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Nedeljska čarobna prireditev v Kopru navdušila vse generacije
Da je Koper to nedeljo skorajda pokal po šivih, je kriv Čarobni dan, ki se je tokrat prvič
odvijal na slovenski obali. Sonce in morje sta v Koper privabila številne družine z otroki, ki so
izjemno uživali na pisanih igralih. Zanimivim ustvarjalnim delavnicam, ki so potekale vzdolž
Pristaniške ulice vse do pomola in mestnega kopališča, je piko na i dodal bogat zabavni
program v Taverni na Carpacciovem trgu, ki je k ogledu pritegnil tudi tujce, ki so se v Koper
pripeljali z veliko ladjo križarko Voyager of the Seas.
Barbara Novak, ki je dogodek pripravila v sodelovanju z Mestno občino, je povedala: »Koper
je resnično lepo mesto in ima kaj pokazati. Vsako leto je lepši in vesela sem, da smo dogodek
tokrat preselili na Obalo. V izvedbo smo vložili veliko truda, a smo pri tem imeli veliko
podporo tako župana kot koprske turistične organizacije, komunale in drugih občinskih služb,
kar nam je olajšalo delo. Res smo danes vsem generacijam pričarali lep poletni Čarobni dan!«
Prikupne piranske mažoretke so začetek programa naznanile točno ob 10. uri, zatem pa sta
za najmlajše v družbi plešočih Lumpijev poskrbeli odlični pevki Damjana Golavšek in Anika
Horvat. Nataša Madjar, ki je tudi sama mamica dveletne hčerke, je povedala: »Vreme je tu v
Kopru res fantastično, otroci uživajo in radi plešejo z mano na odru. Očitno so tudi danes na
delu čarobne vile, ki so poskrbele, da je tu vzdušje res enkratno.« Samir Kobler je v Koper
prav tako pripeljal svojo malo Monjo in Svita, zatem pa kot Elvis Presley pritegnil precejšnjo
pozornost tako starejših kot tudi mlajših dam. Med mladimi pevci sta poleg Matevža Šavore
nastopila še Nino in David Grom. Na odru so se z usklajenimi gibi izvrstno izkazale tudi
koprske mažoretke in osnovnošolke, zatem pa v atraktivnih plesnih ritmih še gimnazijke.
Najbolj energična med vsem nastopajočimi je bila Nuša Derenda, ki ji publika odra kar ni
dovolila zapustiti. Za svojo pesem Energy je povedala, da bo letos že 10 let, odkar je z njo
nastopila na Evroviziji na Danskem, kjer je zasedla odlično sedmo mesto. Ritmično vzdušje je
Nuši pomagala vzdrževati tudi katarina Mala s simpatičnim poletnim hitom »Ciao, ciao,
ciao«, s katerim je hkrati opozorila na dvojezičnost, značilno za našo slovensko obalo.
Med dekleti je završalo, ko je na odru nastopilo 10 breakdancerjev iz skupine Fireflame, ki
prihajajo iz Kopra in Izole. Po svojem nastopu so povedali: »Večina nas trenira pet, šest let,
nekateri pa tudi že deset. Pokazali smo, kaj res znamo…Ja, in lepo je nastopati za tako
čarobno publiko…« Žiga, pevec iz Studia Cantica, je bil prav tako očaran: »Kazalo je, da bo
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deževalo in da bo tale Čarobni dan prej moker kot suh. A ker ste dobri čarovniki, ste pričarali
tako sončno vreme kot tudi izjemno dobro vzdušje.« Ob njegovi »Save the last dance for
me« so gospe drvele k odru in ga večkrat nagradile z aplavzom. S svojo karizmo je nase
opozoril tudi Primorec Samuel Lucas, ki zdaj živi v okolici Ljubljane: »Rad imam Koper, vesel
sem, da sem danes tudi jaz danes nastopil tu na Čarobnem odru. Čestitke organizatorju, še
posebej, ker s takimi prireditvami vsi skupaj lahko podpremo obšolsko izobraževanje večjega
števila otrok, ki si tega ne morejo privoščiti. In ja, seveda še kdaj pridem!»
Iz gledališča Talia so otroci pripravili gledališko predstavo Vilinček z lune, dekleta iz skupine
Vulcano Models so pokazale, kakšna je pravilna hoja in drža manekenk, za zaključek pa je na
oder s svojimi varovanci prišla še Alenka Gotar, ki je tokrat poleg izvedbe svojega pop‐
opernega repertoarja prvič v javnosti spremljala na klavir svojega učenca in se pri tem več
kot odlično odrezala. Kaj je boljšega kot pravi »zumba fitness«, je navzočim pokazala
črnolasa in atraktivna Viktorija Manzzini, ko je s svojo kolegico ob koncu programa pritegnila
precejšnjo pozornost in do zadnjega kotička napolnila prostor pod arkadami. Uroš Lavrič iz
Zavoda Enostavno prijatelji, ki je kot vedno prijetno in sproščeno povezoval program na
Čarobnem odru, je s pozdravom Barbare Novak, kreatorke dogodka in njene celotne ekipe iz
Netvizije, program sklenil z besedami: »Vidimo se znova v Arboretumu 28. avgusta!«.
Čarobni dan je prireditev, namenjena družinam z otroki in vsem generacijam, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas v
enem od zanimivih slovenskih turističnih krajev. Družba Netvizija ga kot družabno humanitarni dogodek organizira štirikrat
letno in tako s pomočjo Zveze prijateljev mladine, pokroviteljev in partnerjev na vsakem dogodku 100 otrokom iz socialno
šibkejšega okolja omogoči brezplačne obšolske dejavnosti skozi celo šolsko leto 2011/12. Obenem v sodelovanju z lokalnimi
društvi in pokrovitelji na vsakem dogodku poskrbi, da mladi spoznavajo etnološke posebnosti krajev, se srečujejo s
pomenom okoljevarstva, razvijajo svojo kreativnost ter se zabavajo ob plesu, glasbi in športu.
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