Prijava

| Registracija | Uredništvo | Oglasi | Zgodovina | Povezave | Založnik | Zadruga PD | KD Bubnič Magajna | Mobile | Naročnina na dnevnik | Naročnina na splet | Cookie

sobota,
3. junija 2017
Na spletu

V kioskih

Trst

Gorica

Alpe-Jadran

Gospodarstvo

Kultura

Šport

Fotografije

Fotografije bralcev

Dosjeji

naši blogi
NAŠE KOLUMNE
Primorski dnevnik
31. MAJ 2017

16:07

VOLITVE - MOČVIRJE IN
SLOVENCI (SANDOR

TENCE)

trst

nazaj

Radi imajo slovenske bende
Spletni Piccolo nagradil skupino Love Guns z zavoda Zois, na osnovi ankete in ocen žirije pa je zmagala
skupina Rever z dijaki različnih, tudi slovenskih, šol
petek, 2. junija 2017 | 11:15
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Všeč mi je 22
Všeč mi je Postani prvi/a med svojimi prijatelji, ki mu/ji je to všeč.
Tweet
Tweet

Skupina LOVE GUNS

Bralci tržaškega italijanskega dnevnika Il Piccolo očitno ljubijo slovenske
mladinske glasbene skupine. To je pokazala spletna anketa, ki jo je pred časom
izvedel časopis, potem ko je sam objavil vrsto člankov o ansamblih, ki delujejo v
okviru krajevnih višjih srednjih šol. Spletni bralci, ki so na spletni strani časopisa
lahko prisluhnili skladbam posameznih bendov, so največ točk in prvo mesto
dodelili skupini Love Guns, ki jo sestavljajo dijaki Tehniškega zavoda Žige Zoisa
Niko Trento, Erik Purič in Ivan Kralj. Potem ko so izsledke ankete združili tudi z
ocenami žirije, ki so jo sestavljali predsednica Fundacije Luttazzi Rossana
Luttazzi, koordinator Doma glasbe Gabriele Centis in namestnik direktorja
mestne godbe Giuseppe Verdi Matteo Firmi, pa si je prvo mesto zagotovila
skupina Rever, ki jo sestavljajo dijaki iz različnih tržaških, tudi slovenskih šol,
medtem ko so Love Gunsi pristali na drugo mesto, tretji pa je bil ansambel TTime, ki ga sestavljajo dijaki liceja Carducci.
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najbolj brane ta teden
V Trstu večina ljudi z lažnim priimkom (1618)
Oborožen rop na pošti v Dolini! (1302)
Iz Trsta spet z vlakom na slovenski Kras (1013)
O le naprej, o le naprej, dokler je še Happy day
(715)
Viteški naslov za Kufersina (685)

najbolj brane ta mesec
Iz Trsta spet z vlakom na slovenski Kras (1013)
O le naprej, o le naprej, dokler je še Happy day
(715)
Viteški naslov za Kufersina (685)
Strelski jarki med Prosekom in Križem (634)
Klun vs. Gombač (632)

najbolj brane to leto
K Valerii vabi Tom Oberdan (3425)

»Ne slovenskim jaslim na Krasu« (3261)
Zmagovalci so Opčine in Padriče-Gropada (3049)
»Križev pot« potnikov avtobusa Trst-Ljubljana
(2689)
Izjemen uspeh pohoda na Kohišče (2507)

ostale novice

Oborožen rop na pošti v Dolini!
Davi ob 8.20
31. maja 2017 | 11:07

Boris Pahor in Udba: 62 obdelav, 89
konfidentov
V TKS množično obiskana
predstavitev knjige Igorja
Omerze Boris Pahor - V žrelu
Udbe.
31. maja 2017 | 11:40

Morje na ti, morje je magnet
V Križu predstavili knjigo Mitje
Zupančiča
31. maja 2017 | 14:00

Zgonik se pripravlja na 53. Razstavo
vin
Od danes do nedelje: ponudba
kakovostnih domačih proizvodov
in zabave za vse starosti
31. maja 2017 | 09:15

Z avtomobilom v ograjo na Obalni
cesti
Voznika prepeljali v katinarsko
bolnišnico
30. maja 2017 | 18:50

Nabrežinska godba v Dioklecijanovih
termah v Rimu
V okviru dogodka Borghi, viaggio
italianoPriložen videoposnetek
30. maja 2017 | 17:21

»Odhajam z lepimi spomini«
Ingrid Sergaš se je poslovila od
vlade FJK
30. maja 2017 | 16:16
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