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2020
- Radio Ognjišče – Območno
srečanje pevcev ljudskih pesmi »Ljudsko v urbanem«,
17.2.2020;
- Pevska delavnica – »Zapojte z
nami po belokranjsko s tamburaško skupino AdHoc« –
,
Hostel Celica , Ljubljana, 13.2.2020;
- Slovenska zemlja v pesmi in
besedi »Crescendo skrivnostnih plamenov – pogovor s
pevkami in o
njihovih razmišljanjih – 11.2.2020, RTV RA 1;
- Območno srečanje pevcev
ljudskih pesmi »Ljudsko v urbanem«, JSKD OI LJ,DIC
Ljubljana; 6.2.2020;
- »Ne smemo se odreči našim
koreninam« SIGIC – spletna revija Odzven – Pogovor
muzikologinje
Nine Novak s pevkami PS Cintare - 27.1.2020;
- Pevska delavnica – »Zapojte z
nami po štajersko« – Hostel Celica , Ljubljana
9.1.2020;

2019
- Božično-novoletni koncert v KUD Medvode - PS Cintare so nastopile kot vabljen gost
Lovskega pevskega zbora KUD Simon Jenko; Medvode, 20.12.2019;
- "Mi novo leto pojemo" - kulturni program ob prednovoletnem srečanju občanov ČS
Bežigrad; MOL; Ljubljana, 26.11.2019;
- "Zapojte z nami" - kulturni program v počastitev stoletnice priznanega, še živečega
kulturnega delavca g. Rudija Mraza in ga. Štefanije Petan v Domu starejših občanov NM,
15.11.2019;
- "Sozvočja sveta - Glasbena prepletanja" - koncert v spomin Ljubena Dimkaroskega,
Hostel Celica, Ljubljana, 5.11.2019:
- "TradEtno" - Srečanje s pevsko skupino Cintare - koncert s pogovorom o nas in z nami
- z muzikologijno Nini Novak- Hostel Celica, Ljubljana, 26.10.2019;
- "Ljudska glasba na Slovenskem" - letni koncert FOLK Slovenije, 24.10.2019;
- Kulturni dogodek "Lepa naša ljudska pesem 2019", v organizaciji Kulturno umetniškega
društva Ljubljana: pevci različnih etničnih skupnosti v Sloveniji ter člani KUD Sevdah in pevke
Cintare kot predstavnice slovenskih ljudskih pesmi; Zalog center, Lj. Zalog; 6. april 2019;
- "Tako so pele in se oblačile naše babice" - nadaljevanje projekta PS Cintare: predstavitev
s prilagojenim programom šolarjem v osnovnih šolah in vrtcih, 2019
- "Se tičice lepo pojo", letni koncert PS Cintare; dvorana Marjance Ručigaj, Trzin, 7. mar.
2019;
- PS Cintare v rubriki Dobra glasba, dober dan ob 9.10 in ob 20.00 v oddaji Slovenska
zemlja v pesmi in besedi, na Prvem programu radia RTV Slovenija, 19. 2. 2019;
- Podelitev priznanj Zveze kulturnih društev Ljubljana, podaritev zlatega priznanja Pevski
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skupini Cintare ob 15 letnici delovanja za izjemen prispevek na področju ohranjanja ljudskega
izročila in posebne predstavitve ljudske umetnosti; kulturni program: PS Cintare; atrij
Mestnega muzeja Ljubljana, 5.2.2019;

