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Se vam zdi sploh potrebno Slo-
vencem predstavljati slovansko
glasbo?

Zdi se mi prav predstavljati slo-
vansko glasbo zaradi več razlogov.
Prvič, Slovenci smo slovanski na-
rod. Nisem za segregacije in nacio-
nalizem. O slovanskih jezikih naro-
dih in ljudeh, na stotine milijonov
nas je, se zelo redko govori, pa ne
vem zakaj.

Kot da nam je bliže ljudska glas-
ba germanskih in latinskih narodov
kot slovanska?

Slovanske ljudske glasbe ne po-
znamo in če nečesa ne poznamo,
pravijo propagandisti, potem po
tem ne povprašujemo. Najprej mo-
ramo vedeti, da to obstaja.

Nam je v našem glasbenem oku-
su politika priskutila slovanskost,
mediji pa vsilili anglosaksonskost?

Pri nas se nikdar ne reče, ne piše,
da mi, govorim o Jugoslaviji, v poli-
tičnem smislu nikdar nismo bili ko-
munistična država in da smo zno-
traj Jugoslavije imeli Slovenci še

posebno drugačno organizacijo ži-
vljenja in mišljenja.

Pomembno je tudi, da so slovan-
ske pesmi bolj čustvene v tem smi-
slu, da parajo srce, da te zadenejo,
da postaneš mogoče tudi žalosten,
da postaneš bolj žalosten kot posta-
neš ob eni irski pesmi, kjer si tudi
lahko otožen, ampak te ne zadene
tako globoko. Podoben čustven za-
detek je tudi portugalski fado, ki ga

pri nas zelo malo poznamo, saj ga
na radiu skoraj ne predvajajo. Mo-
goče se mi, ki smo precej melanho-
lični, samomorilci, bojimo, da bi
glasba to še poudarjala. Mogoče se
bojimo sebe, ne vem. Vem pa, da
kadar jaz pojem slovenske ali slo-
vanske pesmi, ker pojem tudi ne-
slovenske in neslovanske, da ljudje
onemijo, da se zresnijo, da se umiri-
jo, da je popolna tišina v prostoru.
Neslovansko občinstvo je sploh po-
sebno poglavje, saj ponorijo, ko sli-
šijo te pesmi.

Žal je vse manj časa v medijih na-
menjenega tehtni predstavitvi
glasbe, poudarja se le videz, vsebi-

na pa zanemarja. Vzgaja se genera-
cija občinstva, ki sploh ne posluša
glasbe.

Strinjam se z vami, je pa še huje.
Na nacionalnem radiu sem poslu-
šala pogovor s tistimi, ki si vodijo
Borštnikovo srečanje. Pogovor je
bil zanimiv, vmes pa so predstavili
anketo. Večina ljudi ni vedela, da je
Borštnikovo srečanje gledališki fe-
stival, kljub tisočem ljudi, ki priha-
jajo na predstave. Nekateri so rekli,
da ne hodijo na glasbene festivale.
Ni dovoj, da imamo kulturne strani
v časopisih, da imamo festivale, da
slavimo obletnice rojstva in smrti
kulturnikov, da podeljujemo na-
grade. Kljub vsem tem obletnicam
se zdi, da se vsebina izgubi.

Zdi se mi, da glasbeniki iz slovan-
skih dežel vse pogumneje in pogo-
steje pojejo v svojem in sorodnih
slovanskih jezikih ter se s tem
uspešno uveljavljajo tako v anglo-
saksonskih, germanskih kot latin-
skih državah?

Slovenski jezik je posebna čarov-
nija. Gre za zlitje jezika in melodije,
ki se najbolj izrazi v ljudski pesmi.
Včasih ne veš, ali gre za ritem besed
ali za ritem jezika. Vsekakor je to v
ljudski pesmi najtesneje povezano.
Zato seže ljudska pesem tako daleč.
Pod pojmom ljudska pesem si ljud-
je navadno popolnoma impulzivno
predstavljajo neke narodne noše,
povorke, neke ljudske običaje, ne-
kaj, kar jim ni blizu in kar sodi v
preteklost, vendar je ljudska glasba
še kaj več.

Na večeru slovanskih muzik bo-
ste predstavili nov album Bogomila
s slovenskimi ljudskimi pesmimi.
Posneli ste ga na simboličnem me-
stu – v cerkvi na Blejskem otoku.

