Spoštovani,

želim Vas seznaniti s projektom »Vseslovensko petje s srcem«. To je dogodek,
ki smo ga uspešno organizirali že v letošnjem letu in želimo z njim nadaljevati
tudi v naslednjem.
Slovenci imamo svojo državo kratek čas, vendar v tem času nismo naredili dovolj
za izgradnjo svoje lastne identitete. Glasba je jezik, s katerim se standardizira
identiteta, in lahko ustvarja ter vzpodbuja zavedanje skupne izkušnje.
Naša kulturna dediščina je izredno bogata in živa in Slovenci smo narod petja, saj
imamo največ pevskih zborov na kvadratni kilometer na svetu. V letu 2021 bo
Slovenija gostila največji mednarodni zborovski festival Europa Cantat.
S skupnim prepevanjem in s pomočjo sodobne tehnologije lahko povežemo vse
generacije in plasti družbe ter zamejske Slovence po svetu. Prepevanje bo ljudi
ne samo povezalo, pač pa predvsem razveselilo. Ker kdor poje, misli dobro, in če
zmoremo skupaj zapeti, lahko pripomoremo k dvigu zavesti državljanov.
«Vseslovensko petje s srcem» je naslednje leto načrtovano 23. aprila, ko v veliko
slovenskih mestih že poteka praznovanje Sv. Jurija, ki je v našem ljudskem
izročilu eden najpomembnejših praznikov. Trajanje dogodka je omejeno na eno
uro med delavnikom, zato da se ljudje bolje povežejo med delovnim procesom.
Že naši predniki so nas naučili, da se lahko poje tudi med delom in se zato ustvari
boljša energija in vzdušje. Delo poteka nemoteno. Prepevajo vsi – otroci v
razredih vrtcev in šol, zaposleni na delovnih mestih, upokojenci v domovih za
ostarele … Ne gre za nobeno množično prireditev. Vsak prispeva k skupnemu
prepevanju s svojim glasom v danem trenutku. Vsaka institucija, organizacija,
podjetje naredi in oblikuje dogodek glede na svoje zmožnosti. Peti zmore vsak,
če ne na glas, pa vsaj znotraj sebe. Pomemben je namen.
Če želimo spremembe, začnemo z majhnimi koraki ‒ od vrtca do srednje šole in
univerz. S prepevanjem lahko že v vrtcih in šolah med mlade vtkemo domovinsko
pripadnost. Hkrati pa s skupnim dogodkom povežemo zamejske Slovence z
domovino.
Dogodek tako prinaša pozitivne učinke za vse državljane, hkrati pa je odlična
promocija Slovenije kot dežele veselih in srečnih ljudi.
Naj omenim, da je prejšnji minister za kulturo dogodek podprl.

Za izvedbo projekta ne potrebujemo odrov, temveč samo dobro voljo, pomoč
medijev in uporabo družbenih omrežij. Mislim, da Slovenci znamo in zmoremo
sodelovati, če je le za to prava spodbuda.
Od Vas pričakujem, da dogodek podprete in da aktivirate službe, ki bi lahko
pomagale pri promociji dogodka med ljudmi.
Projekt sem zasnovala in ga vodim sama. Za večjo odmevnost dogodka pa bi
potrebovala podporo in pomoč državnih institucij.
Vesela bom vašega pozitivnega odziva in priložnosti, da Vam dogodek v širšem
kontekstu predstavim osebno. Za vse podrobnejše informacije sem dosegljiva na
telefonski številki 040 974 254 in e-naslovu: vseslovenskopetje@gmail.com.

S spoštovanjem in srčnimi pozdravi,

Matea Brečko

