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V sredo, 25. junija, se je z Gala baletnim večerom pod zvezdami, ki je bil
hkrati tudi osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, slovesno
zaključil letošnji jubilejni deseti Festival plesa Piran 2014. Za čarobni večer
so poskrbeli plesalci domače skupine Metulj ter Društva baletnih
umetnikov Slovenije.

Na letošnjem festivalu plesa, organizator sta ZKD Karol Pahor Piran in
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Društvom baletnih
umetnikov Slovenije in Avditorijem Portorož ter ob finančni podpori
Občine Piran, se je predstavilo skupaj 45 plesnih skupin, 42 iz domala cele
Slovenije in tri iz sosednje Italije. Plesalo je preko osemsto mladih in manj
mladih plesalcev, ki so se predstavili z najrazličnejšimi zvrstmi plesa.

»V Piranu je bil tako šest dni pravi praznik plesa in plesalcev, kar je in
ostaja namen organizatorjev,« je povedala pobudnica in vodja festivala,
Elizabeta Fičur iz ZKD Karol Pahor.

Gala baletni večer, ki ga mestu Piran že šesto leto zapored poklanja
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, so otvorile plesalke plesne skupine
Metulj iz Pirana, sledila pa jim je premierna uprizoritev Baleta za Lebiča,
posvečena letu slovenskega skladatelja Alojza Lebiča, ki bo letos
praznoval osemdeseto obletnico. V koreografiji komaj sedemnajstletne
Gabrijele Mede se je prvič nasploh predstavil Mladi slovenski balet, ki
deluje od prvega junija letos.

http://www.mescanipirana.si/


Osrednji del večera je bil namenjen uradni razglasitvi nagrajencev prvega
slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur, ki je v sklopu festivala
potekal v nedeljo, 22. junija. Mednarodna strokovna žirija, ki je
tekmovanje spremljala, je drugo nagrado namenila koreografinji Klavdiji
Sovre, prvo pa domačemu koreografu Siniši Bukincu.

Predsednik organizatorja, Društva baletnih umetnikov Slovenije, Tomaž
Rode, je odločitev komisije pospremil z besedami: »Žirija se je odločila, da
tretje nagrade ne podeli, podeli pa prvo in drugo, ker sta prvo in drugo
nagrajeni koreografiji izredno izstopali od ostalih.«

Srebrno in zlato plaketo je zmagovalcema podelil predsednik žirije, Jean-
Loup Jordan, ki se je v nagovoru v treh jezikih, tudi slovenščini, zahvalil
organizatorjem, da je lahko sodeloval na festivalu, nagrajenec Siniša in
plesalka Romana pa sta s strani podžupanje Občine Piran Meire Hot
prejela rože.

Podelitvi je sledila predstavitev obeh koreografij nagrajenih koreografov,
celoten večer pa so popestrili vrhunski baletni umetniki, ki so s svojimi
gibi in profesionalnostjo očarali celotno občinstvo.
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