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V sredo zvečer so v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma s
slavnostnim koncertom zaznamovali visok, 60-letni jubilej delovanja
Policijskega orkestra.

Dragutin Mate (levo) in Jože Romšek (desno) si skupaj z avstrijskimi kolegi z zanimanjem
ogledujeta, kaj so jim v dar prinesli naši severni sosedi.

Pod taktirko Milivoja Šurbeka smo prisluhnili številnim znanim glasbenim delom in
nastopom tenorista Janeza Lotriča, pevke Alenke Godec, solistke Vere Danilove, ki
je s svojim performansom navdušila vse navzoče, ter klarinetista in solista Matjaža
Mraka. Generalni direktor policije Jože Romšek in minister za notranje zadeve
Dragutin Mate sta ob tej priložnosti podelila tudi spominske znake Policijskega
orkestra. V 60 letih obstoja si je namreč orkester z nastopi doma in po svetu prislužil
mnoga priznanja in občudovanja strokovne javnosti.
Spominske znake so prejeli: Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, s
katerim Policijski orkester že vrsto let sodeluje pri pripravi projektov s tujimi
dirigenti, Policijski orkester Dunaj za uspešno sodelovanje s slovenskim Policijskim
orkestrom, ki je obrodilo že mnogo sadov, Policijski orkester iz Slovaške za
mednarodno povezovanje in izmenjavo izkušenj, Zveza slovenskih godb za plodno
sodelovanje, prvi člani leta 1948 ustanovljene Godbe ljudske milice, ki so do svoje
upokojitve sodelovali v orkestru, najstarejši član orkestra Boris Galičič, ki je v

Policijskem orkestru zaposlen že 32 let, in maestro Milivoj Šurbek, vsestranski
glasbeni ustvarjalec, ki je bil med letoma 1991 in 2000 redni dirigent Policijskega
orkestra.
Po koncertu je v Veliki sprejemni dvorani sledila pogostitev, gosti pa so si lahko v
preddverju Gallusove dvorane ogledali tudi razstavo ob 60. obletnici orkestra, ki jo je
pripravila kustodinja Biserka Debeljak.