Ploščo sem posnela pred nekaj le-
ti, izšla pa je zdaj. Ko so me vprašali,
kje želim posneti pesmi, sem takoj
odgovorila, da v cerkvici na Blej-
skem otoku. Nisem kristjanka, spo-
štujem vsa verstva tega sveta in si
tudi predstavljam, da vem, zakaj so
nastala. So prostori, in na Sloven-
skem jih je zelo veliko, ki imajo, re-
civa nekoliko bolj banalno, neko
magično moč.
Zdenko Matoz

Večer slovanskih muzik

Pesmi, ki parajo srce
Bogdana Herman, pevka ljudskih pesmi, bo drevi predstavila svoj novi album
Bogomila – Pravi, da kadar poje slovenske ali slovanske pesmi, ljudje onemijo

Slovanska glasba nam je sicer zelo blizu, vendar je kljub temu ali pa prav zato ne poznamo dobro. Zato se je pevka
Bogdana Herman ob 30-letnici delovanja in svojem 60. rojstnem dnevu zagnano lotila predstavitve delčka slovan-
ske glasbe. Svoj prvi koncert je imela skupaj z Miro Omerzel in Matičkom Terlepom pred približno dvesto tujci na
Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture na ljubljanski filozofski fakulteti, kjer je takrat delovala kot lek-
torica za slovenščino. V Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma bodo danes zvečer ob 20. uri poleg
njenega glasu zadoneli glasba in glasovi identičnih dvojčkov Teofilović iz Srbije, ki pojeta stare srbske ljudske pe-
smi, prekmurske zasedbe Marko Banda, ansambla Jaro s Češke z divjim slovanskim ritmom in posebne gostje Sve-
tlane Makarovič.

Bogdana Herman – Moč slovenske pesmi.
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Ocena Film

Nikoli ne bomo izvedeli
Peter Kolšek

Pokrajina Št. 2
scenarist in režiser Vinko Möderndorfer
producent Forum Ljubljana
premiera v Ljubljani, 23. 10. 2008

K
o na začetku filma poslušamo butasti dialog o roparskih
veščinah, ki se ga gresta mojster in vajenec na način, ki izdaja
popolna amaterja, še ne moremo vedeti, da je to edini trenutek, ko
je svet v Pokrajini Št. 2 neproblematičen, kot nastavek za dobro

večerniško komedijo. Temu sledi diletantski rop, v katerem so ponujeni
nekateri elementi za kriminalno dramo. Toda vse, kar se zgodi, že sodi v
repertoar tragičnega prikazovanja sveta. Tri naravne forme
dramatičnega med sabo torej še zdaleč niso v ravnovesju in prav takšne
sestavljajo dobro strukturo za suspenzivnost (političnega) trilerja. Na
koncu filma imamo pet trupel zaradi nasilne smrti in dve zaradi
samomora. S stališča žanrske ekonomije je to nadstandardni dosežek.

Tudi drugi žanrski postulati so v Möderndorferjevi režiji doživeli dovolj
ostro profilacijo (enako kot v avtorjevem uspešnem prvencu Predmestje iz
leta 2004). Ustrezni verizem, ki je v slovenskih žanrskih filmih navadno le
nakazan, zadostujejo jim simulacije, je tu dosegel standard, ki ga bo od
zdaj skoraj treba upoštevati. Kri in seks sta (končno) prikazana na način,
ki ga lahko razglasimo za udomačenega. Tudi ekspresiji dobrega in zla sta
izpisani dovolj silovito. Deček z Dawnovim sindromom, ki seje dobro in
žanje zlo, je popolna metafora nezavedne nedolžnosti. Angel
pokončevalec je v liku inštruktorja prispeval najbolj mrko faco (ob
Slobodanu Ćustiću so izstopajoče vloge ustvarili še Maja Martina Merljak,
ki je enako dobra z obleko ali brez, in stari Janez Škof ter Nataša Ninković
v epizodnih vlogah generala in Ružice), kar smo jih kdaj videli v
slovenskem filmu; v njej je vsa temà komunističnih zločinov. Slabše je
narejen konec z veličastno policijsko mehanizacijo, tu se moramo žal
zadovoljiti z akcijsko stereotipnostjo, ki v neveseli konec vnaša
nepotrebno smešnost.

