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GLASBENA MATICA LJUBLJANA
V LETU 2010
Ivanka MULEC PLOJ,

predsednica Glasbene matice Ljubljana

Ivanka Mulec Ploj,
predsednica Glasbene matice
od aprila 2010 (foto Ivan KRASKO)

Devet mesecev je doba, ko pomlad preko poletja preide v jesen, je čas, ko se iz spočetega življenja oblikuje mlado človeško bitje, se pravi, kar dolga doba. Devet mesecev preteklega leta, od aprila dalje, sem
delovala kot predsednica Glasbene matice Ljubljana. Najprej vabilo in zatem izvolitev na občnem zboru
društva sta zame pomenila predvsem veliko odgovornost in izziv. Čas je tekel (pre)hitro.
Moja prva skrb je veljala imetju Glasbene matice: dve prazni in zanemarjeni stavbi sredi mesta, kjer je
v preteklosti nastajala prva izvirna slovenska glasbena umetnost.
Na našo ponudbo za najem prostorov se je odzvalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Interes je bil obojestranski. Poletni meseci so potekali zelo delovno, saj smo obe
stavbi na Vegovi 5 in Gosposki 8 obnovili. In študenti Akademije za glasbo so študijsko leto 2010/11 začeli
v obnovljenih prostorih. Nič manj pomembno pa je tudi to, da je Glasbena matica po dolgih desetletjih
zopet v svojih domačih prostorih. Resda niso razkošni, so pa v naših stavbah in vsestransko uporabni za
izobraževanje in manjše interne nastope. Tako so dane možnosti za delovanje in druženje.
V prvih devetih mesecih mojega predsednikovanja nismo zanemarili niti programskega delovanja
Glasbene matice, ki je teklo in se čedalje bolj kristalizira. Tudi v prihodnje bomo največ pozornosti namenili vokalni glasbi – zborovski in komorni, izvirni in umetni. Še več kot doslej pa izobraževanju najmlajših.
S sodelavci smo ugotavljali, da se kakovost gradi na dobrih temeljih in se le tako dosega najvišje cilje.
Zato bomo tudi v bodoče na zdravi osnovi gradili vsak zastavljeni program posebej in ga pripeljali do želenega cilja in najvišje umetniške ravni.
Spoštovani člani Matice, spoštovani člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora, strokovnih komisij,
zahvaljujem se vam za izkazano podporo.
V bodoče želim skupaj z vami doseči večjo prepoznavnost Glasbene matice doma in v tujini in jo s kakovostnimi programi postaviti na mesto, ki ga je imela v preteklosti.
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OBNOVA HIŠ
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Lucija PAVLOVIČ

Obnova stavbnega pohištva,
zamenjava radiatorjev,
nove elektroinštalacije,
obnova sanitarij … v hišah
Glasbene matice v Ljubljani.
(foto ARHIV GLASBENE MATICE)

Glasbena matica je v skladu s sklepom izrednega občnega zbora društva (30. 06. 2010) v poletnih mesecih 2010 obnovila obe svoji hiši na Vegovi ulici 5 in Gosposki ulici 8 v Ljubljani. Za obnovo se je društvo odločilo po tem, ko je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izrazilo interes, da bi te prostore
najeli za potrebe glasbene akademije. V pogovorih in pogajanjih z Mitjem Valičem, direktorjem Direktorata za investicije na omenjenem ministrstvu, sta sodelovala Ivanka Mulec Ploj in Tomo Peršuh (član
Upravnega odbora). S pogodbo o najemu je društvo Akademiji za glasbo v najem predalo 1271 m2 za ceno
15.260 EUR na mesec. Društvo je za svojo dejavnost izvzelo nekaj prostorov oz. se z najemojemalcem
dogovorilo za souporabo. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom.
Vzdrževalna dela so potekala od začetka julija do konca septembra, opravilo jih je podjetje RIMA d.o.o.,
pod vodstvom Andreja Tonija. Za nadzor je skrbel Dušan Markič iz podjetja IN.CO Invest d.o.o.
Dela so potekala v skladu s projektno nalogo, ki jo je pripravil arhitekt Andrej Kalamar (Studio Kalamar d.o.o.), in v kateri je bil natančno popisan obseg vzdrževalnih del: brušenje in lakiranje parketa, beljenje sten in stropov, obnova dotrajanega stavbnega pohištva, nove elektroinštalacije, novi toaletni
prostori. Stroški celotnega projekta so znašali 437.874 EUR in jih je društvo plačalo iz lastnih sredstev.
Projekt je bil izveden v finančnem okviru, ki je bil potrjen na izrednem občnem zboru.
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Nadzorni odbor (Jože Humer, Anton Vengušt, Vida Šega) se je na predlog Upravnega odbora, da se
stavbi obnovita in oddata v najem Akademiji za glasbo, odzval pozitivno.
Odbor je izrazil zadovoljstvo,
– da bo v zelo kratkem času konec obdobja, ko sta obe poslopji stali nekoristni, Matica pa je brez lastnih prihodkov najedala svojo premoženjsko substanco;
– da bosta poslej poslopji prinašali primeren prihodek, ki bo omogočal zdravo delovanje društva,
vključno z gospodarjenjem;
– da bo usposobitev obeh poslopij za novo vlogo zahtevala le sredstva, ki jih društvo premore, in bo s to
usposobitvijo tudi ustrezno povečana vrednost obeh nepremičnin;
– da je v tem predlogu ustrezno predvideno tudi domovanje društva na njegovem tradicionalnem
naslovu in se obetajo vsaj najnujnejše prostorske razmere za opravljanje kulturnega poslanstva, ki se mu
je društvo zapisalo;
– da je taka rešitev večletna in ima po eni strani predvidljivo trajanje;
– da društvo s tem pridobiva dragocen čas za tehten premislek o najboljši dolgoročni rešitvi vprašanja
služenja njegovega nepremičnega premoženja.

OTVORITEV
PRENOVLJENIH PROSTOROV
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, 18. oktober 2010
Lucija PAVLOVIČ

9

Ivanka Mulec Ploj (predsednica Glasbene matice), Andrej Grafenauer (dekan Akademije
za glasbo v Ljubljani), Gregor Jagodič (svetovalec za stike z javnostmi Univerze v Ljubljani) in
dr. Radovan Stanislav Pejovnik (rektor Univerze v Ljubljani) na otvoritvi prenovljenih prostorov
Glasbene matice, 18. oktobra 2010 v Ljubljani. (foto Željko STEVANIĆ, IFP d. o. o.)

»Vabimo vas na slovesnost ob vselitvi Akademije za glasbo Univerze
v Ljubljani v prenovljene prostore Glasbene matice na Vegovi ulici 5
v Ljubljani. V obnovljenih prostorih bosta po dolgih letih pod isto
streho ponovno zaživeli dve pomembni glasbeni instituciji, starejša
Glasbena matica in mlajša, iz nje izhajajoča, Akademija za glasbo.«
Akademija za glasbo v Ljubljani je s študijskim letom 2010/2011 pridobila nove
prostore za svoje delovanje. Od oktobra dalje del njenega študijskega programa poteka tudi v hišah Glasbene matice. Zaradi dodatnih prostorskih potreb je
Glasbena matica Univerzi v Ljubljani v dolgoročni najem odstopila oba svoja objekta v centru Ljubljane, na Vegovi ulici 5 in Gosposki ulici 8. V obeh poslopjih
je Akademija nekoč že delovala, Glasbena matica pa je študente z veseljem
ponovno sprejela pod svoje okrilje.
Aleš Valič, prorektor za umetniške študije Univerze Ljubljana, odgovoren
za investicijo v novo stavbo umetniških akademij, je v prispevku za časopis
Delo (18.10.2010) pojasnil, da gre za začasno selitev Akademije za glasbo v
cenejše in bližje prostore in da projekt izgradnje treh umetniških akademij
poteka naprej. Dekan Akademije za glasbo, Andrej Grafenauer, je ob otvoritvi
povedal, da so imeli doslej najete prostore v Škofijskih zavodih v Šentvidu, ki so
precej oddaljeni od matične lokacije na Starem trgu. Poleg tega so bili primorani poiskati še številne druge najete prostore v Ljubljani. »Glasbena matica nam je ugodno ponudila najem njihovih prostorov, tako da smo se odločili
za selitev, saj so ti prostori tudi bolje izolirani. To je le začasna rešitev, ki pa bo
izboljšala študijski proces. V stavbi Glasbene matice bo po novem večina pouka
oddelkov glasbene pedagogike, kompozicije in sakralne glasbe ter nekaj
inštrumentalnega pouka za godala, pihala, trobila in kitare.«
Leta 1998 je Glasbena matica v postopku denacionalizacije, ki ga je vodil
predsednik dr. Anton Vengušt, ponovno postala lastnica dveh hiš v centru Ljubljane. Do leta 2008 je prostore društva uporabljala Srednja glasbena in baletna
šola Ljubljana, od jeseni 2010 pa Akademija za glasbo v Ljubljani. V obnovljenih prostorih je odslej tudi sedež Glasbene matice. V Lajovčevi dvorani potekajo pevske vaje matičinih pevskih zborov, v sosednjih učilnicah se odvija pouk
pevske šole, sejna soba nudi možnost za različna srečanja in sestanke, na podstrešju iste hiše pa je tudi prostor za tajništvo, arhiv in manjšo knjižnico.
Pročelje hiše Glasbene matice s portreti skladateljev je eno najlepših v Ljubljani in skupaj z alejo
skladateljev na Vegovi ulici sodi med turistične znamenitosti mesta. (foto Dragan ARRIGLER)
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PEVSKI ZBORI
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
MEŠANI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Špela VRTAČNIK,