2018
- "Tako so pele in se oblačile naše babice«, nadaljevanje projekta PS Cintare: predstavitev
s prilagojenim programom šolarjem v osnovnih šolah in vrtcih, 2018;
- Otvoritev razstave Lectarstvo je krajcarkšeft; sodelovanje PS Cintare; Slovenski
etnografski muzej, Ljubljana, 18. dec. 2018;
- Božično novoletni koncert PS Cintare, Cerkev Sv. Janeza Krstnika na Logu, 15. dec.
2018;
- "Se tičice lepo pojo", jubilejni koncert ob 15. obletnici delovanja PS Cintare; atrij SAZU,
Ljubljana, 16. nov. 2018;
- "EN TROŠT MI PRINESEMO VAM...", Oktet ZVEN, KUD Svoboda Črnuče; sodelovanje
PS Cintare; Ljubljana Črnuče, nov.2018;
- "Pevci nam pojejo godci pa godejo 2018"; regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž osrednje Slovenije; sodelovanje PS Cintare; Logatec, 7. oktober 2018;
- Koncert "Zapojmo še sosedovo", Međimursko folklorno društvo Ljubljana, sodelovanje PS
Cintare; "Črnuška jesen 2018", Črnuče, Ljubljana, oktober 2018;
- "Večer ljudskih pesmi", tercet Rožančevi fantjiči in PS Cintare, v okviru tedna ljubiteljske
kulture, Kulturni dom Zalog, maj 2018;
- "Plesi ob Muri", sodelovanje PS Cintare na koncertu ob 30. letnici delovanja Folklorne
skupine COF; Antonov dom, Ljubljana, 21. april 2018;
- "Da ne zaboravim majčinu riječ"; Priredba za Majčin dan; Hrvatsko kulturno društvo
Međimurje - Ljubljana, sodelovanje PS Cintare; Ljudski dom Šentvid - Ljubljana; marec 2018;
- Ljudsko v urbanem - srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž; sodelovanje
PS Cintare; Ljubljana, 6. febr. 2018;
- "Tako so pele in se oblačile naše babice"; nadaljevanje tradicije nastopov v vrtcih in šolah
v letu 2018;

2017
- S kolednicami v novo leto - Nastop PS Cintare v gostilni Kolovrat in na Prešernovem trgu
v Ljubljani" - december 2017;
- 2. evropski večer 2017 Lojzeta Peterleta z gostom evangeličanskim škofom Gezo Fila ob
500 letnici reformacije na Slovenskem - Kulturni program PS Cintare; december 2017;
- "Plamenke praznujejo 10 let"; 10. obletnica aktiva žena Plamen Dolsko; sodelovanje PS

2/9

Odmevnejši nastopi in koncerti
Prispeval Administrator
Sreda, 05 December 2012 09:53 - Zadnjič posodobljeno Sreda, 10 Junij 2020 09:39

Cintare; KD Dolsko, 18. nov.2017;
- Letni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva FOLK Slovenija, sodelovanje PS
Cintare; Ljubljana, atrij ZRC, 8. nov. 2017;
- "ŠETALA SE ŠETALA ...", letni koncert PS Cintare, gosti: godčevska skupina iz Benečije;
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 26. okt. 2017;
- 4. koncert ljudskih pesmi Črnuče - "Zapojmo še sosedovo" v organizaciji Međimurskega
folklornega društva Ljubljana; PS Cintare sodelujoča pevska skupina; Ljubljana, oktober 2017;
- 47. mednarodni folklorni festival Beltinci - Etno večer s pevsko skupino Cintare; Beltinci,
julij 2017;
- Pevska delavnica za udeležence spomladanskega tečaja ročnih del v Domu oddiha Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije; Izola, maj 2017;
- »Teden ljubiteljske kulture "poklon Ljubljani" - Nastop PS Cintare in instrumentalne
skupine Cofki v oddaji RA SLO1 "Slovenska zemlja v pesmi in besedi" - direkten prenos
prireditve iz gostilne Pri kolovratu - maj 2017;
- Uradna otvoritev ljubljanske gostilne "PRI KOLOVRATU"; sodelovanje PS Cintare v
kulturnem programu s pesmimi o Ljubljani in njeni zgodovini; Ljubljana, april 2017;
- "Od nitke do noše", celovečerni koncert FS Grof Blagaj z gosti - PS Cintare; Kulturni dom
Jakoba Trobca Polhov Gradec; april 2017;
- "Tako so pele in se oblačile naše babice" - Otroška ljudska pesem in oblačila na
Slovenskem - Prilagojen program otroke iz vrtca LJ. Brod / Vrtec Šentvid - Enota Mravljinček;
Ljubljana, marec 2017;
- "Ljudsko v urbanem", Sodelovanje PS Cintare na Območnem srečanju pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž; Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana; februar 2017;
- "Tako so pele in se oblačile naše babice", predstavitev PS Cintare s posebnim
programom v okviru projekta »Po Prešernovih stopinjah" na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno
goro, jan 2017