Politični triler ima v slovenski filmografiji že nekaj poskusov, a malo
zadetkov (še najboljši je bil Kavčičev Minuta za umor iz zlatih časov, 1962,
konec osemdesetih so nastali Slakovi Hudodelci, po osamosvojitvi še Ko
zaprem oči). Möderndorferjev film je nastal po (njegovem) romanu, pri
čemer se mu sled literature ne pozna, pozna pa se mu, da je bilo vprašanje
o povojnih pobojih premišljeno najmanj dvakrat: najprej kot trda
zgodovina in potem kot iz nje izpeljana instantna zgodba. Tako smo
dobili, kar si, razdeljeni ob tem vprašanju, zaslužimo: največjo nacionalno
temo in travmo skozi filmski žanr, ki seveda bolj kot velikosti teme in
travme sledi svojim zakonitostim. Ali, rečeno ironično in z jezikom filmske
zgodbe: nikoli ne bomo izvedeli, kdo je kriv za množične poboje, ker je
mladi Sergej (Marko Mandić) zaradi svoje popolne bonvivanske
nevednosti zapravil tiste papirje. Pa tako blizu smo bili!

Möderndorfer je slovenske povojne poboje relativiziral, in sicer tako, da
jim je dal evropski okvir. Spomladi in poleti '45 je bil čas splošnega sejanja
množičnih grobišč, slišimo glas s televizije v offu. Koristen informacijski
dodatek, ki pa na slovensko »specifiko« bistveno ne vpliva. Film jo vidi v
prenašanju krivde na (pra)vnuke, ki o teži krvave zgodovine ne vedo
ničesar. In manj kot vedo, bliže so jim njeni nevidni noži. Zanje je
polpretekli svet kot slika z lepo pokrajino, na kateri je rastlinje obraslo
brezna. A poanta ni v privzdignjenem kazalcu, naperjenem v pozabljanje
ali odrivanje velikega zločina, pač pa prav nasprotno. Če se »tastari«
petdeset let po vojni niso mogli zmeniti, kdo je kriv, naj dajo zdaj in za
zmeraj mir! Tako je treba razumeti tudi inštruktorjevo samoukinitev, ko se
požene v brezno. Z njim naj bi izginil poslednji duh udbovske narave
komunizma.

Takšna, poenostavljena razlaga zgodovine in sveta je pač skladna z
razsežnostjo trilerja/srhljivke kot žanra, ki se hrani z družbenimi
anomalijami. Pokrajina Št. 2 (film je že obiskal dva pomembna festivala in
še nekaj jih bo) je izdelek, ki si je prisvojil toliko zgodovine, kot jo lahko
prenese brez škode za svojo žanrsko strukturo. In prisvojil si jo je dovolj
spretno, da je mogoče ob gledanju srhljivega filma videti tudi nekaj
malega zgodovine.

Maja Martina Merljak in Marko Mandić – Prizor iz filma Pokrajina Št. 2 Vinka Möderndorferja, v katerem sta oba še zelo živa.

Film, ki ima svojo zgodovino v
gledališki predstavi To ti je lajf (sce-
naristka je Tina Kosi), je dramatur-
ško dinamična, v kosu postavljena
in tudi filmsko občutljiva komična
drama o življenju najstnikov, ki bo-
do pač morali odrasti, ki to tudi po-
skušajo, starši pa jim pri tem – obre-
menjeni pač s svojimi problemi –,
niso ravno v pomoč. V ospredju sta
najstnici Tara (Tjaša Železnik), ki se
ves čas prepira z očetom (Renato
Jenček) – ima ga za zavoženega al-
koholika, in njena najboljša prijate-
ljica Ana (Minca Lorenci), ki mora
razrešiti zanjo usodno dilemo, ali
naj splavi ali ne. Oče njenega otroka
je nekdanji anoreksik Vlado (Aljoša
Koltak), ki se poskuša neuspešno
izviti iz posesivnega objema svoje
sorazmerno mlade matere samo-
hranilke (Jagoda). S temi petimi liki
film zelo realistično in kompleksno
zaobjame podobo sveta težavnega
mladostnega spopadanja z iska-
njem identitete in postavljanja vre-
dnostne hierarhije, disfunkcional-
nih družin, prepada med generaci-
jami ter družbene posttranzicijske
utesnjenosti in osamljenosti: skrat-
ka sveta, s katerim se gledalec zlah-
ka identificira. Ta prepričljivost je
najbrž tudi posledica dejstva, da je
Lajf nastal na podlagi pogovorov