zborovodkinja

Špela Vrtačnik, zborovodkinja
Mešanega pevskega zbora
Glasbene matice od leta 2009

Zopet je minilo leto, na katerega se lahko Mešani pevski zbor Glasbene matice ozre z zadovoljstvom in s
ponosom. Naporni delavniki, stiska s časom, vsakodneven boj za boljše življenje ... vse to pevcev ni odvrnilo od rednega obiskovanja pevskih vaj, kjer se lahko čas za trenutek ustavi.
Sezono 2009/2010 smo napolnili z zvoki Franza Schuberta, Johannesa Brahmsa in domačimi harmonijami slovenskih ljudskih pesmi. Program, ki je od vsakega pevca zahteval veliko koncentracije in od pianistov tehnične in muzikalne spretnosti na zelo visokem nivoju, je zbor na zaključnem letnem koncertu junija
2010 v Kristalni dvorani v Škofji Loki izvedel zelo zadovoljivo. S koncertnim programom, v katerem so pevci
iz vaje v vajo bolj uživali in z veseljem sprejemali harmonije, ki so v prvem trenutku delovale povsem nelogično in nedosegljivo, smo se ponosno in uspešno predstavili na več koncertih po Sloveniji (Polhov Gradec,
Polšnik, Ljubljana, Vodice) in s tekmovanja v Bratislavi »Slovakia cantat« aprila 2010 prinesli bronasto ter srebrno priznanje.
Zbor se redno udeležuje tudi revije ljubljanskih zborov in jo vsakokrat nestrpno pričakuje zaradi konstruktivnih kritik (tokrat doc. Marka Vatovca). Ta nas je letos zelo razveselila in nam dala tudi dobre napotke za nadaljnje delo.
Zbor se zaveda, da je kadrovsko še vedno nekoliko šibak, vendar gre postopoma na bolje. Tudi s pomočjo Pevske šole Glasbene matice se je zbor okrepil za nekaj odličnih moških in ženskih glasov, kar pa
še vedno ne zadostuje za izvedbo večjega vokalno-instrumentalnega dela ob 120-letnici zbora, leta 2011.
V primerjavi s preteklimi sezonami bo tako jubilejni program zasnovan bolj a cappella. V enem delu bo
vseboval sakralna dela slovenskih in tujih skladateljev, v drugem pa mešanico ljudskih skladb Slovenije in
evropskih dežel. To je program, ki nam bo tudi v prihodnje nudil veliko možnosti za predstavitev zbora
zunaj Ljubljane in omogočil prijavo na marsikatero tekmovanje po svetu. Poleg tega pa lahko zbor nastopi
tudi v cerkvenem in ne samo v dvoranskem okolju.
Skladbe so izbrane skrbno, prostori za vaje so sveži in prenovljeni, pevci spočiti, polni energije in zelo
pozitivno naravnani ob vsakem novem glasu, ki se jim pridruži, tako da z veseljem začenjamo novo jubilejno sezono, ki bo imela višek jeseni 2011.
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Marko VATOVEC
O tehnični pripravljenosti zbora je Vatovec zapisal, da je zvok dokaj urejen,
skrajni registri so še vedno problematični, mrmranje je premalo sproščeno in
tonsko intenzivno. Pri intonaciji je opozoril, da je včasih vertikala nestabilna, kar
je pogojeno z vokalno-tehničnimi problemi, sicer pa je intonacija dobra. Glede
izbire programa je ocenil, da je le-ta primeren zasedbi, čeprav je Brahms na
meji zmogljivosti ansambla, v celoti gledano pa program ni izviren, saj je z izjemo Brahmsa bil že večkrat prepet. Program je sicer označil kot primerno
tehten in karakterno raznolik. Splošno mnenje: »Opazen je napredek zbora,
zbor deluje bolj poenoteno, zvočna podoba je razen v skrajnih sopranskih registrih urejena, čutiti je prizadevnost tako pevcev kot zborovodkinje. Kljub temu
ostaja zbor kadrovsko zelo ranljiv, moška zasedba (pa tudi sopranska) bi se morala še nekoliko pojačati, če želi zbor še napredovati oz. posegati po zahtevnejši
zborovski literaturi.«
(Ocena nastopa na reviji Ljubljanski

zbori , Ljubljana, 28. marec 2010)

Andraž HAUPTMAN
Zbor je predstavil zanimiv spored, ki mu ni manjkalo kontrastnosti, tako stilne
kot razpoloženjske. Program je bil izveden dovolj korektno. Moje splošne
opombe se nanašajo predvsem na dikcijo, ki je bila premalo jasna. Glede na to,
da zborovodkinja s svojim znanjem natančno ve, kaj hoče, bi svetoval vse
stvari nekoliko potencirati. Pri tem mislim na dikcijo, dinamične diference,
agogiko. Slednje sploh pri skladateljih romantičnega stila (Schubert, Brahms).
(Ocena nastopa na Sozvočenjih
Trbovlje, 21. november 2010)

– regijski koncerti izbranih zborov s tematskimi sporedi ,

Zborovodkinja od leta 2009: Špela VRTAČNIK
Pianisti na koncertih: Alenka BOBEK,
Korepetitorki:

Tadej HORVAT,
Manca TRČEK
Alenka BOBEK,
Maja Ivana SMODIŠ ŠKERL

PROGRAM ZBORA V LETU 2010:
Johannes BRAHMS
Andrej MISSON
Franz SCHUBERT
Matija TOMC, Anton NAGELE
Ljudska iz Benečije, prir. Ubald VRABEC
Ljudska z Gorenjske, prir. Tomaž HABE
Ljudska iz Istre, prir. Mateja PETELIN
Ljudska iz Prekmurja, prir. Katarina PUSTINEK
Ljudska z Roža, prir. Anton NAGELE
Ljudska iz Tolmina, prir. Aldo KUMAR
Ljudska iz Zilje, po Francetu MAROLTU prir. Lojze LEBIČ
Po zapisu iz Učje, prir. Pavle MERKU

Liebeslieder Walzer, Op. 52, Št. 2, 6, 8, 9, 15, 16, 17
Puštalska
Deutsche Tänze , Op. 33
Slovenski božič (po slovenskih ljudskih napevih)
Gularja sen tiela jmiet
Dekle je na pragu stalo
Mamca, pošljite me po vodo
Ne ouri, ne sejaj
Kadar dižej, snih hre
Magdalenca
Truniče so žie zalene
Gre alba šë čez bužico
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NASTOPI ZBORA V LETU 2010:
1. SODELOVANJE NA REVIJI »LJUBLJANSKI ZBORI«
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 28. marec 2010
2. NASTOP NA 7. OBČNEM ZBORU GLASBENE MATICE
Ljubljana, Glasbena matica, 29. marec 2010
3. SODELOVANJE NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU »SLOVAKIA CANTAT 2010«
Slovaška, Bratislava, od 22. do 25. aprila 2010
Zbor je na tekmovanju v kategoriji mešani zbori prejel bronasto priznanje in v kategoriji ljudske
pesmi a cappella srebrno priznanje.
MePZ Glasbene matice
na tekmovanju »Slovakia
Cantat«, Bratislava,
od 22. do 25. aprila 2010
(foto ARHIV GLASBENE MATICE)

