FS Cirkulane na prvo turnejo kar na Sicilijo!
Že ob ustanovitvi folklorne skupine v Cirkulanah, ko so nastajali prvi spleti plesov
pod mentorstvom Maje Glaser, se je govorilo tudi o turnejah. Pa vendarle se nam
je zdelo, da je to še daleč pred nami in da se bomo morali zelo potruditi, da
bomo lahko svojo dobro voljo in poznavanje plesov pokazali še kje drugje kot
samo v Sloveniji. Toda s svojo močno voljo pa tudi resnostjo nismo dolgo čakali
na ta trenutek, kajti že aprila 2009 smo dobili povabilo na prvo turnejo. Obiskali
naj bi Festival del Tirreno na Siciliji v mesecu avgustu. Ob takšni dobri ponudbi
nismo preveč razmišljali da ali ne in kaj hitro je padla odločitev, da se bomo
potrudili in naredili velik korak za folkloro v Cirkulanah. Žal, se vsi naši plesalci
niso mogli udeležiti turneje, sem pa prepričana, da so bili z mislimi z nami, kot
smo mi bili z njimi. Torej, nekaj plesalcev in plesalk ter glasbenikov smo si morali
»sposoditi«, da smo lahko Slovenijo predstavili v čim večjem številu.
Do dneva, ko smo sedli na avtobus in se odpeljali na Sicilijo, nas je čakalo
ogromno dela z vajami in s samo organizacijo. Vendar nam je s pomočjo
predsednika skupine Boštjana Žumbarja, mentorice Maje Glaser in »tovariša«
Bojana Glaserja uspelo urediti vse v pravem času. Po njihovi zaslugi in močni
volji nas plesalcev smo dočakali trenutek, ko smo se v torek, 18. 8. 2009, ob
14.00 dobili v Cirkulanah pred večnamensko dvorano, se vkrcali na avtobus in se
prav zares odpeljali proti Siciliji.
Tega trenutka ne bo pozabil nihče od nas, kajti na tako dolgo pot z namenom, da
predstavimo naš kraj, našo državo in našo folkloro, se iz Cirkulan ni odpravil še
nihče.
Sam Festival del Tirreno je gostil šest držav in sicer: Moldavijo, Češko, Belorusijo,
Litvo, Turčijo in seveda Slovenijo. Svojo odsotnost so odpovedale nekatere afriške
države. Tudi domačini so se predstavili z dvema skupinama. Bilo nam je v veliko
veselje, da smo si lahko ogledali folkloro in tradicionalne plese drugih držav in
tako spoznali, da se zelo razlikujemo med seboj. Med samim festivalom smo
potovali iz kraja v kraj, kjer so bile organizirane parade vseh skupin, ob večerih
pa smo imeli po različnih krajih celovečerne koncerte. Občinstvo nas je v vseh
krajih zelo lepo sprejelo, saj smo jim z našimi spleti na šaljiv način prikazali
slovensko folkloro. Kot zanimivost naj dodam zgodbico o naših velikih kuhalnicah,
ki smo jih uporabljali kot rekvizit pri plesih Dravskega polja. Kuhalnice so velike
vsaj kakšen meter, zato so privlačile velik del občinstva, kajti Italijani bi imeli
takšne kuhalnice kar za kuhanje testenin. Hodili so do nas in nam za njih ponujali
denar. Tako, da za naslednjič vemo, da bo treba vzeti na turnejo tudi kakšno
dodatno kuhalnico. Domačinom pa ne bomo ostali v spominu samo zaradi
kuhalnic, ampak sem prepričana, da bo naslednja slovenska skupina, ki bo
gostovala na Siciliji imela zelo lep sprejem domačinov, in sicer kar z zapeto
besedo IJA-IJA-IJA-Oooo.
Samo turnejo smo izkoristili tudi za oglede nekaterih znamenitosti na Siciliji.
Ogledali smo si vulkan Etno, zelo lepo in posebno mestece Taormina, nekateri
plesalci pa so si ogledali tudi vinorodne kraje in poskusili okusno domače
sicilijansko vino. Utrujene mišice od paradiranja po vročih ulicah in napornih
večernih nastopov pa smo si spočili na prelepih peščenih plažah. Morje je bilo
tako toplo, da smo se mogli hladiti kar z mrzlimi »sokovi«.
Tako je prva turneja za nami. Bila je zelo zanimiva in poučna izkušnja, ki nas je
povezala in utrdila. Veselimo se novih podvigov, s katerimi bomo še naprej širili
dober glas o Sloveniji in o naših prelepih Cirkulanah ter Halozah po širnem svetu.
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