med mladimi – jezik, sicer polen
spontanih vulgarizmov, je pristen
in za slovenski film sploh presežno
poslušljiv. Taufer seveda ne skriva
svojega gledališkega občutka za
dramsko situacijo, vendar pa ves
čas z zavestjo, da jo postavlja v film-
skem mediju; preveč teatrsko kuli-
saste interierje mu zato lahko opro-
stimo. Med antologijske bo šla ned-
vomno ena zadnjih sekvenc filma,
v kateri se soočijo vsi protagonisti:
deset minut detajlirane vivisekcije
patologije družinskega življenja, ki
sproži tako krohot kot melanholič-
no tesnobo.

Žanrsko prepričljiv, čeprav z že
velikokrat filmano temo, je film
Prehod, celovečerni igrani debi Bo-
risa Palčiča, ki naj bi ga najprej reži-
ral zdaj žal že pokojni Franci Slak,
poleg Palčiča in Vladimirja Nardina
soscenarist filma. Poleg Pokrajine
št. 2 gre za edini t. i. skladov igrani
celovečerni film letošnjega festiva-
la. V njem se mladi slikar Vlado po
spletu nenavadnih, njemu nerazu-
mljivih dogodkov znajde v vrtincu
zarote skrivnostne organizacije in s
tem na robu, s katerega vse težje ra-
zloči realni svet od domišljijskega.
Odkritje tega produkcijsko dodela-
nega filma, ki se odvija v Ljubljani
in Trstu, govori pa v angleščini, ita-

lijanščini in slovenščini, je gotovo
Jure Ivanušič kot Vlado – igralec, pi-
anist in pevec, ki smo ga do zdaj po-
znali predvsem z odra. Tako njega
kot Renata Jenčka bo žirija težko
spregledala.

Vprašanje, kaj je resnično, posle-
dično pa tudi, »kaj je smisel življe-
nja«, je – čeprav popolnoma druga-
če – tudi v ospredju zelo eklektične-
ga filma Dafne Jemeršič Realnost.
Film je bil sicer kot nedokončan
predstavljen na festivalu že pred
dvema letoma. Gre za simpatično
frenetično, namenoma diletantsko
kostumirano in scenografirano ko-
medijo karakterjev in zmešnjav, ki
poskuša z zgodbo o dveh brezdom-
cih in s številni potujitvenimi gegi
tematizirati posameznikovo iska-
nje identitete v svetu, v katerem je
ta velikokrat zgolj blagovna znam-
ka. Pri tem je Realnost, ki gledalca
ali potegne vase ali pa ga tudi ne-
skončno dolgočasi, polna remini-
scenc na popularno kulturo in ko-
mentarjev manipulativnega in in-
sceniranega filmskega ter televizij-
skega sveta. Zanimiv cinefilski pro-
jekt, katerega odjavna špica zaradi
množice nastopajočih traja kar ne-
kaj opazno dolgih minut.
Ženja Leiler

Enajsti festival slovenskega filma

Krohot in tesnoba družine
Če sta si prvenstvo prvega festivalskega dne razdelila Möderndorferjeva žanrska obdelava usodnih in zaznamujo-
čih dogodkov slovenske polpretekle zgodovine Pokrajina št. 2 in lirični dokumentarni film o otroštvu kot človekovi
iniciaciji v življenje Otroci Vlada Škafarja, potem je drugi festivalski dan na vrh postavil novinca med filmskimi re-
žiserji, sicer pa gledališkega veterana – Vita Tauferja. Njegovemu filmskemu debiju slengovsko prozaičnega naslo-
va Lajf, ki sicer z 72 minutami dolžine komaj prestopi med celovečerne filme, ne bi smelo manjkati ne gledalcev ne
festivalskih povabil.

Minca Lorenci in Tjaša Železnik v filmu Lajf Vita Tauferja
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Evolucija še traja
Peter Kolšek

S
inoči je bila v Cankarjevem domu, dvaindvajsetič po vrsti,
podeljena Jenkova nagrada. Andreju Medvedu za najboljšo
pesniško zbirko v zadnjih dveh letih. Gre za literarno
nagrado, ki ima, če odštejemo Prešernove, najrazburljivejšo

zgodovino med vsemi slovenskimi umetniškimi nagradami; za
nagrade je namreč značilno mirno, tako rekoč akademsko
življenje.