MePZ Glasbene matice
na letnem koncertu
v Škofji Loki, 7. junij 2010
(foto ARHIV GLASBENE MATICE)
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4. SODELOVANJE NA KONCERTU »PESEM JE GLAS SRCA« V OKVIRU LITERARNEGA FESTIVALA FABULA
Ljubljana, Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli, 8. maj 2010
5. KONCERT MePZ GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, Mestni muzej, 29. maj 2010
6. SODELOVANJE NA »POMLADNEM KONCERTU«
Vodice, 4. junij 2010
7. LETNI KONCERT MePZ GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Škofja Loka, Sokolski dom, 7. junij 2010
8. SODELOVANJE NA MOZARTOVIH DRUŽINSKIH DNEVIH
Polhov Gradec, Polhograjska graščina, 27. junij 2010
9. NASTOP ZBORA NA KONCERTU V OKVIRU
2. KONFERENCE SLOVENSKIH GLASBENIKOV IZ SVETA IN DOMOVINE
Slovenj Gradec, cerkev sv. Elizabete, 9. september 2010
10. SODELOVANJE NA MOJSTRSKEM TEČAJU ZA ZBOROVODJE
POD MENTORSTVOM RAGNARJA RASMUSSENA
Ljubljana, Glasbena matica, od 14. do 17. oktobra 2010
11. SODELOVANJE NA ZAKLJUČNEM KONCERTU IZOBRAŽEVANJA ZA ZBOROVODJE
POD MENTORSTVOM RAGNARJA RASMUSSENA
Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 16. oktober 2010
12. KONCERT MePZ GLASBENE MATICE IN MoPZ SREČKO KOSOVEL IZ AJDOVŠČINE
Ljubljana, Antonov dom, 19. november 2010
13. SODELOVANJE NA »SOZVOČENJIH – REGIJSKI KONCERTI
IZBRANIH ZBOROV S TEMATSKIMI SPOREDI«
Trbovlje, 21. november 2010
14. BOŽIČNI KONCERT MePZ GLASBENE MATICE IN ŽPZ KARANTANIJA IZ PREVALJ
Ljubljana, cerkev Svete Trojice, 27. december 2010
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SENIORSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
V USTANAVLJANJU
Vida ŠEGA

Seniorski zbor Glasbene matice v ustanavljanju, zborovodja Primož Leskovec (foto Milan SAVIČ)

Že kar nekaj časa, pravzaprav od leta 2007, ko je Tomaž Tozon prenehal z vodenjem MePZ Glasbene
matice, in je zbor takrat ali pa kasneje zapustilo kar nekaj pevcev, predvsem starejših, smo med sabo govorili in eden drugega spraševali ali bi ustanovili seniorski zbor. Peter Makovec, vedno odličen za ideje in
organizacijo, je pobudo za ustanovitev seniorskega zbora sprožil junija 2010 na izrednem občnem zboru
društva in ta jo je tudi sprejel. Jeseni, ko so bili zagotovljeni tudi prenovljeni delovni prostori v stavbah
Matice, smo k sodelovanju povabili nekdanje in aktualne starejše pevce MePZ Glasbene matice pa tudi
druge prijatelje in ljubitelje zborovskega petja, ki bi se želeli enkrat tedensko srečevati v prijetni pevski
družbi. Že na uvodnem srečanju se nas je zbralo za en zborček in začeli smo s prepevanjem zborovskih
uspešnic pod vodstvom mladega zborovodja Primoža Leskovca. Želimo, da bi te pesmi postale del našega
železnega repertoarja, s katerim bi peli v svoje veselje, nastopali na prireditvah v okviru društva, sami organizirali kakšen nastop, pa vabilom se tudi ne bomo odrekli. Predvsem pa se bomo radi družili in peli.
Decembra smo se pred prazniki pogostili z domačimi dobrotami, poslušali ploščo z izbranimi posnetki božičnih pesmi različnih pevskih sestavov, ki jih je v preteklih letih vodil Tomaž Tozon (tudi urednik zgoščenke). Z MePZ Šutna, z ŽVS Brinke in Trnovskim oktetom smo se dogovorili za skupni Božično-novoletni
koncert januarja 2011 v Evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani. Februarja 2011 nas čaka skupni
nastop vseh pevskih sestavov Glasbene matice na Ljubljanskem gradu. Še pred občnim zborom društva
pa se bomo morali tudi uradno konstituirati, se pogovoriti vsaj o letnem programu, pevskih in družabnih
srečanjih, skratka si zadati cilje našega druženja.
Vadimo ob torkih, od 18.00 do 19.30 v Lajovčevi dvorani, v 3. nadstropju na Gosposki 8 (vhod iz Vegove 5), pridružite se nam!

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Polona STEGU,

zborovodkinja

Občasna menjava zborovodja je lahko za pevsko telo dobrodošla in koristna, zaveje svež veter, drugačen
način dela, porajajo se nove ideje in načrti. Prepogosta menjava pa učinkuje ravno nasprotno. To se je,
na žalost, zgodilo tudi Mladinskemu zboru Glasbene matice. V obdobju petih let sem jeseni pred pevce
stopila kot četrta zborovodkinja. Vsakoletne menjave zborovodij so povzročile velik osip starih pevcev,
novih pa (skorajda) nismo pridobili. Začetno vzdušje ni bilo vzpodbudno, saj so me nekateri sprejeli z nezaupanjem in negodovanjem.
Že na prvi vaji sem z visoko letečih ambicij pristala na realnih tleh: moja pričakovanja so zamenjale
skromne želje, ob tem pa se je v meni porajalo mnogo vprašanj. Kako prebroditi zahtevno leto? Kakšen
repertoar naj izvajamo z relativno majhnim številom pevk in pevcev, od katerih so nekateri začetniki,
drugi pa že izkušeni; prihajajo iz različnih okolij, tudi starostna razlika med njimi je precejšnja. Kako jim
vliti (samo)zaupanje in spet prebuditi navdušenje, ki je pri marsikom zamrlo? Veliko vprašanj, malo odgovorov.
Vesela sem, ker pri večini pevcev Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice opazim vrline, ki danes
skorajda niso cenjene: so delavni, vztrajni ter si želijo dobro in kvalitetno prepevati.
Ko pišem te vrstice, so pretekli štirje meseci odkar delamo skupaj. Premalo za kakšen tehtnejši sestavek. Vsak, ki pozna delo zborovodja in delovanje pevskega sestava, ve, da je tudi eno leto (pre)kratko
obdobje, da bi se pevski zbor (zopet) lahko spogledoval z vrhunskimi dosežki. Upam, da vas bom lahko že
v naslednjem zborniku Glasbene matice razveselila z vzpodbudnimi novicami o delovanju in napredovanju zbora – zahvaljujoč tudi nekaterim vnetim, delavnim in vztrajnim Matičarjem, ki so polni dobrih idej.
Nastop Mladinskega zbora Glasbene matice ob kulturnem prazniku, Ajdovščina, 6. februar 2010 (foto Ivan KRASKO)
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Anuša VOLOVŠEK, Radio Slovenija
Mladinski zbor Glasbene matice je suvereno in z žarom zaživel pod vodstvom zborovodkinje Mateje Kališnik. Interpretacije so izzvenele z muzikalno potenco in pristnim stikom med zborovodkinjo in zborom.
(Ocena nastopa zbora na koncertu Zborovski

Koncert Zborovski

pevci za zborovske pevce, Ljubljana, 26. marec 2010)

pevci za zborovske pevce, Ljubljana, Mestni muzej, 26. marec 2010 (foto Ivan KRASKO)

Karmina ŠILEC
Obetajoč zbor, zavzeti pevci, energičen nastop. Pred skupino je lahko lepa prihodnost.
Dragica ŽVAR
Odlično izbrane skladbe in oblikovan zvok zbora.
Branka POTOČNIK
Izvedbe so bile zelo premišljeno pripravljene in natančno izvedene. Zbor ima urejeno intonacijo, ritem,
dinamika je odprta v vse smeri, vendar ne enakovredno v vseh glasovih. Ravnotežje med glasovi je zborova
pomanjkljiovst, ki jo je nujno urediti.
(Ocene nastopa zbora na 22.

reviji otroških in mladinskih pevskih zborov, Zagorje, 30. marec 2010)

Zbor je na tekmovanju prejel srebrno priznanje, Mateja Kališnik pa posebno nagrado žirije
za najbolj perspektivno zborovodjo debitantko.

