skupaj družimo v vseh glasbenih programih. Poleg petja, plesa in
igranja na male inštrumente se namreč lotimo tudi učenja na inštrumente, kot so kljunasta
flavta, klavir, kitara in sintetizator. Tako za veselje in svoje dobro počutje kot tudi za razvijanje
lastne ustvarjalne žilice in podpore pri učenju. Skratka, pri vseh programih glasbenega
direndaja s pomočjo glasbe krepimo svojo lastno harmonijo.
Zato smo veseli vseh, ki se nam pridružijo in nas podpirajo. Tako se je zgodilo tudi tokrat na
našem javnem druženju z glasbenim direndajem v Kulturnem centru na Ravnah na
Koroškem,« je povedala vodja Glasbenega direndaja prof. glasbe Maja Ocepek.
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