2016
- "S pesmijo po Sloveniji"; Dom starejših občanov Janeza Krstnika Trnovo; Ljubljana, nov.
2016;
- Sodelovanje PS Cintare v glasbenem programu na kulturni prireditvi kliničnega centra
Ljubljana; razstavišče UKC Ljubljana, nov. 2016;
- Kulturni program PS Cintare na sprejemu za udeležence I. simpozija ICTM študijske
skupine za glasbe slovanskega sveta; Forum slovanskih kultur, okt. 2016;
- "Marija gre na božjo pot", letni koncert PS Cintare, gost Janez Jocif; Muzej baroka, Šmarje
pri Jelšah, 7. okt. 2016;
- Sodelovanje PS Cintare na otvoritvi 16. Festivala za 3. življensko obdobje, Cankarjev
dom, Ljubljana, september 2016;
- Sodelovanje PS Cintare v okviru prireditve"Četrtna skupnost Bežigrad - Zeleni
ambasador" se predstavi; Ljubljana, pred Mestno hišo, avgust 2016:
- Sodelovanje PS Cintare na Mednarodnem festivalu "Slovenija na Ohridu", 25.6. do 28.
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6.2016, v počastitev 25. obletnice državnosti R Slovenije, predstavitev slovenske kulture,
običajev, naše umetnosti; Ohrid, 2016:
- Slavnostni koncert ob 20-obletnici KED FOLK Slovenija, sodelovanje Pevke Cintare članice KED FOLK SLO; Manziolijeva palača, Izola, 28.maj 2016;
- "Slovensko ljudsko večglasje" - nastop PS Cintare in PS Kerlci na eni od popoldanskih
prireditev v okviru praznovanja 20-obletnice KED FOLK Slovenije; Manziolijev trg, Izola; 28. maj
2016;
- "Letno srečanje članov društev Zveze Sonček", sodelovanje PS Cintare v kulturnem
programu; Center Sonček, Elerji nad Ankaranom, maj 2016;
- "Lepa si ti spomlad, kak si ti lepa......"; nastop PS CINTARE na OŠ Poljane v okviru
Tedna ljubiteljske kulture, Ljubljana, maj 2016;
- Kulturni program, počastitev 8. marca, mednarodnega dneva žena, sodelovanje PS
Cintare za Četrtno skupnost Bežigrad MOL; Knjižnica Bežigrad, Ljubljana, marec 2016;
- "Doktor, fig, fig,...!"- Nastop v okviru projekta Po Prešernovih stopinjah - Prireditev za
otroke Vrtca Zelena jama v Ljubljani, februar 2016;
- "Mi želimo vsi skupaj eno pesem zapet"- Ponovoletni koncert za udeležence Univerze za
tretje življenjsko obdobje - smer geografija; Ljubljana, januar 2016;

2015
- Združenje "Don Mario Cernet", Cerkveni pevski zbor iz Ukev in Župnija sv. Filipa in
Jakoba v Ukvah: BOŽIČNI KONCERT; sodelovanje PS Cintare; farna cerkev, Ukve, Italija, 27.
december 2015;
- "POGLED V NEBO" - letni koncert KED Folk Slovenija; KSEVT, Vitanje, oktober 2015;
- 15. Festival za 3. življenjsko obdobje; Cankarjev dom, Ljubljana, september 2015;
- 7. Folklorni večer "NOTBURGA PLEŠE", sodelovanje PS Cintare; Antonov dom,
Ljubljana, september 2015;
- Večer "Zapojte z nami" - PS Cintare s posebnim pevskim programom ljudskih pesmi v
Domu oddiha Izola - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Izola, junij 2015;
- Otvoritev razstave slikark Društva upokojencev Stadion, sodelovanje PS Cintare;
Medgeneracijski center Bistrica, Domžale, maj 2015;
- Teden ljubiteljske kulture "Tako so pele in se oblačile naše babice"; Osnovna šola
Poljane, Ljubljana, maj 2015;
- Sodelovanje PS Cintare na koncertu "DESETPETJE" - koncert pevske skupine "Kerlci" ob
deseti obletnici njenega delovanja; Ljubljana, april 2015;
- Letni koncert slovenskih ljudskih pesmi in plesov PEVSKE SKUPINE "CINTARE", v
sodelovanju s KD Svoboda center, Folklorno skupino Trbovlje; Gradič Trbovlje, marec 2015;

