
BARE FEET
Bose noge (Bare Feet) Smo mlada glasbena skupina iz kapucinske župnije Sv. Ožbalt na Ptuju. Ker je naš os-
novni namen tu in tam popestriti sveto mašo, repertoar zavzema predvsem sodobno ritmično duhov-
no glasbo, vendar v naši skromni župnijski sobici, kjer pridno vadimo, zelo radi zaigramo tudi posvetno. 
Začetek skupnega igranja sega dve leti nazaj, ko smo prijatelji dobili idejo, da bi v župniji imeli svoj band. Takoj smo dobili 
župnikov “žegn” in začeli pridno vaditi. V začetku smo pod imenom Shalom ponovno obudili glasbeno pot staršev nekat-
erih članov našega banda. Farani, naši še zdaj najboljši fani, so nas s prvo odigrano mašo lepo sprejeli. Tako kot skoraj 
v vsakem bandu, se je tudi v našem zasedba malce spremenila. Poslovili smo se od dveh članov in medse sprejeli enega 
novega. Ker smo čutili, da moremo začeti takorekoč na novo, smo si nadeli novo ime Bare feet (ali po slovensko: Bose noge). 
Tako nas je danes šest. Katja Rašl in Blaž Pongrac na kitari, Nuša Kolenko na klavirju, Sara Šešerko na bas kitari, Martin 
Emeršič na tolkalih in Mara Muhič ob pomoči glasov ostalih članov na glavnem vokalu. Vse punce med seboj smo si v sorodu, 
skupaj s fantoma pa predstavljamo občudovanja vredno prijateljstvo, ki ga skrbno negujemo ne samo na vajah, ampak tudi 
na drugih skupnih aktivnostih, kofetkanjih in zabavah. Največkrat igramo v podružnični cerkvi Sv. Leopolda v Novi vasi pri 
Ptuju, včasih pa zaidemo v sosednjo župnijo Sv. Jurija. Sodelovali smo tudi na dobrodelni prireditvi in muzikalu o Sv. Frančišku. 
V veselje nam je bilo igrati v ljubki cerkvici na Polšniku in videti zadovoljne obraze. Najlepšo kritiko do zdaj smo dobili 
prav tam in sicer pravi, da med mašo na Polšniku že dolgo ni bilo čutiti takšnega miru in tišine kot med našim igranjem.
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