Jenkovo je ustanovilo društvo pisateljev, in to v času, ko je bilo
eden najpomembnejši dejavnikov civilne družbe, kar pomeni, da je
bila pomembna tudi nagrada. Štartala je v kranjskem gledališču
(tam je tudi Jenkov grob), in to kot dvodnevni pesniški simpozij, ki
so se ga udeleževali tudi filozofi. Interes je bil prva leta velik, obseg
vsega tistega, kar je bilo treba povedati (o poeziji ali mimo nje),
tudi. A kmalu po osamosvojitvi se je začel osip: prireditev se je
skrajšala na en dan, potem na eno popoldne, v gledališkem fojeju
pa je bilo vsako leto manj pesnikov in med njimi zmeraj več ne
najpomembnejših. Tudi kranjska občina ni kazala nobenega
zanimanja, da bi prireditev, eno redkih v tem mestu, obdržala.

Sredi devetdesetih let je postalo očitno, da je Kranj postal za
ljubljanske pesnike predaleč, in konec tisočletja se je Jenkova
nagrada preselila v Ljubljano, kar v prostore DSP. In začela
preživljati nekaj enako suhih let, le da zdaj na »domači« lokaciji.
Tolažila se je s tem, da jo podeljujejo pesniki pesnikom in da ji torej
določena skromnost po naravi stvari pritiče.

Kajti njena denarna vrednost je na začetku tisočletja skoraj
usahnila. Vse druge literarne nagrade – kresnik, večernica,
Rožančeva, fabula in tudi njej najsorodnejša Veronikina – so si
namreč našle bolj ali manj bogate sponzorje in se skušale približati
najprej magični vsoti milijon nekdanjih tolarjev (toliko je zmoglo
Delo leta 1997 za kresnika in s tem postavilo spodobno
samopromocijsko normo) in jo, nekatere, kmalu tudi za malenkost
presegle. Jenkova nagrada je obtičala pri petini te vsote. Res je, da
marketinške službe sproščajo svojo fantazijo na vsem
razpoložljivem in dosegljivem, razen na poeziji, kjer je doma največ
imaginacije, res pa je tudi, da pisateljsko društvo, ki je še zmeraj
ponosni podeljevalec te nagrade iz svojih proračunskih sredstev,
sponzorja ni prav vneto iskalo.

A nekoliko si je ta pesniška nagrada le opomogla. Lani je znašala
2.295 evrov bruto. »Nagrada ni visoka, čast je večja,« je ob lanski
podelitvi pripomnil Niko Grafenauer, predsednik žirije. Letos je za
skoraj dvesto evrov nižja (2100 evrov bruto), kar najbrž pomeni, da
je čast še večja. A tu je vsaj ena anomalija. Ker žirija za svoje delo ni
nagrajena (kakor so zdaj, čeprav skromno, nagrajene vse žirije), si
seveda lahko privošči, da se sama ne ukvarja z utemeljitvijo
nagrade, ki jo podeljuje, ampak jo naroči »od zunaj«, kakor se je
zgodilo letos, in ni se prvič. Recimo, da je to samo nespodobno. Kot
da se zdi žirantom, ki so izbrali svojega favorita, potem zamalo
razlagati še to, zakaj so ga.

A hkrati je Jenkova nagrada letos doživela vrnitev na začetne
pozicije. Na DSP so namreč z njo povezali Jenkove dneve, ki trajajo
štiri dni, in vključujejo še druge prireditve, posvečene Jenku. Kaj bo
iz te nenadne in razveseljive obogatitve, bomo videli prihodnje leto.
Kajti evolucija Jenkove nagrade še traja. Kar bi si v zvezi z njenim
končnim stadijem želeli, je določena stalnost: finančna,
organizacijska, časovna (zdaj je podeljena decembra, novembra
ali oktobra). Stalnost je namreč pri nagradah v najgloblji zvezi z
ugledom.

Serija se nocoj začenja z zgodbo o
materinskem dnevu in preseneče-
nju, ki ga pripravlja Anica, sledile pa
bodo še druge prigode glavne junaki-
nje, njene družine in najboljšega pri-
jatelja Jakoba: o strahu, prijateljstvu,
presenečenjih, ljubezni, izgubi ...

