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» S kamero nisem vplival na življenje teh ljudi, vse te  
  stvari so se zgodile in bi se zgodile in se dogajajo. «     
                           
  Rok Biček 

OZRK Novo mesto že od novembra 2017 vodi obsežno humanitarno akcijo za 
družino Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah. Družina, v kateri so vsi, razen 
enega od obeh sinov, posebni in drugačni, živi v 200 let stari in propadajoči hiši. 
Režiser Rok Biček je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj 10 let. Tako  
je nastal impresiven in vznemirljiv dokumentarni film Družina, ki je prejel glavno 
nagrado na Tednu kritike v Locarnu, vesno za najboljši celovečerec v Portorožu  
in Štigličevo nagrado Društva slovenskih režiserjev. Film in članek Alenke Sivka  
v Zarji sta nas spodbudila k izvedbi humanitarne akcije, s katero bi radi poskrbeli  
za obnovo hiše. Ta je ocenjena na 41.657,18 evra.

» Želim si, da bi našla skupino ljudi, ki bi mi prišli 
  pomagat, da bi hišo Rajkovih spravili v red … 
  Želim si, da bi se  v njihovo hišo naselila mir in veselje. 
  A kdo sem jaz, da si lahko privoščim takšne želje? «
  Alenka Sivka 
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Pot do sprememb v 
družbi vodi preko večje 

občutljivosti za ljudi v stiski, 
zato z akcijo opozarjamo na 

posebnosti drugačnih družin, 
ki za normalno življenje 

potrebujejo več družbene 
podpore in solidarnosti.



IZVAJALCI 

Tokac + Društvo mrtvih pesnikov + Klemen Klemen

+ Bort Ross + Lamai + Copacabana + Ana Čop  

+ Plesni studio Novo mesto + Maja Bevc  

+ Petra Božič in Branko Rožman + Plesni klub Novo mesto  

+ Trobilni kvintet Pihalnega orkestra Krka  

+ Učitelji kitare na Glasbeni šoli  

   Marjana Kozine Novo mesto

Voditelj            Klemen Bunderla

Scenarij          Nuša Rustja, Suzana Krvavica 

Tehnična         Festival Novo mesto, 
izvedba           Zdenko Potočar

Scenska          Zavod Novo mesto
pomoč     

Pomoč             Gimnazija Novo mesto,
pri izvedbi       Gozdno gospodarstvo Novo mesto
                  

Snemanje        TV Vaš kanal

Cena vstopnice: 15 € v predprodaji, 17 € na dan koncerta     Nakup vstopnic: OZRK NM, KCJT (možna rezervacija), TIC/Kompas, KORK



Na dan 
koncerta 

bomo v avli 
KCJT zbirali 
prostovoljne 
prispevke. 

POKROVITELJI
  SREDSTVA ZA OBNOVO HIŠE ZBIRAMO 

s sporočili SMS na 1919: RAJK (1 evro), RAJK5 (5 evrov) 

z nakazili na TRR: SI56 0297 0025 9477 202 
sklic: 00-903056 + pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK 
naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

MEDIJSKA POKROVITELJA

Hvala 
 za podporo 
 in pomoč


