
ČUFARJEVI DNEVI PO SREBRNEM JUBILEJU

Niti še niso zbledeli spomini na svečanosti ob 25 letnici, 
že so pred nam 26-ti Čufarjevi dnevi. Življenje in delo 
amaterskih gledaliških skupin se očitno nadaljuje z 
enakim zanosom, saj se je na letošnji razpis prijavilo kar 
35 predstav.
Očitno je dvoje:
- v ljubiteljskih gledališčih se kvalitetno dela,
- Čufarevi dnevi so ena redkih prilik, da se predstave 
odigrajo v tekmovalnem programu pred zahtevnim 
občinstvom.
Tako se nastopajoči skupini da priznanje za vztrajno in 
kvalitetno delo.
Še eno dobro stran imajo Čufarevi dnevi. Vse prijavljene 
predstave se morajo predstaviti izbranemu selektorju 
na enem od elektronskih nosilcev slike in tona. To 
nekaterim skupinam sicer povzroča nekaj težav, tako da 
vsi do postavljenega roka niti ne uspejo izpolniti razpisnih 
pogojev; nastaja pa kvaliteten in trajen pregled dejavnosti 
v določenem letu in se bo ohranil tudi za naslednje rodove.
Vse to daje še večji pomen Festivalu amaterskih gledališč, 
kot radi rečemo Čufarjevim dnevom.
S skromnimi sredstvi, ki jih prispevajo predvsem lokalni 
podporniki z Jesenic in okolice, nam iz leta v leto uspeva 
pričarati tisto čarobno napetost pred pričetkom predstav 
in zadovoljstvo gledalcev ves čas festivala, ter ponos 
zmagovalcev na zaključni prireditvi. Zato organizacijski 
odbor z veseljem in ponosom opravlja svoje naloge in 
skrbi, da je vse od pravočasnega javnega razpisa, do 
kvalitetnega izbora tekmovalnih predstav ter vzporednih 
prireditev, do slavnostne podelitve nagrad in priznanj 
na nam dosegljivem nivoju. Vse delamo z velikim 
spoštovanjem do vseh, ki žrtvujete čas in sredstva zato, da 
plemenitimo ta del kulturnega življenja Slovencev znotraj 
in izven meja domovine.
Dovolite, da se v imenu organizacijskega odbora ponovno 
zahvalim vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu da 
bodo tudi 26. Čufarjevi dnevi uspešni in prijetni tako kot 
preteklega četrt stoletja.









Alenka Bole Vrabec





dramska igralka in dipl. sociologinja

gledalkam in gledalcem



Beckett, Albee, Jesih, Blagojevič:



Že dve avtomobilski 
zavarovanji sta Triglav 
komplet.

Več zavarovanj združite 
v Triglav komplet, več 
prihranite.

Skupni popust izkoristijo 
vsi člani Triglav kompleta.

Več zavarujem, 
več privarčujem.

Triglav 
komplet

Vse bo v redu. www.triglav.si



Marjan Krajnc

Marjan Krajnc



SPAR plus 
na mobilnh 
telefonih

ODPRTO
ponedeljek - petek

8:00 - 20:00
sobota

8:00 - 17:00
nedelja

8:00 - 12:00

POKROVITELJ
26. Čufarjevih dni

Jesenice

Vabljeni!

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 26

SPAR Jesenice, Fužinska cesta 8

www.spar.si
facebook.com/
sparmesto

NAJDETE NAS TUDI NA





Opažni eksperti.

Vrhunske 
opažne rešitve
Gradite varno, hitro in učinkovito.

Doka Slovenija opažna tehnologija d.o.o. 
Spodnji Plavž 14d | 4270 Jesenice | www.doka.si
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