2014
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- "Mi novo leto pojemo - s kolednicami po Sloveniji" - letni koncert Pevske skupine Cintare;
Slovenski etnografski muzej - upravna zgradba SEM, Ljubljana, december 2014;
- "S pesmijo po Sloveniji" - Nastop v okviru projekta »Zapojte z nami« v Centru starejših
Medvode, november 2014;
- "Slovenska ljudska pesem" - Pevska delavnica za študente Filozofske fakultete Univerze
Ljubljana - Oddelek muzikologije in študente Akademije za glasbo; Ljubljana, november
- 14. Festival za 3. življenjsko obdobje - "Dokler sem še mlada bila"; Cankarjev dom
Ljubljana; september 2014
- Teden ljubiteljske kulture - "Pojmo za zdravje", nastop za bolnike in medicinsko osebje
Nevrološke klinike UKC Ljubljana; junij 2014;
- Letni koncert Folk Slovenija z naslovom "Slovenija, moja dežela", v okviru festivala
Godibodi; sodelovanje PS Cintare; Ljubljana, junij 2014;
- Večer "Zapojte z nami" - PS Cintare s posebnim pevskim programom ljudskih pesmi v
Domu oddiha Izola - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije; Izola, maj 2014;
- Kulturni program PS Cintare na otvoritvi slikarske razstave "Spomini" likovne skupine
Paleta iz Grosuplja; Ponikve, Grosuplje, marec 2014;
- Sodelovanje PS Cintare v praktičnem delu seminarja, ki ga organizira JSKD, namenjen
pevcem ljudskih pesmi; Ljubljana, marec 2014;
- Kulturni program PS Cintare na otvoritvi slikarske razstave Nataše Ilc; Ljubljana, marec
2014;
- Koncert ob Dnevu žena, PS Cintare in pevska skupina Kerlci, Trzin, marec 2014;
- FOLK UNION, cikel večerov ljudskega petja, PS Cintare, Glasbena matica Ljubljana in
Grand Hotel Union; Ljubljana, februar 2014;
- "Kašteliru za Valentinovo", međunarodni susret zborova, klapa i vokalnih skupina, PS
Cintare vabljena skupina; Kaštelir, februar 2014;
- Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž »LJUDSKO V
URBANEM«, JSKD; Ljubljana, februar 2014;
- Po Prešernovih stopinjah, "Pod Julijinim oknom"; Ljubljana, februar 2014;
- Nastop v okviru projekta »Zapojte z nami« - Dom starejših občanov Ljubljana Moste;
Ljubljana, januar 2014.

2013
- Božični koncert PS Cintare v okviru prireditve Kulturno-umetniškega društva Kliničnega
centra in Medicinske fakultete dr Lojz Kraigher v razstavišču Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana, 17. december 2013;
- Izobraževalni projekt "Tako so pele in se oblačile naše babice" - Nastop za OŠ Preserje/
Podružnična šola Rakitna in VVZ Vrtec Rakitna, 3.12.2013, Rakitna;
- Jubilejni koncert ob 10.obletnici PS Cintare "Dokler sem še mlada bila", atrij ZRC SAZU,
Ljubljana, 22. november 2013;
- "Tako so pele in se oblačile naše babice", samostojni koncert PS Cintare v organizaciji
Krajevne knjižnice Tineta Orla Trzin, Dvorana Marjance Ručigaj, Trzin, oktober 2013;
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- "Bomo eno po domače" Cintare in Kerlci, prireditev Glasbene matice Ljubljana, Kavarna
Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, september 2013;
- 13. Festival za tretje življenjsko obdobje, sodelovanje PS Cintare: "Tako so pele in se
oblačile naše babice" - izobraževalni program za otroke, Cankarjev dom, Ljubljana, oktober
2013;
- 1. mednarodni kongres plastične kirurgije, sodelovanje PS Cintare, Cankarjev dom,
Ljubljana, september 2013;
- Proslava ob dnevu državnosti, sodelovanje PS Cintare, Kulturni dom Trzin, Trzin, junij
2013;
- 11. Kulturni dnevi pod Globočakom, sodelovanje PS Cintare, Kambreško, junij 2013;
- Koncert PS Cintare ob Mednarodnem muzejskem dnevu v Slovenskem etnografskem
muzeju, Ljubljana, maj 2013;
- 30. Planinska pesem na Šmarni gori, PS Cintare vabljena skupina, Šmarna gora, maj
2013;
- Z ljudsko pesmijo po Sloveniji - snemanje nastopa v Atriju SAZU, Ljubljana, maj 2013;
- Praznik špargljev, Gračišče; PS Cintare vabljena skupina; TŠKD sv. Miklavž, Gračišče,
april 2013;
- "Tako so pele in se oblačile naše babice", OŠ Šmartno pod Šmarno goro, april 2013
- Po Prešernovih stopinjah, Ljubljana, februar 2013;
- Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž » Al me boš kaj rada
mela?«, JSKD, Ljubljana, februar 2013;
- Nastopi v okviru projekta »Zapojte z nami«.

