Slovenski utrinki na Duna TV – 19. aprila 2018
V četertek 19. aprila zrankoma v 6:45 si leko na televizijskom programi Duna TV
poglednete nauvo oddajo Slovenski utrinkov. Če zamidite, bau oddaja na programi
znauvič gnaki den zadvečerka v 16:25 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma
slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 26. aprila na Sloveniji 1 v
14:35.
V etoj oddaji se spravlamo s petimi temami. Na začetki vam pokažemo, kak so na sedeži
Državne slovenske samouprave nutpokazali knige z našimi domanjimi pripovejstami,
štere so vödali lani decembra. Na Gorenjom Siniki so leko navzauči čüli pravlice, štere so
pripovejdali mlajši pa vözraščeni.
Na varaškoj gimnaziji so na začetki aprila že drügo paut držali Slovenski den. V našoj
oddaji leko vidite ples mlajšov pa šaulsko vöro literature, štero je dijakom srejdnje šaule
o Avgusti Pavli držala slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss.
Dale vam nutpokažemo, kak so se domanji verti na Gorenjom Seniki včili rejzati sadne
drejve. Majstri z Maribora že več lejt odijo v Porabje, ka aj bi se v našoj krajini s kem več
lidi spravlalo s sadjarskim delom.
V Somboteli so si leko najgir lidgé – tak slovenski pa madžarski – poglednili štiri nauve
slovenske filme. Tau so bili že drügi Dnevi slovenskoga filma v centri Železne županije,
gde dosta lüstva v kino odi.
Za konec pa smo za vas nalekli eške malo kulture. Mladi grafik Miha Erič je svoje
takzvane »linoreze« ali linómetszete pripelo iz Ljubljane v Monošter, gda pa so razstavo
opérali, je s svojov partnericov zaigro slovenske ljudske pesmi po modernom tö.
Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 19. aprila zrankoma v
6:45 na programi Duna, ali gnaki den zadvečerka v 16:25 na kanali Duna world. Šteri
pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 26. aprila na
Sloveniji 1 v 14:35. Nutzakapčite tevene, mi vas čakamo!
Oddaje se leko gda koli poglednejo na
http://www.mediaklikk.hu/musor/slovenskiutrinki/
pa
http://4d.rtvslo.si/oddaja/slovenski_utrinki/84