Nanizanka je nastala v Otroškem
in mladinskem programu Televizije
Slovenija v koprodukciji z Marjanom
Jelnikarjem in bila v 38 snemalnih
dneh posneta lani v Ljubljani, Šobcu

in Polhovem Gradcu. Urednik Milan
Dekleva je Anici dolgo časa želel dati
televizijsko podobo, še posebej zato,
ker avtorica zanimivo obravnava
otroško problematiko. »Ne preveč
patetično, a še zmeraj čustveno go-
vori o odnosu med različnimi gene-
racijami in vrstniki.« Ker je knjiga pri
mladih bralcih tako priljubljena, zdaj
podobno topel odziv pričakujejo tudi
od televizijske podobe. »Vse je prav-
zaprav avtorsko delo režiserja in sce-
narista Francija Arka,« še poudarja
Dekleva. Avtorica v snemanja ni po-
segala, za novo nanizanko pa je velik
posluh pokazalo tudi vodstvo kultur-
no-umetniškega programa nacional-
ne televizije in jo uvrstilo v najbolj
gledan termin ob petkih zvečer, ki je
bil do zdaj rezerviran za odrasle. »Že-
limo si, da bi serijo gledale celotne
družine, da bi spodbujala pogovore o
odprtih problemih, ki tarejo mlade.«

Režiser in scenarist Franci Arko
prevajanje literature v dramsko obli-

ko opisuje kot zahtevno delo. »V De-
sinih knjigah je več tem, za televizijo
pa je treba izbrati le eno, saj zgodba
sicer razpade na 25 kosov. Poleg tega
je Desina naracija opisovala tudi, kaj
čuti junak, česar kot televizijski reži-
ser nisem mogel prikazati.« Arko je z
izbiro igralcev (avdicije se je udeleži-
lo tristo otrok) zelo zadovoljen, o
tem, kako bodo nanizanko sprejeli
gledalci, pa je zadržan. »Najlepše v
celotni seriji o Anici je dejstvo, da ju-

nakinja ni popoln otrok, da v vsaki
situaciji skoraj naredi napako, a se je
zaveda, jo popravlja, skratka, uči se
življenja. Ta lep realizem pri pisate-
ljici se mi zdi fantastičen in če smo ga
ujeli tudi za televizijo, potem smo
svoje delo opravili spodobno.«

Pisateljica Desa Muck je po ogledu
prve epizode navdušena. »To je knji-
ga, kot so jo videli in brali televizijski
ustvarjalci, in brali so jo zelo dobro.
Presenečena pa sem tudi nad igro
otrok, izvrstni so!« Muckova je med
pisanjem za mlade nekoč izjavila, da
vzgojna nota pride kar sama od sebe
in tudi zdaj poudarja, da je hotela v
knjigah zajeti varen svet, svet, kakr-
šnega imajo knjige Ele Peroci in ji je v
otroških letih vzbujal občutek topli-
ne. »Nič pretresljivega se pravzaprav
ne zgodi; otrok se sanka, se prehladi,
babica pa mu v posteljo prinese vroč
čaj v rdečem lončku.«
Tanja Jaklič

Nova domača televizijska nadaljevanka

Anica, junakinja
za vso družino
Nocoj prva od desetih epizod nove TV-nanizanke,
nastale po literarni predlogi Dese Muck
Brez pretiravanja – če si je katera knjiga zaslužila postati filmska pripoved za
družino, ki se pred TV-ekranom zbere ob petkih zvečer, je to prav gotovo Ani-
ca Dese Muck. Glas mladega ljudstva ji je petkrat podelil naslov Moja najljub-
ša knjiga (2003–2007), ob tej številki je dobila še zlato priznanje, tudi zdaj je
Anica Pivnik ena najbolj priljubljenih literarnih junakinj. Televizijska nadalje-
vanka (scenarij in režija Franci Arko) bo v desetih tednih predstavila zgodbe
celotne serije desetih knjig. In to v elitnem programu nacionalne televizije:
vsak petek pet minut do osme ure zvečer na prvem programu RTV Slovenija.

Anica in Jakob – V glavnih vlogah nastopata Maša Remškar in Nik Perme.
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