
Od 9h dalje bo iz idrijskega studia na „starem placu“ neposredno v program tekla
priljubljena nedeljska oddaja Primorski pisani svet.

V studiu na prostem bomo gostili strokovnjake s področja čipke, obudili bomo spomin na
rudnik, popeljali vas bomo skozi skrivnostni svet idrijskega podzemlja in okolice.

Zanimivi gostje, nove pripovedi – samo zato, ker nas zanimajo vaše zgodbe!

Med 11. in 12.30 bomo odstopili prostor velikemu tekmovanju v klekljanju.

Od 12. 30 dalje pa vse do večernih ur vas bodo zabavali slovenski glasbeniki, ki jim vselej
radi prisluhnete!



Ansambel Javor iz Črnega Vrha nad Idrijo je pogost gost naših prireditev. Naši poslušalci
mu dajejo visoko oceno. Tudi na letošnjem festivalu jo bo zanesljivo dobil.

Pridružila se nam bosta Dare Kaurič in Reno Čibej iz skupine Kingston, ki vselej
pripravita kakšno presenečenje. Zabavna sta! Tokrat bosta še bolj – z njima bodo plesalke

Plesne šole Idrija!



Kdo v Sloveniji ne pozna najstarejši delujoči ansambel, ki letos praznuje 65. rojstni dan,
Beneški fantje. V naših krajih so še posebej cenjeni, saj so vsa leta ohranjali ljudsko pesem

na obeh straneh meje. 

Ansambel TIK-TAK je narodnozabavni ansambel s Primorske. Fantje so znani po
odličnem štiri glasnem petju. Že kar nekaj let razveseljujejo poslušalce na veselicah ter v

radijskih in televizijskih oddajah.



Gorenjec, ki je med prvimi razdajal svoje znanje v Angliji, v slovenski prostor pa vnesel
številne, danes že ponarodele, melodije. Njegovi skladbi Krila in priredba Siva pot sta že v
začetku sedemdesetih naznanjali, da se rojeva pevec s sijajno kariero. In jo je tudi ustvaril!

Aleksander Mežek!

Alex Volasko je pevec mlajše generacije, ki je pred petimi leti postal znan po „talentih“. Od
tedaj dalje je redni gost slovenskih festivalov, piše glasbo za druge pevce, na glasbeno pot

pa tudi usmerja mlade talente.



Pravijo, da zvok citer ponazarja petje slovenske duše. In če so v rokah naše gostje Tanje
Zajc Zupan, ta trditev presneto dobro drži. Tudi ona se je z veseljem odzvala našemu

povabilu v Idrijo.

Sašo Gačnik "SVAROGOV" je vsestranski mladi slovenski glasbenik, „potomec“ Slapov,
sopotnik različnih pevcev, med drugim tudi „Šankrokovcev“ in tako dalje. Rad preseneti,

zato z veseljem pričakujemo njegov nastop v Idriji!



Z veseljem bomo letos na Dnevu Primorskega vala pozdravili dva mlada idrijska talenta.
Prvi je kantavtor Jakob Kobal, ki se je pred kratkim zavihtel na lestvico evropskih

glasbenih talentov. Seveda pa z enako vnemo osvaja srca domačih poslušalk in poslušalcev.

Anja Istenič je mlada pevka in violinistka. Z glasbo se ukvarja že vrsto let. Za njo je 10 let
glasbene šole violine in dve leti solo petja. Pred kratkim jo je v svojo obetavno skupino povabil tudi

primorski glasbenik Jani Rijavec.