2012
- Letni koncert KED FOLK Slovenija, sodelovanje PS Cintare, Ljubljana, atrij ZRC SAZU,
december 2012;
- "Mi smo prišli k vaši hiši", letni koncert - Kreatorij, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana,
november 2012;
- Kulturni program PS Cintare ob podelitvi diplom – Višja strokovna šola MUCH d.o.o.
Ljubljana, Gospodarska zbornica RS, Ljubljana, junij 2012;
- Veselo popoldne ob Ljubljanici, pevski program PS CINTARE, Ljubljana – Breg, junij
2012;
- Otvoritev slikarske razstave, Dom upokojencev Center - Tabor, marec 2012;
- KUD Serafin, Ljubljana, Mozartovi družinski dnevi; Polhograjska graščina, Polhov Gradec,
februar 2012;
- Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž » Al me boš kaj rada
mela?«, JSKD, Ljubljana, februar 2012;
- Po Prešernovih stopinjah, Ljubljana, februar 2012;
- Otvoritev slikarske razstave, Knjižnica Medvode, januar 2012;
- Nastopi v okviru projekta »Zapojte z nami«.
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2011
- Univerza v Ljubljani, Kulturni program za študente Akademije za glasbo in Filozofske
fakultete LJ - Kolegij Slovenska ljudska in popularna glasba, december 2011;
- Bazar – društvo SILA (Slovensko mednarodno združenje žensk), Gospodarsko
razstavišče Ljubljana, november 2011;
- Festival Etno glas – 11. Srečanje pevskih skupin, Pančevo, november 2011;
- Regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž, JSKD, Grad Bogenšperk - OI
Litija, oktober 2011;
- Kulturni program PS Cintare na otvoritvi Slikarske razstave »ISKANJA« Ilc Nataše, RS
MNZ, Policijska akademija TACEN, oktober 2011;
- »Kod mi hodiš, ljubi dragi«, Kulturni program PS Cintare, 11. Festival za tretje življenjsko
obdobje Cankarjev dom, Ljubljana, september 2011;
- Mednarodni folklorni festival Beltinci - Etno večer »Naše pesmi, naše viže: Od zvoka k
sozvočju«, julij 2011;
- Mednarodni folklorni festival Zagreb - Slovenski večer narodne glasbe »Od obreda do
zabave«; sodelovanje PS Cintare, Zagreb, julij 2011;
- »Praznik glasbe«, Sodelovanje PS Cintare, Prešernov trg, Ljubljana, junij 2011;
- Koncert Folklorne skupine Razor Tolmin »Naši ta stari prav'jo tako«, PS Cintare - vabljena
skupina, Tolmin, maj 2011;
- »Tako so pele in se oblačile naše babice«; izobraževalni program za osnovne šole, OŠ
Poljane, Ljubljana, april 2011;
- Nastopi v okviru projekta »Zapojte z nami«.

