
Spoštovani gostje in prijatelji Rebrce, spoštovani častni gostje! 

Zbrali smo se ob jubileju, 40-letnici Tedna mladih umetnikov, za nas prireditelje tako 

pomembnega projekta, ki neverjetnih štirideset let navdušuje izredno veliko število otrok. S 

hvaležnostjo se oziramo na ta leta.   

Veseli me, da vas na današnji slavnostni prireditvi smem pozdraviti v imenu prirediteljev , to 

so Mladinski center Rebrca, Krščanska kulturna zveza in Katoliška otroška mladina. V izredno 

čast mi je, da ste se našemu vabilu odzvali prijatelji Rebrce, lahko rečemo člani rebrške 

družine, ki je rasla iz leta v leto, častni gostje, starši in vsi, ki se čutite povezane z Rebrco in 

Tednom mladih umetnikov. 

Zahvaljujem se vsem, ki so na tem področju orali ledino in za svoje ideje navdušili še druge. O 

začetkih, razvoju in štirih desetletjih te pomembne iniciative za otroke bo spregovoril Polde 

Zunder, ki je skupaj s somišljeniki položil temeljni kamen za Teden mladih umetnikov. Med 

temi bi posebej omenil Anico Fugger, ki je skozi vsa štiri desetletja pomemben steber 

projekta. 

Kar kmalu po začetku leta 1979 sta se vključili še Krščanska kulturna zveza - tu posebej 

omenjam takratnega tajnika Nužeja Tolmaierja, ki je poskrbel za kontakte do lutkovnih 

ustvarjalcev in za finančno podporo, in Katoliška otroška mladina z Andrejo Lepuschitz. Ta 

simbioza zagotavlja vsestransko dobro pripravo vsakoletnega Tedna mladih umetnikov in 

njegovo neprekinjeno priljubljenost.  

Pozneje sta se pridružili dve osebi, ki sta zaznamovali in zaznamujeta spored tednov s svojimi 

idejami,  lutkovnimi prispevki, prikazi in zaključnimi prireditvami. To sta Tine in Breda Varl, 

Tine, kakor dolgo mu je dopuščalo zdravje, Breda Varl do današnjega dne. Prisrčna hvala 

vama za dolgoletno prijateljsko sodelovanje in povezanost z nami vsemi! 

Zahvaljujem se vsem, ki so stali na samem začetku, vsem, ki že desetletja sodelujejo na 

Tednu mladih umetnikov in vsem, ki so kdaj sodelovali na katerikoli način. Zahvaljujem se 

vsem umetnikom, spremljevalcem, pedagogom, vsem, ki čutijo in razmišljajo s to iniciativo in 

jo razvijajo naprej. Vsem, ki vsako leto, nekateri en teden, drugi dva tedna preživijo tukaj na 

Rebrci in se z izrednim čutom za potrebe mladih trudijo, da otrokom omogočijo lep 

brezskrben čas, v katerem lahko razvijajo svoje talente in se družijo s sovrstniki.  

Na tem mestu ne morem našteti vseh, so pa z zlatimi črkami zapisana imena vseh 

sodelujočih zadnjih štirih desetletij v jubilejni brošuri. Zelo me veseli, da je v pisarni KKZ pod 

uredniškim očesom Martina Kuchlinga in Sabine Anderwald uspelo za to obletnico v brošuri 

zbrati niz prispevkov in misli pionirjev Tedna mladih umetnikov, spremljevalcev, pedagogov 

in mentorjev, ter serijo slik. Naj vas vse, ki boste v njej listali, popelje v posamezne tedne, v 

štiri desetletja in vas povezuje v rebrško družino. Prav tako scenska postavitev in film, ki ju 

boste danes še videli.   



Zahvaljujem se vsem nastopajočim, ki bodo glasbeno olepšali današnji popoldan, vsem, ki so 

in bodo poskrbeli za praznično dvorano in za to, da bo današnja prireditev brezhibno 

potekala in se bomo tukaj na Rebrci dobro počutili. 

Zdaj vas pa vabim, da preživimo popoldan ob besedah, pesmih, spominih in v hvaležnosti. Še 

na mnoga skupna ustvarjalna leta, še na mnoge Tedne mladih umetnikov!  
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