Zborovodkinja v sezoni 2009/2010: Mateja KALIŠNIK
Zborovodkinja od jeseni 2010: Polona STEGU
Korepetitorja: Tilen BAJEC,
Mateja ČERNIC

Zborovski stric v sezoni 2009/2010: Jože HUMER
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PROGRAM ZBORA V LETU 2010:
Dušan BAVDEK
Jerry ESTES in Greg HOLDEN
Tom FETTKE
Mark FISHER, Joe GOODWIN, Larry SHAY, prir. Pete SCHMUTTE
Jani GOLOB
Tomaž HABE
Ljudska
Ljudska, prir. Janez BOLE
Ljudska, prir. Janez KUHAR
Ljudska iz Rezije, prir. Pavle MERKU
Cristi Cary MILLER
Damijan MOČNIK
Ciril PREGELJ
Ed ROBERTSON
Richard RODGERS
John RUTTER
Vijay SINGH
Jani ŠULIGOJ
Antonio VIVALDI
Samo VREMŠAK

Poet (Ciril ZLOBEC)
Sing! Sing!
Halleluiah! Praise the Lamb
Ko se smeješ
Pustite nam ta svet (Dušan VELKAVRH)
Labodi (islandska)
Venci veili
Bom šou na planince
Ena ptička priletela
Nana nana, siničace
I Can Feel the Rhythm
Nekaj je v zraku (Tone PAVČEK)
Naokrog (Danilo GORIŠEK)
Dream a Dream
The Sound of Music (Oscar HAMMERSTEIN)
A Claire Benediction
Medieval Gloria
Glasba – jezik sveta (Vanja RAJTER)
Domine Deus, Agnus Dei
Ležaj, ninaj, tut ujnač (Fran LEVSTIK)

Sodelovanje Mladinskega zbora Glasbene matice na glasbeni delavnici v okviru 25. slovenskih glasbenih dnevov,
Ljubljana, dvorana Palacij na gradu, 24. marec 2010 (foto Ivan KRASKO)
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NASTOPI ZBORA V LETU 2010:
1. SODELOVANJE NA KONCERTU OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Ajdovščina, Kulturni dom, 6. februar 2010
2. SODELOVANJE NA DOBRODELNEM KONCERTU »OTROCI OTROKOM«
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 13. marec 2010
3. SODELOVANJE NA 25. SLOVENSKIH GLASBENIH DNEVIH: GLASBENA DELAVNICA ZA OTROKE
S SKLADATELJICO LARISO VRHUNC
Ljubljana, dvorana Palacij na gradu, 24. marec 2010
4. SODELOVANJE NA 25. SLOVENSKIH GLASBENIH DNEVIH: ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE
DELAVNICE ZA OTROKE
Ljubljana, dvorana Palacij na gradu, 25. marec 2010
5. KONCERT »ZBOROVSKI PEVCI ZA ZBOROVSKE PEVCE«
Ljubljana, Mestni muzej, 26. marec 2010
6. SODELOVANJE NA 22. REVIJI OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Zagorje ob Savi, 30. marec 2010
Zbor je prejel srebrno priznanje, Mateja Kališnik pa posebno nagrado žirije
za najbolj perspektivno zborovodjo debitantko.
7. SODELOVANJE NA 2. MEDNARODNI REVIJI OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
»POJE VAM MLADOST«
Italija, Boljunec pri Trstu, Gledališče Franceta Prešerna, 11. april 2010
Sodelovanje Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice na 2. mednarodni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov
Poje vam mladost, Italija, Boljunec pri Trstu, 11. april 2010 (foto Damjan BALBI / KROMA)
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Predstavitev knjige in zgoščenke Petelinček

petelanček, Ljubljana, knjigarna Konzorcij, 15. april 2010 (foto Ivan KRASKO)

8. PREDSTAVITEV KNJIGE IN ZGOŠČENKE »PETELINČEK PETELANČEK«
Ljubljana, knjigarna Konzorcij, 15. april 2010
9. SODELOVANJE NA KONCERTU »PESEM JE GLAS SRCA« V OKVIRU LITERARNEGA FESTIVALA FABULA
Ljubljana, Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli, 8. maj 2010
10. KONCERT »KDO SEDI NA UŠESIH?«
Ljubljana, cerkev sv. Florjana, 21. maj 2010
11. NASTOP ZBORA V DRUŽINSKEM KONCERTNEM CIKLU FESTINICE
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 17. oktober 2010
12. NASTOP NA ČASTNEM SHODU FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2. december 2010
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Lucija PAVLOVIČ

Branka Rotar Pance, zborovodkinja
Otroškega pevskega zbora
Glasbene matice od leta 2005 do 2010
(foto Ivan KRASKO)

Otroški pevski zbor Glasbene matice je od ustanovitve leta 2005 pa do leta 2010 uspešno vodila Branka
Rotar Pance. Lani se je zborovodkinja odločila zaključiti petletno umetniško vodenje zbora, s katerim je
dosegla odmevne rezultate in mu osnovala trdne temelje delovanja. Razlogov za to je bilo več, mdr. tudi
različni pogledi na avtonomnost odločitev ter razpoložljivost zborovodkinje ob vse večjih angažmajih
zbora. Glasbena matica je sprejela njeno odločitev, čeprav z obžalovanjem. Zbor je z leti postal prepoznaven in zaradi svoje kvalitete zaželen pri čedalje pomembnejših projektih: npr. povabilo za sodelovanje pri
snemanju slovenskega filma, povabilo za sodelovanje v operni predstavi v okviru Festivala Ljubljana idr.
To seveda s seboj prinaša tudi večji angažma otrok in staršev, predvsem pa potrebo po natančnem načrtovanju sezone, kar je pri takšnem sestavu sicer težko, a vendar možno. Zborovodkinja je dobro lovila
ravnotežje med silnicami, ki so vlekle na različne strani. Eno so pričakovanja društva, drugo razpoložljivost umetniških sodelavcev, tretje želje otrok, četrto logistične zmožnosti staršev, peto interesi zunanjih
sodelavcev in institucij. Za usklajevanje vsega tega je potrebno ogromno volje in energije, pa potrpežljivosti in nenehnega pogovora. Morda je pri vsem skupaj na koncu zmanjkalo prav volje do slednjega.
Glasbena matica se je zborovodkinji Branki Rotar Pance zahvalila za prijetno sodelovanje, za njen polni
osebni angažma, strokovno delo, vztrajnost, potrpežljivost, za odlične dosežke zbora, predvsem pa za to,
da so otroci v njeni družbi preživeli številne ustvarjalne ure, ki jim bodo bogatile spomin na otroštvo v
pevskem zboru Glasbene matice.
Z novim šolskim letom je vodenje zbora prevzela Andreja Martinjak, ki je bila soočena z dejstvom,
da je program za leto 2010/2011 že natančno določen in ga je potrebno le še realizirati. Pod njenim vodstvom je zbor uspešno zaključil projekt Pedenjped in sicer s štirimi ponovitvami glasbeno-igrane predstave za otroke v Cankarjevem domu. Premiera te predstave je bila leta 2009, zaradi pozitivnih odzivov
občinstva in na željo koproducenta, tj. Cankarjevega doma, pa smo se odločili še za dodatne ponovitve.
Zbor je bil jeseni povabljen tudi k sodelovanju v družinskem koncertnem ciklu Festinice. Otroci otroškega
zbora in pevske pripravnice so prvič skupaj nastopili na velikem odru Slovenske filharmonije. Na »ta veseli
dan kulture« so se v knjigarni Sanje srečali s pesnico Nežo Maurer, nekaj dni zatem, prav na 70. rojstni dan
pesnika Nika Grafenauerja, pa so na slovenskem knjižnem sejmu voščili slavljencu, očetu Pedenjpeda.
V jesenskem času so potekale že priprave na snemanje dveh novih zgoščenk za založbo Mladinska knjiga
in učenje novega programa za koncert ob 100-letnici rojstva Janeza Kuharja. O vsem tem pa več v zborniku društva za leto 2011.
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Zborovodkinja od leta 2005 do 2010: Branka ROTAR PANCE
Zborovodkinja od jeseni 2010: Andreja MARTINJAK
Korepetitorja: Tina BOHAK,
Marko PETRUŠIČ

Zborovski stric v sezoni 2009/2010: Jože HUMER

PROGRAM ZBORA V LETU 2010:
Goriška
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ
Joe HOLLANDER
Miro KOKOL
Janez KUHAR
Janez KUHAR
Janez KUHAR
Janez KUHAR / prir. Tomaž HABE
Aldo KUMAR
Aldo KUMAR
Aldo KUMAR
Aldo KUMAR
Borut LESJAK
Marijan LIPOVŠEK
Marijan LIPOVŠEK
Slavko MIHELČIČ
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Makso PIRNIK
Franz SCHUBERT
Črt SOJAR VOGLAR
Peter ŠAVLI
Tadeja VULC
Tadeja VULC