2010
- Letni koncert pevske skupine CINTARE »Da b' biwa liepa ura« - 20.11.2010 v Atriju ZRC
SAZU v Ljubljani;
- Koncert etno glasbe Pišece, Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk slovenija - letni
koncert, Pišece, oktober 2010;
- Kulturni program PS CINTARE »Poklon Piranu«, Trg 1. maja, Križni hodnik v
Salezianskem samostanu, Piran, junij 2010;
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, kulturni program ob 20-obletnici delovanja društva
Liga proti epilepsiji Slovenije, maj 2010;
- Kulturni program ob predstavitvi knjige "Slovenski diplomati v slovanskem svetu", Grad
Jable pri Trzinu, maj 2010;
- Območno srečanje odraslih folklornih skupin, pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž,
Ljubljana, maj 2010;
- MKL Otona Župančiča Ljubljana, kulturni program ob predstavitvi Monografije Ars Medici
II. Počastitev svetovnega dneva knjige in Ljubljane, april 2010;
- Državni svet RS – praznovanje 8. marca - 2010, kulturni program ob otvoritvi slikarske
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razstave prof.dr. Bojane Boh;
- Izobraževalni projekt o ljudskem petju in oblačilni kulturi na Slovenskem – Osnovna šola
Tone Čufar Ljubljana – predstavitev pesmi in kostumov za učence 1., 2. in 3. razreda, februar
2010.

2009
- Koncert v Slovenskem etnografskem muzeju »S pesmijo po Sloveniji« - predstavitev 12
slovenskih pokrajin v pesmi, noši in načinu oblačenja ter običajih, marec 2009;
- Koroški kulturni dnevi v Ljubljani - Otvoritev slikarske razstave koroških žena v organizaciji
Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, april 2009;
- Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v okviru prireditve
»Srečanje folklornih skupin 2009«, Ljubljana, maj 2009;
- Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Tolminu, oktober 2009;
- Slavnostna prireditev ob 30-letnici KUD-a KCL in MF dr. Lojz Kraigher, UKC Ljubljana,
november 2009;
- Radio SLO 1 - »Kamer sen lani tancela« v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi,
november 2009;
- »Tako so pele in se oblačile naše babice« - nastop v Etno klubu v Ljubljani, november
2009;
- Pilotni izobraževalni projekt o ljudskem petju in oblačilni kulturi na Slovenskem – Osnovna
šola Poljane, Ljubljana – predstavitev projekta pedagoškemu kadru OŠ Poljane, december
2009;
- Nastopi v okviru projekta »Zapojte z nami«.

2008
- Prireditev ob Prešernovem dnevu v Kliničnem centru v Ljubljani, februar 2008;
- Regijsko srečanje ljubljanskih folklornih in pevskih skupin 2008 – Ljubljana maj 2008;
- Prireditev »Kresna noč v Hrušici« – sodelovanje na prireditvi – hrib Gračja griža v Hrušici,
junij 2008;
- Kulturni program ob otvoritvi razstave Likovne sekcije KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher v
galeriji Krka Ljubljana, september 2008;
- Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž osrednje Slovenije 2008 na
Gradu Bogenšperk, oktober 2008;
- Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž – Tolmin 2008, november
2008;
- Jubilejni koncert PS Cintare »Kamer sen lani tancela« ob 5. obletnici delovanja skupine –
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21.11.2008 v Mestnem muzeju v Ljubljani;
- Nastopi v okviru projekta »Zapojte z nami«.

2007
- Prireditev ob Prešernovem dnevu v KCL Ljubljana, februar 2007;
- Kulturni program na mednarodni razstavi ex librisov z etnografskimi motivi, Budnarjeva
muzejska hiša, Palovče nad Kamnikom, marec 2007;
- Nastop ob dnevu knjige v Galeriji – Knjigarni Beseda v Domžalah / Predstavitev knjige
»Tako so živeli in kuhali«, april 2007;
- Otvoritveni nastop na 9. Štrekljevih večerih v Kobdilju pri Komnu, junij 2007
- Nastop na 25. obletnici delovanja FS COF kot vabljena pevska skupina v Cankarjevem
domu, junij 2007;
- Kulturni večer ob dnevu slovenskih knjižnic v Šmarju pri Jelšah – predstavitev ljudskih
pesmi in noš slovenskih pokrajin, november 2007;
- Prednovoletni koncert v Lihtenbergovi dvorani na gradu Jable pri Trzinu, december 2007;
- Nastop ob otvoritvi slikarske razstave Brigite Juvan, ljudske ustvarjalke iz Pirnič Menačenkova domačija v Domžalah, december 2007;
- Nastopi v okviru projekta »Zapojte z nami«.
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