
Pevski zbor Folklorna skupina Dramska dejavnost
Korenine dramske sekcije segajo že v leto 1926, ko se je 
v okviru Katoliško prosvetnega društva pričela razvija-
ti bogata dramska dejavnost, ki je trajala do leta 1952. 
Gonilni sili sta bila Adolf Ferk st. in Adolf Ferk ml., ki 
sta bila tudi med prvimi ustanovnimi člani. Na oder so 
bile postavljene mnoge drame, komedije, skeči. Tesna 
povezanost kulturnega društva z osnovno šolo se kaže 
tudi s tem, da so in na šoli še delujejo sekcije in krož-
ki kulturnega značaja. Med njimi sta vsekakor omembe 
vredni glasbeno - pevska in lutkovna dejavnost. Lutkarji 
so pričeli z delom leta 1980, igrali pa so preproste igrice 
za otroke. Po uspešnih nastopih so se povezali tudi z 
Lutkovnim gledališčem Maribor. Lutkarji so nastopali 
na domačem in tujih odrih,  med drugim na Lutkovnem 
pristanu na mariborskem Lentu. Kar 25 let je lutkarje 
na osnovni šoli vadila učiteljica Ivanka Lorenčič, delo 
z mladimi lutkarji pa danes nadaljujeta učiteljici Lidija 
Kocbek in Ana Šnofl.

Ljubezen do obujanja slovenske plesne zapuščinepri 
Sveti Ani je pripomogla k ustanovitvi folklorne sekci-
je. Na pobudo Jožeta Roškarja so se ljubitelji narodnih 
plesov zbrali na prvem sestanku leta 1998 v kulturnem 
domu. Pričeli so s prvimi vajami, s prvimi koraki, s prvo 
melodijo »Zibenšrita« (Siebenschritt). V letu 2007 je 
bila s pomočjo etnologinje dr. Marije Makarovič opravl-
jena terenska raziskava o narodnih nošah pri Sveti Ani 
in s pomočjo zelo zanimive ter odmevne raziskave so 
plesalci folklorne skupine dobili nove plesne kostume. 
Zadnja leta za glasbeno spremljavo skrbi Simon Rajter, 
občasno pa je glas harmonike popestren še s klarinetom 
Aleksandra Šijanca in baritonom Aleša Role.  Plešejo 
plese vzhodne Štajerske, v katere vključujejo tudi igre, 
pesmi, šege in navade, saj nastopajo v domačem kraju 
in na gostovanjih. Peter Dvoršak je bil mentor in vodja 
folklorne sekcije deset let, njegovo delo uspešno nadalju-
je Simona Satler. Tradicija ljudskih plesov se prenaša tudi 
na mladi rod, saj tudi na osnovni šoli Sveta Ana deluje 
folklorna skupina, ki jo vodi Mateja Kop, pred njo pa sta 
bila mentorja otroški folklorni skupini že Bernarda Po-
točnik in Jože Roškar.

Cerkveno-prosvetni pevski zbor Kulturnega društva 
Sveta Ana pod tem imenom deluje od leta 1999, ko se 
je pridružil kulturnemu društvu. Sicer pa je vsa leta to 
cerkveni zbor župnije Sv. Ana, ki deluje krepko čez 50 
let. V zboru prepeva 45 pevcev. Zborovodkinja Natalija 
Šijanec zbor vodi že 27 let, od leta 1987.
Zbor prepeva zahtevno cerkveno glasbo klasičnih skla-
dateljev, ohranja slovensko cerkveno glasbeno izročilo 
znanih skladateljev, pozornost pa posvečajo tudi rep-
ertoarju posvetnih pesmi slovenskih in tujih avtorjev, 
tako posegajo tudi po gospelu in mjuziklu. Pevski zbor 
je posnel tudi svojo zgoščenko in bil na gostovanju v ro-
marskem središču Einsiedeln v Švici, prav tako so gos-
tovali pri pevcih v St. Anna am Aigen v sosednji Avstriji 
in drugod po Sloveniji.  V okviru cerkvenega zbora 
delujeta še mladinski in otroški pevski zbor pod vodst-
vom omenjene zborovodkinje.
Pevska dejavnost pri Sveti Ani pa ima svoje korenine 
že daleč nazaj. Omenjena letnica 1958 pove, da je bil 
takratni organist pri Sveti Ani Milan Eder, ki je vadil tudi 
cerkvene pevce. V obdobju, med letoma 1980 in 1985, je 
pri Sveti Ani deloval tudi ženski pevski zbor pod vodst-
vom Irene Polanec. Leta 1994 je pod njenim vodstvom 
pričel delovati še ženski oktet. Ljudski pevci pri Sveti 
Ani so leta 1992 pričeli s petjem na pobudo Vladimirja 
Jauka, ki je prvi izrazil željo po petju domače – ljudske 
pesmi, da bi se ohranila. Leta 2001 so uspeli izdati kaseto 
in zgoščenko ter s tem omogočili, da bo njihovo petje 
ostalo zabeleženo. 
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