Kaj manjka fantiču
Dvojčka (Niko GRAFENAUER)
Trd oreh (Niko GRAFENAUER)
Sladkosned (Niko GRAFENAUER)
Občudovanje orkestra (Jeff BRANAN, slo. bes. Jože HUMER)
Spanček (Gitica JAKOPIN)
Učenjak (Tone PAVČEK)
Mačke in psi (Janez KUHAR)
Vrabček (Neža MAURER)
Vetrc (Neža MAURER)
Kdo živi v tej hišici? (Jože ŠMIT)
Ena mačja (Anja ŠTEFAN)
Ti si fuč (Dane ZAJC)
Uspavanka in Korenjak (Niko GRAFENAUER)
Vrtnar (Niko GRAFENAUER)
Vrabček (Vida JERAJ)
Debeli kum (Ivica ČERMAK)
Stopa dedek (Dragan LUKIĆ – Ivan MINATTI)
Pedenjped (Niko GRAFENAUER)
Pregled (Niko GRAFENAUER)
Zadrega (Niko GRAFENAUER)
Pedenjura (Niko GRAFENAUER)
Šlik-šlak (Niko GRAFENAUER)
Pomlad prihaja (Ludovika KALAN)
Mihec soncu brat (slo. bes. Jože HUMER)
Učenjak (Niko GRAFENAUER)
Pedenjhišica (Niko GRAFENAUER)
Slikar (Niko GRAFENAUER)
Glasbenik (Niko GRAFENAUER)

NASTOPI ZBORA V LETU 2010:
1. SODELOVANJE NA KONCERTU OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Ajdovščina, Kulturni dom, 6. februar 2010
2. GLASBENO-LITERARNA PRIREDITEV »IZ ŽIVLJENJA PESMIC«
Ljubljana, knjigarna Konzorcij, 11. februar 2010
3. SODELOVANJE NA DOBRODELNEM KONCERTU »OTROCI OTROKOM«
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 13. marec 2010
4. NASTOP V OKVIRU KONCERTNEGA CIKLA »SNOVANJA 2010«
Italija, Gorica, Kulturni dom Lojzeta Bratuža, 17. april 2010

22
Sodelovanje Otroškega
pevskega zbora Glasbene
matice na dobrodelnem
koncertu Otroci otrokom,
Ljubljana, 13. marec 2010
(foto Andreja PREL)

Gostovanje Otroškega pevskega
zbora Glasbene matice
v koncertnem ciklu Snovanja,
Italija, Gorica, Kulturni dom
Lojzeta Bratuža, 17. april 2010
(foto Ivan KRASKO)
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Sodelovanje Otroškega pevskega zbora
Glasbene matice na otvoritvi razstave
Pravljične podobe v mestu,
Ljubljana, atrij Magistrata, 6. maj 2010
(foto ARHIV ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA)

Skupni nastop Pevske pripravnice in
Otroškega zbora Glasbene matice na
družinskem koncertnem ciklu Festinice,
Ljubljana, Slovenska filharmonija,
17. oktober 2010 (foto Klemen RAZINGER)

5. SODELOVANJE PRI ODPRTJU RAZSTAVE ILUSTRACIJ ZA OTROKE »PRAVLJIČNE PODOBE V MESTU«
Ljubljana, atrij Magistrata, 6. maj 2010
6. SODELOVANJE NA KONCERTU »CICIROJ 2010«
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 7. maj 2010
7. SODELOVANJE NA KONCERTU »PESEM JE GLAS SRCA« V OKVIRU LITERARNEGA FESTIVALA FABULA
Ljubljana, Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli, 8. maj 2010
8. PREDSTAVITEV GLASBENO-IGRANEGA PROJEKTA PEDENJPED NA KULTURNEM BAZARJU
Ljubljana, Cankarjev dom, 20. maj 2010
9. SODELOVANJE NA OTVORITVI RAZSTAVE UNICEF-a »PUNČKE IZ CUNJ«
Ljubljana, knjigarna Konzorcij, 20. maj 2010
10. RADIJSKO SNEMANJE 15 PESMI IZ CIKLA »PEDENJPED«
Ljubljana, Radio Slovenija, 1. marec, 6. april, 11. in 27. maj 2010
11. SODELOVANJE NA DRUŽINSKEM KONCERTNEM CIKLU FESTINICE
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 17. oktober 2010
12. TA VESELI DAN KULTURE – NASTOP OB ROJSTNEM DNEVU FRANCETA PREŠERNA
IN SREČANJE S PESNICO NEŽO MAURER
Ljubljana, knjigarna Sanja, 3. december 2010
13. NASTOP NA 26. SLOVENSKEM KNJIŽNEM SEJMU:
DARILU PESNIKU NIKU GRAFENAUERJU OB 70. ROJSTNEM DNEVU
Ljubljana, Cankarjev dom, 5. december 2010
14. GLASBENO-IGRANA PREDSTAVA ZA OTROKE »PEDENJPED«
Ljubljana, Cankarjev dom, od 21. do 24. decembra 2010
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PEVSKA PRIPRAVNICA
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Valentina UGOVŠEK

Skupni nastop Pevske pripravnice in
Otroškega zbora Glasbene matice na
družinskem koncertnem ciklu Festinice,
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 17.
oktober 2010 (foto Klemen RAZINGER)

Pevsko pripravnico vodim od jeseni 2010. V naših vrstah so otroci stari pet in šest let, ki radi pojejo in se tako tudi pripravljajo na kasnejše
petje v otroškem pevskem zboru. Pevske vaje imamo enkrat tedensko v prostorih Glasbene matice. Tako kot v glasbenih delavnicah v
vrtcih, se tudi tukaj učimo novih pesmi preko igre, pravljičnih junakov, ljudskih legend… Nastope imamo nekajkrat letno, včasih se pridružimo celo otroškemu pevskemu zboru. Z najmlajšimi zborčki imam
lepe izkušnje in vedno znova rada prihajam v razposajeno druščino
otrok.

Ena izmed najbolj priljubljenih pesmi otrok
je Pedenjped Vrtnar. Pripravničarji niso
pri tem nobena izjema. Na nastopih so jo
večkrat zapeli.
Iz slikanice Pedenjped , avtor pesmi
Niko Grafenauer, ilustracije Marjan Manček.

GLASBENE
DELAVNICE
ZA
PREDŠOLSKE
OTROKE
Lucija PAVLOVIČ

Nastop cicibanskega zbora Glasbene matice iz vrtca Mojca, enota Muca,
zborovodkinja Valentina Ugovšek,
Ljubljana, Lajovčeva dvorana Glasbene matice, 15. december 2010 (foto Janez KOTAR)

Glasbena matica je leta 2005 posameznim vrtcem v Ljubljani prvič ponudila možnost, da bi v okviru njihove redne pedagoške dejavnosti organizirala glasbene delavnice (cicibanske pevske zbore). Od takrat
dalje se vsako leto v ta program vključi več skupin otrok, ki delujejo v različnih ljubljanskih vrtcih. V letu,
ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, smo koncept delavnic nekoliko obogatili in jih iz glasbenih
spremenili v glasbeno-literarne delavnice. Zaključni nastopi niso potekali samo v koncertni dvorani, temveč tudi med knjižnimi policami v knjigarni Konzorcij.
Delavnice vodijo mladi akademski glasbeniki, absolventi in študenti glasbene pedagogike Akademije
za glasbo v Ljubljani. Predšolski otroci se v delavnicah preko igre in zgodb navajajo na skupinsko petje.
Pojejo slovenske ljudske in umetne pesmi. Razvijajo muzikalnost in estetski čut. Navajajo se na estetsko
in doživeto interpretacijo pesmi in na petje ob spremljavi instrumenta. Spoznavajo pravilno pevsko držo
in osnove pevskega dihanja. Izvajajo vokalne vaje za predšolsko stopnjo, širijo glasovni obseg in razvijajo glasbeni spomin. Pripravljajo in navajajo se na nastopanje tako v okviru vrtcev kot tudi v širši javnosti.
Na »ta veseli dan kulture« smo vrtičkarje povabili na glasbeno predstavo Bibamica na koncertu. In to
ni bil samo ogled predstave, temveč aktivno sodelovanje v njej. Bibamica in Matkurja sta bili prijetno presenečeni, ko so naši otroci, ki so napolnili Štihovo dvorano Cankarjevega doma, skupaj z njima zapeli
Sonček čez hribček gre , Biba leze biba gre , ... Avtorica in režiserka predstave Alenka Vogelnik je zapisala: »Igralci Bibamice so bili navdušeni nad otroki, ki so že v dvorano pripeli. Tako očarljive predstave s
pojočo publiko že dolgo niso imeli, zato se otrokom iz cicbanskih zborov Glasbene matice za skupno lepo
doživetje v njihovem imenu iskreno zahvaljujem.«

