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                                    Zbiranje prostovoljnih prispevkov                Priprave za družabni del srečanja    



             Spremljevalni dogodki: domačini na stojnicah s svojimi izdelki                         Uvodni pozdrav predsednice Zveze kmetic Slovenije Irene in podpredsednice              TD Hrvatini, 4 letni časi ga. Svetlane 



                         Ljudske pevke iz Skorbe                                      Pevke  Društva podeželskih žena Tavžentroža Trebnje, K.O.Trebelno                                          Ljudske pevke Hajdinske frajlice iz Hajdine  



                                                          Blegoške sinice                                                   Vesele ribnčanke                         Folklorna skupina Oljka Hrvatini 



                                                 Ljudske pevke Rožce iz Dolenjskih toplic                           Pevke pevske skupine Klasek Izlake     



                      Ljudske pevke in godci Polšnik                                          Prijeten občutek ob polni zadovoljni dvorani 



                           Na odru je bilo premalo prostora za vse nastopajoče            



     Še družabni del srečanja          


