
Nekoč je bil RadioDur zdaj ga pa (skoraj) ni več. Radi so ga imeli vsi, ki se spoznajo na Glasbo, 
saj jim ta ne služi zgolj za kuliso pri vsakdanjih opravkih, ampak jih razveseljuje in včasih tudi 
navdušuje, predvsem pa prinaša dobro voljo in energijo za vsak dan. 

 
Prav škoda bi bilo, če bi Durova dediščina utonila v pozabo, zato sem 
si mislil, da bi bilo prav simpatično, če bi postavil Radio Goldwing. 
Res, da ne na UKV frekvencah, zato je pa vedno bolj prisoten preko 
interneta na vaših službenih, domačih in prenosnih računalnikih, pa 
tudi na pametnih telefonih (zdaj vemo, od kod naziv »pametni 
telefoni« ~ preko njih se da poslušat Radio Goldwing!). 
 
Program teče 24/7 in prav nič ni potrebno tajiti, da glasbeni del 
izhaja iz starega dobrega RadiaDur, kar pomeni, da je moč slišati v 
programu Radia Goldwing vse pomembne glasbene zvrsti 20. 
stoletja: od swinga, tradicionalnega jazza, big bandovske glasbe, 
rockabillija, rock'n'rolla, rocka, popa, različnih zvrsti countryja, latina, italijanskih canzon, francoskih chansonov, do 
dobre slovenske glasbe od zlatih let popevke do danes. Nečesa pa vendarle primanjkuje: trivialnih, sluzastih, nasilnih, 
temačnih in morbidnih glasbenih zvrsti, kajti pod vplivom take glasbe res ni primerno sesti na motor .... 
 
Kar zadeva govorne prispevke imam velike načrte, ki mi jih boste nemara z veseljem pomagali uresničiti. Še zdaleč ne bo 
šlo samo za oglase in oglasne reportaže. Program bo pravi takrat, ko boste v njem lahko poslušali t.i. »avdiobloge« svojih 
kolegov in kolegic iz klubov, združenja in navdušencev nad motociklizmom nasploh.  
 
Vzporedno z objavami na Radiu Goldwing, bodo blogi, (foto)reportaže, komentarji in vse ostalo, kar spada zraven, 
dosegljivi na spletnih straneh partnerskih klubov in na spletni strani, ki sem jo postavil zato, da bi lahko že v bližnji 
prihodnosti na njej našli skoraj neomejeno število biker-friendly lokalov, campov, gostiln, hotelov...., servisov, 
vulkanizerjev...., naslov tega spletnega portala je pa www.welcomebikers.eu. 
 
Povezavo za poslušanje Radia Goldwing lahko najdete na omenjenem biker-friendly-portalu, prav tako pa tudi na 
straneh slovenskih Goldwing klubov, ki so povezani v zvezo. 
 
VPRAŠANJE: Kako objaviti na Radiu Goldwing (ali morda tudi na spletnemportalu welcomebikers.eu) svojo 

domislico, kritiko, vabilo, reportažo ali oglas? 
ODGOVOR: Silno preprosto: vprašate mene. 

Moj e-naslov je 2.razredni@gmail.com, telefonska številka pa 070 755 226. 
 

Lep pozdrav z Rakitne, kjer so najlepši ovinki, Samo Glavan. 
 