V LETU 2010 SO GLASBENE DELAVNICE POTEKALE V NASLEDNJIH LJUBLJANSKIH VRTCIH:
1. Vrtec VIŠKI GAJ, enota Zarja: zborovodja Urban TOZON
2. Vrtec VIŠKI GAJ, enota Kozarje: zborovodja Urban TOZON
3. Vrtec MLADI ROD, enota Kostanjček: zborovodkinja Meta PODBREGAR
4. Vrtec MLADI ROD, enota Stonoga: zborovodkinji Valentina VOČANEC in Meta PODBREGAR
5. Vrtec MLADI ROD, enota Čira Čara: zborovodkinja Valentina VOČANEC
6. Vrtec MLADI ROD, enota Vetrnica: zborovodkinja Emina MAŠIČ
7. Vrtec MOJCA, enota Kekec: zborovodkinji Valentina UGOVŠEK in Tatjana DOLENC
8. Vrtec MOJCA, enota Tinkara: zborovodkinja Valentina UGOVŠEK
9. Vrtec MOJCA, enota Muca: zborovodkinji Sonja ĐEVENICA in Valentina UGOVŠEK
10. Vrtec JELKA: zborovodkinja Sonja ĐEVENICA
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Valentina UGOVŠEK, zborovodkinja
S cici-zborčki Glasbene matice sem se prvič srečala jeseni 2009, ko sem prevzela vodenje dveh skupin v
ljubljanskih vrtcih. Delo z otroki mi je že od nekdaj všeč, med pevskimi vajami cicibanov pa še prav posebej uživam. Otroci me s svojim petjem, veseljem in živahnostjo vedno znovo presenetijo in dajo nov elan
za delo z njimi. Ko smo maja zaključili s pevskimi vajami, sem se kar težko poslovila od njih. Vendar sem
bila zelo vesela, ko sem jih kasneje kar nekaj videla prepevati v različnih pevskih zborih v vrtcih, na osnovnih šolah in v zborih Glasbene matice. Tako sem izpolnila svoj glavni namen: preko igre in petja otroke
navdušiti za glasbo in pevske zbore.
Sonja ĐEVENICA, zborovodkinja
Potrkam, počasi odprem vrata in že zaslišim »zbooooorček«, otroci se hitro zganejo in že drvijo naokoli,
kdo bo prvi v vrsti. Nato se postavijo v krog in začnejo ploskati različne ritmične vzorce. S ponosom gledam
kako skupina, ki je bila še pred tremi meseci skoraj neobvladljiva, zdaj veselo ploska in poskakuje.
Ne obstaja en sam recept kako uspešno izpeljati pevske ure zbora v vrtcu. Otroci te starosti so nepredvidljivi in iz generacije v generacijo se spreminjajo. Vem pa, da lahko učiteljev pozitiven odnos in ustvarjalen pristop postavi trdne pevske temelje že v otroštvu. Če se ozrem na vse zborčke, ki sem jih v vrtcih
spoznala v zadnjih petih letih, lahko povem, da je bila vsaka skupina povsem nov in poseben izziv. Vendar
so ti izzivi resnično najboljša šola za mladega učitelja glasbe.
To leto je bil izziv še večji. V treh mesecih smo pripravili manjši glasbeno scenski projekt, ki se je vključil v program Ljubljane kot svetovne prestolnice knjige. Otroci so pevsko, inštrumentalno in gibalno
predstavili zgodbo o mlinu. Navdih smo iskali v knjigah, risbah in pesmicah priznanih slovenskih pesnikov
in pisateljev. Zanimiva in pestra je bila pot otrok od živahnih brundavčkov do zavzetih pevcev, ki so zgodbi
o mlinu s svojimi idejami in predlogi dali poseben čar. Včasih je naš mlin tudi zaropotal, se razvnel in
zaškripal, vendar je večino časa pridno mlel, žuborel in veselo pel glasbeno zgodbo, ki se je bodo otroci
zagotovo še z veseljem spominjali.
Nastop cicibanskega zbora Glasbene matice iz vrtca Jelka, zborovodkinja Sonja Đevenica,
Ljubljana, Lajovčeva dvorana Glasbene matice, 8. december 2010 (foto Janez KOTAR)
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Nastop cicibanskega zbora
Glasbene matice iz vrtca Mojca,
enota Kekec, zborovodkinja
Tatjana Dolenc, Ljubljana,
Lajovčeva dvorana Glasbene
matice, 15. december 2010
(foto Janez KOTAR)

Tatjana DOLENC, zborovodkinja
Poleti 2010 sem bila prvič povabljena k vodenju cicibanskega zborčka. Kljub temu, da že šest let vodim
otroški zbor in sem že imela izkušnje z delom v vrtcu, mi je vodenje glasbene delavnice predstavljalo velik izziv, saj me je čakalo delo z naključno skupino otrok, za katere nisem vedela kako pojejo in ali sploh
radi pojejo. Toda vedela sem, da je veliko odvisno od mene. Zadala sem si, da v vrtec vedno pridem dobre
volje, polna energije in veselja do glasbe ter petja, saj bom le na ta način otroke prepričala, da je petje
nekaj čudovitega. Najprej sem se lotila izbiranja skladb. Gradiva je bilo veliko, izbrati pa je bilo potrebno
le nekaj pesmic. Ker je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, sem pretežno izbirala med skladbicami,
ki so jih napisali slovenski pesniki. Odločila pa sem se tudi za nekaj ljudskih pesmi, ki smo jih decembra z
otroki zapeli na predstavi Bibamica na koncertu v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Ker delavnice potekajo v skupini petletnih otrok, jim glasbo posredujem preko igre. Tako je vsakič z
menoj v vrtec prišel Arnold (ročna lutka), ki je otrokom povedal zgodbico in z njo smo prišli do nove pesmice. Med zgodbico nas je Arnold usmerjal pri upevanju, ki sem ga prilagajala pesmim, razpoloženju,
vremenu, dogajanju v naravi in letnemu času. Pesmice smo se učili postopoma. Z zanimanjem sem opazovala odziv otrok. Običajno je bilo petje prvi dan zadržano, naslednjo uro pa se mi je zdelo, kot da pojejo
drugi otroci. Tako so se pesmi otrokom počasi usedle v spomin. Večkrat so me kar sami prosili: »Zapojmo
še Sladkosneda !«, »Dajmo Na poroko !«, »Pa Vrtnarja !« Poleg petja smo z otroki tudi plesali, v učenje
pesmi sem vključevala gibanje, lastne instrumente in improvizirana glasbila. Včasih smo na uri poslušali
kakšno otroško pesem, otroke je še posebej motiviralo poslušanje otroških zborčkov. Kadar je koncentracija popustila, smo se nekaj minut igrali eno od glasbenih igric in nato nadaljevali s petjem.
Namen delavnic je, da otroke navdušimo za petje in jih povabimo v pevsko pripravnico Glasbene matice. Zato smo po dvomesečnem srečevanju imeli pevski nastop v knjigarni Konzorcij. Drugi nastop v
Lajovčevi dvorani je bil namenjen staršem. Ko sem na nastopu slišala otroke, ki so na prvi pevski vaji peli
v klastru, po dveh mesecih pa že zelo usklajeno in navdušeno, sem bila več kot zadovoljna. Prepričana
sem, da so uživali tudi otroci in starši ter da bodo naša srečanja vsi ohranili v lepem spominu.
Meta PODBREGAR, zborovodkinja
Letos sem že drugič vodila cicibanski zborček v vrtcu in moram reči, da me vedno znova navduši otroška
domišljija in spoznanje, kako hitro male otroške glavice vsrkavajo vse novo. Na rednih tedenskih vajah
smo preizkusili res veliko pesmic, na koncu pa smo skupaj z otroki in vzgojiteljicami izbrali program, ki smo
ga izvedli na zaključnem nastopu za starše, pred tem pa še na nastopu v knjigarni Konzorcij. Generacije
otrok se vsako leto razlikujejo, niti ena ni enaka prejšnji. Zato je vsakokrat potreben nekoliko drugačen
pristop, na koncu pa je pomembno le to, da otroci petje vzljubijo. S tem je namen cici-zborčkov dosežen.
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PROGRAM CICIBANSKIH ZBORČKOV V LETU 2010:
Janez BITENC
Janez BITENC
Janez BITENC
Janez BITENC
Janez BITEN
Jani GOLOB
Radovan GOMBOC
Matevž GORŠIČ
Tomaž HABE
Tomaž HABE
Uršula JAŠOVEC
Janez KUHAR
Janez KUHAR
Janez KUHAR
Borut LESJAK
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska

Boter Jež (Janez BITENC)
Domišljavi želodek (Janez BITENC)
Medvedek na mostičku (Janez BITENC)
Na poroko (Janez BITENC)
Sonce se smeje (Janez BITENC)
Potička (Anja ŠTEFAN)
Beli avto (otroci centra za rehabilitacijo iz Vipave)
Sladkosned (Niko GRAFENAUER)
Bosa stonoga (Tomaž HABE)
Šaljiva voščilnica (Tomaž HABE)
Deček in sonce (Srečko KOSOVEL)
Nesreča (Vida JERAJ)
Vrabček (Neža MAURER)
Uspavanka (Niko GRAFENAUER)
Vrtnar (Niko GRAFENAUER)
Biba leze
Jutri pa v mesto pojdem
Petelinček je lepo pel
Pleši, pleši črni kos
Sonček čez hribček gre
Zajček bi se ženil rad

NASTOPI CICIBANSKIH ZBORČKOV V LETU 2010:
1. KONCERT CICIBANSKIH PEVSKIH ZBOROV CICIROJ 2010
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 7. maj 2010
2. SODELOVANJE NA GLASBENO-IGRANI PREDSTAVI »BIBAMICA NA KONCERTU«
Ljubljana, Cankarjev dom, 3. december 2010

Otroci, ki v vrtcih obiskujejo glasbene delavnice, so na predstavi
Bibamica na koncertu (Ljubljana, Cankarjev dom,
3. december 2010) skupaj z Bibamico in Matkurjo zapeli slovenske
ljudske pesmice Sonce čez hribček gre, Biba leze, biba gre ...

3. GLASBENO-LITERARNE DELAVNICE ZA OTROKE
Ljubljana, knjigarna Konzorcij, 7. in 9. december 2010
4. ZAKLJUČNI NASTOPI ZA STARŠE
Ljubljana, Glasbena matica, 8., 15. in 17. december 2010
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Muze

ODDAJA O KULTURI NA RADIU EUROPA
Ljubljana, 23. september 2010

Avtorica oddaje:
Sogovornice:

Neva BRUN
Ivanka MULEC PLOJ, predsednica GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Valentina UGOVŠEK, zborovodkinja PEVSKE PRIPRAVNICE
Polona STEGU, zborovodkinja MLADINSKEGA ZBORA
Nina KOMPARE VOLASKO, vodja PEVSKE ŠOLE

Glasbena matica ima dolgoletno tradicijo zborovskega petja, ki jo tudi skrbno
neguje. Da je temu res tako, se boste lahko prepričali v nocojšnji oddaji. Zborovsko piramido Matice nam
bo predstavila predsednica društva, Ivanka Mulec Ploj. Kakšna je torej ta piramida, koga vključuje in komu
je namenjena?
Ivanka MULEC PLOJ:
Ta piramida je sicer še nekoliko okrnjena, ni še čisto popolna. Naš načrt pa je,
da bi jo nekoč imeli. Začne se s cicibanskimi zborčki, ki delujejo v posameznih ljubljanskih vrtcih. Sledi jim
pevska pripravnica, v katero se vključujejo otroci, ki vrtec prerastejo, nato sta tu otroški in mladinski zbor,
namenjena osnovnošolski populaciji. Manjka nam še srednješolski zbor. Teh zborov je tudi sicer v Sloveniji
nekoliko manj, ampak mi se bomo vseeno trudili, da bi nekoč takšen sestav oblikovali. Imamo seveda še
mešani zbor, v ustanavljanju pa je tudi seniorski zbor.
Neva BRUN:
Ta piramida je torej vendarle že skoraj zaključena. Zakaj pa se pri Matici sploh
tako trudite z zborovstvom?
Ivanka MULEC PLOJ:
Mislim, da je najbolje, če ponovim kar to, kar mi je pred nedavnim povedala
mama enega od pevcev, ki poje v našem otroškem zboru. Otroci se pri športu, pa tudi v šoli, zdivjajo, razigrajo, potem pa pridejo na pevsko vajo in se pri zboru umirijo. Naučijo se discipline, socialnega občutka,
spoštovanja drug do drugega. To so osnovne vrline, ki jih otroci pridobivajo v zboru.
Neva BRUN:
Verjetno se učijo tudi poslušati drug drugega, česar odrasli večkrat ne znamo.
Ivanka MULEC PLOJ:
Zagotovo, tudi to. V bistvu vzgajamo mlade, da bi jim bila glasba stalna
spremljevalka v življenju.
Neva BRUN:
Kljub temu pa pri vas ni nič zateženo, mislim, da je scena v Matici zelo sproščena, da je veliko heca in družabnosti, kar sodi zraven. Pa začnimo s pevsko pripravnico. Valentina, kaj lahko
poveste o tem najmlajšem sestavu? Zakaj je potrebna in za vas tako pomembna?
Valentina UGOVŠEK:
V pevski pripravnici pojejo otroci, ki se pripravljajo na vstop v otroški pevski
zbor. Razlika med pripravnico in otroškim zborom je najprej v starosti. V pripravnici so mlajši pevci in njihovi starosti je potrebno prilagoditi način dela. Otroci še ne znajo brati, koncentracija je različno dolga.
Delo poteka na drugačen način kot v otroškem zboru. Veliko se naučimo skozi igro. Otroci imajo občutek, da se eno uro igrajo, dejansko pa se ob tem učijo novih pesmic. Sčasoma jih navajam tudi na petje v
zboru, na to, da morajo včasih sedeti pri miru, da gledajo na roke dirigenta, navajam jih na instrumentalno spremljavo, v glavnem jim poskušam približati osnove zborovskega petja.
Neva BRUN:
Kaj se otroci težje naučijo, besedilo ali ritem?
Valentina UGOVŠEK:
Besedilo in ritem gresta nekako z roko v roki. Ko se učimo besedilo, se ga pogosto učimo že ritmično. Ko besedilo dobro obvladajo, pride na vrsto melodija. Ta je včasih malo večji
zalogaj, drugič manjši. Včasih je to odvisno samo od dneva, včasih od težavnosti posamezne pesmi.
Neva BRUN:
In še koristna informacija za starše, ki še ne vedo, kam bi vključili svoje otroke.
Kje deluje pevska pripravnica?
Valentina UGOVŠEK:
Pripravnica, tako kot tudi vsi ostali matičini zbori, deluje v prostorih Glasbene
matice, na Vegovi ulici 5 v Ljubljani. Pripravnica traja eno uro, vsak ponedeljek, od 17. do 18. ure.
Neva BRUN:
Polona, kakšen pa je starostni razpon v vašem, torej mladinskem zboru?
Polona STEGU:
Približno od 11 do 16 let, to pomeni, da so to osnovnošolski otroci, nekaj pa je
tudi srednješolcev. Zbor ima vaje dvakrat na teden, po uro in pol, vmes je seveda nekaj odmora za klepet
in druženje. Sicer pa je namen zbora, da bi z leti to postal ansambel, ki je sposoben izvajati tako slovensko
Neva BRUN:

kot tudi tujo tehtnejšo in zahtevnejšo zborovsko literaturo. Za cilj smo si zadali tudi to, da bi zbor v prihodnje sodeloval pri vokalno-instrumentalnih projektih in da bi oblikovali tematsko zaokrožene koncerte.
Neva BRUN:
Kakšen je danes pravzaprav repertoar mladinskih zborov? Verjetno je do
neke mere odvisen od mode, mora biti tudi strokovno utemeljen, je plod globljega razmisleka zborovodje ...?
Polona STEGU:
Repertoar je zelo pester.
Po eni strani se zavedamo, da smo pri Matici poklicani k temu, da učimo mlade negovat slovensko ljudsko izročilo, pa tudi slovensko umetno pesem. Skladatelji zato po našem naročilu napišejo tudi kakšno
novo skladbo. Po drugi strani pa se zavedamo, da je
treba iti v korak s časom, da je okus mladine danes
drugačen kot je bil naš. To ne pomeni, da se jim prilagajamo, ampak da poskušamo najti kvalitetno literaturo, ki jo mladi z veseljem pojejo. To je nenazadnje lahko tudi zabavna, lahko tudi pop glasba, če je
le kvalitetna.
Nadaljevanje pogovora z Nino Kompare Volasko je objavljen
na strani 39 .

