Informacija za medije
V tretjem tednu Veronikinega meseca Od besede do poezije bodo na pesniških večerih sodelovali
Ervin Fritz (na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko), Barbara Korun (na slovensko-ruski
čajanki poezije 20. stoletja na Gimnaziji Celje Center), Iztok Osojnik (v Knjižnici Šentjur in na Prvi
gimnaziji Celje).
Mednarodni slovensko-češki pesniški večer S petdesetimi glasovi govorim / Padesáti hlasy hovořím
pa bo v petek, 11. marca ob 18. uri v Plesnem forumu Celje.
Sodelujejo: Lenka Kuhar Daňhelová, Peter Kuhar, Milan Dekleva, Ivo Svetina in Zoran Pevec.
Češka gostja Lenka Kuhar Daňhelová je pesnica, pisateljica in prevajalka. Prevedla je več slovenskih
pesnikov, med njimi Veronikine nagrajenke in nagrajence, skupaj s Petrom Kuharjem pa sta izbrala
pesmi in uredila Antologijo sodobne slovenske poezije v dveh jezikih in v njej predstavila petdeset
avtorjev vseh generacij in zvrsti. Lenka Kuhar Daňhelová je tudi pobudnica mednarodnega festivala
Evropski pesniki v živo. Doslej so na njem sodelovali pesniki iz Češke, Slovenije, Slovaške, Avstrije,
Poljske, Srbije, Italije in Francije.
Peter Kuhar, slavist, časnikar, prevajalec in več let urednik na TV Sloveniji, zdaj živi in ustvarja v Pragi.
Slovensko-češki pesniški večer bo namenjen branju poezije in besedam o kulturni, literarni
povezanosti dveh evropskih narodov.
V priponki pošiljamo nekaj več informacij o češki pesnici Lenki Kuhar Daňhelovi in Petru Kuharju.
Nagradni razpis za Malo Veroniko, nagrado za najboljšo pesem srednješolcev iz 41 srednjih šol, je
vzbudil, tako kaže spletno glasovanje, veliko zanimanje. Za pesmi, ki so objavljene na
www.veronikini-veceri.si, je doslej oddanih čez 17.000 glasov, strokovna žirija pa se bo sestala
prihodnji teden.
V žiriji so pesnik Zoran Pevec, Petra Kolmančič, predlanska Veronikina nagrajenka, in Veronika Šoster,
komparativistka. Vrednost Male Veronike znaša 400 € bruto, nagrajenec/ka pa bo prebral/a
zmagovalno pesem na podelitvi Veronikine nagrade 30. avgusta v Celju.
Za več informacij: Jože Volfand: 03/42 66 700, joze.volfand@fitmedia.si, Tanja Pangerl: 03/42 66 716,
tanja.pangerl@fitmedia.si.
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