Valentina Ugovšek, zborovodkinja Pevske pripravnice
Glasbene matice od jeseni 2010 (foto Ivan KRASKO)

Letni koncert Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice, Ljubljana, cerkev sv. Florjana, 21. maj 2010 (foto Ivan KRASKO)

Zborovski kotiček za mlade
RADIO SLOVENIJA, PROGRAM ARS
Ljubljana, 19. november 2010

Oddajo je pripravila: Anuša VOLOVŠEK
Andreja MARTINJAK, zborovodkinja OTROŠKEGA ZBORA
Sodelovali sta:
Polona STEGU, zborovodkinja MLADINSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE

Andeja Martinjak, zborovodkinja Otroškega pevskega zbora
Glasbene matice od jeseni 2010

Polona Stegu, zborovodkinja Mladinskega pevskega zbora
Glasbene matice od jeseni 2010

Današnji »Zborovski kotiček za mlade« posvečamo posebni temi, otroškemu
in mladinskemu pevskemu zboru Glasbene matice Ljubljana, ki sta v tej sezoni dobila novo vodstvo.
Otroški zbor, ki ga je od ustanovitve leta 2005 vodila Branka Rotar Pance, je s to sezono prevzela Andreja
Martinjak. Mladinski zbor pa so od njegove ustanovitve leta 2006 vodile Martina Batič, Janja Dragan
Gombač in Mateja Kališnik. Od te jeseni pa bo novo pevsko pot z njimi ubirala Polona Stegu. Obe novi
zborovodkinji sta gostji današnje oddaje. Za začetek bi vaju vprašala, kakšen izziv predstavljata za vaju ta
zbora, glede na to, da sta obe že priznani zborovodkinji in imata veliko izkušenj in uspehov z različnimi
zbori, tudi z zbori različnih starosti.
Polona STEGU:
Zame predstavlja vodenje mladinskega zbora popolnoma nov, svež izziv, predvsem zato, ker sem doslej vodila otroške in gimnazijske zbore. Tokrat sem prvič prevzela mladinski predmutacijski zbor, v katerem so pevci stari od 11 do 15 let. To je izziv tako iz strokovnega, glasbenega, pa tudi psihološkega vidika. Izziv je sam način dela, ki ne sme biti otroški, pa tudi ne povsem odrasel. Potrebno
je najti neko srednjo pot. Izziv je tudi izbor primerne mladinske literature. Za to, da mladi vzljubijo glasbo,
je namreč ključnega pomena prav izbira programa.
Andreja MARTINJAK:
Čeprav sem v preteklosti vodila kar nekaj otroških zborov, je ta zbor kljub temu
tudi zame izziv. Otroci pridejo na pevske vaje zaradi petja, zaradi učenja novih pesmic, toda prva navdušenost hitro mine in potrebno je poiskati način kako obdržati njihovo zanimanje, tudi zanimanje za sodobno literaturo, ki je morda niso pričakovali. Okusi otrok so različni in se spreminjajo. Izziv mi predstavlja
tudi to, da bi otroke navdušila za trajno ukvarjanje z glasbo, da bi s petjem nadaljevali tudi potem, ko prerastejo otroški zbor. Že v zgodnji otroški dobi se namreč postavljajo temelji za dobre pevce.
Anuša VOLOVŠEK:
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Nastop Mladinskega zbora Glasbene matice na družinskem
koncertnem ciklu Festinice, Ljubljana, Slovenska filharmonija,
17. oktober 2010 (foto Klemen RAZINGER\)
Otroški pevski zbor Glasbene matice je pesniku Niku Grafenauerju
ob 70-letnici podaril »pevsko Pedenjpedovsko darilo«, Ljubljana,
Cankarjev dom, 5. december 2010 (foto ARHIV GLASBENE MATICE)

Kakšne so vajine prve izkušnje z obema zboroma? Pevske vaje sedaj potekajo
že dva meseca. Je veliko pevcev odšlo ob zamenjavi zborovodij?
Andreja MARTINJAK:
Gotovo, da pri vsaki menjavi zborovodij pride do nekega osipa. Pri otroškem
zboru ta ni bil tako velik. Je pa tudi res, da imamo letos kar precej novih pevcev, predvsem sedemletnikov,
ki diktirajo način in tempo dela. Otroški zbor sestavljajo otroci v starosti od 6 do 10 let in če je povprečna
starost otrok sedem let, potem se delo prilagodi njim. Nekako jadramo med temi mlajšimi otroci, ki še
ne znajo brati, in starejšimi, ki se včasih na ta račun nekoliko dolgočasijo. Vseeno se mi zdi, da smo kar
dobro zakorakali v novo sezono. Pri starejših pevcih se pozna staž, ki so ga že preživeli v otroškem zboru
in je z njimi prav fino delati.
Anuša VOLOVŠEK:
Koliko pevcev je zdaj v obeh zborih?
Andreja MARTINJAK:
Trenutno je v otroškem zboru 23 pevcev.
Polona STEGU:
V mladinskem zboru trenutno poje 16 pevcev. Glavnina je starih pevcev, malo
je novih, kar nas žalosti, zato bi ob tej priložnosti povabila k sodelovanju nove pevce. Če bi se kdo želel
pridružiti ali otroškemu ali mladinskemu zboru, je prisrčno dobrodošel. Vpis poteka tekom celega leta.
Trenutno intenzivno delamo na tem, da bi pridobili nove pevce in upamo, da nam bodo na ljubljanskih
osnovnih šolah omogočili, da se predstavimo. Čeprav je izkušnja običajno taka, da se učitelji glasbe ustrašijo, ker se bojijo za svoje pevce. Vendar pa naš namen ni, da bi »kradli« pevce po šolah, ampak da bi
k sodelovanju povabili tiste otroke, ki bi se želeli še bolj intenzivno in kakovostno ukvarjati s petjem.
Anuša VOLOVŠEK:
Kakšne so razlike med šolskimi zbori in zbori Glasbene matice? Vemo, da je po
šolah malo časa za zborovsko petje.
Andreja MARTINJAK:
Delovanje šolskih zborov je vezano na šolski koledar in na prireditve, ki potekajo v okviru šole. Pri Glasbeni matici pa se trudimo, da bi otroci čim več nastopali. To so lahko tudi krajši
nastopi, tudi s temi se otroci navajajo na javno nastopanje, na obnašanje na odru in na samo koncertiranje. Ker imamo bolj specifičen nabor pevcev, lahko posegamo tudi po bolj raznovrstnem programu.
Polona STEGU:
Prednost matičinih zborov v primerjavi npr. z gimnazijskim zborom je ta, da ni
toliko logističnih težav, ni usklajevanj urnikov in problemov s prevozi. V šolskih zborih skoraj ni selekcije,
učitelji smo veseli vsakogar, ki želi peti. Prednost zborov Glasbene matice je predvsem v tem, da se za te
zbore odločijo tisti otroci, ki si tega res želijo in so tudi zelo nadarjeni v vseh pogledih. Tem otrokom je
glasba stalna sopotnica v življenju. To je za nas zborovodje olajšanje oz. nam omogoča, da posegamo po
tehtnejši in zahtevnejši literaturi, ki se večinoma po šolah ne more izvajati.
Anuša VOLOVŠEK:
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Mladinski pevski zbor
Glasbene matice je na
22. reviji otroških in mladinskih
pevskih zborov prejel srebrno
priznanje, Mateja Kališnik
pa posebno nagrado žirije
za najbolj perspektivno
zborovodjo debitantko,
Zagorje ob Savi, 30. marec 2010
(foto Ivan KRASKO)

Verjetno pa je to tudi neka dodatna obveza za starše?
Gotovo. Po drugi strani pa je to hkrati tudi podpora staršev lastnim otrokom.
To se pravi, da jih pripeljejo na vaje, spremljajo življenje nekega zbora in se veselijo njegovih uspehov. Delo
je vsekakor lažje, če imaš podporo staršev, česar pri šolskih zborih ni oz. je manj opazno in občuteno.
Polona STEGU:
Podpora s strani staršev je izredno velika. Zavedajo se, da otroci pri zboru veliko pridobijo. Gre za zavestno odločitev, da si bodo vzeli čas in spremljali svojega otroka. Seveda to
pomeni ogromno obvezo. Vsem kronično primanjkuje časa in tudi sama opažam, da so otroci po koncu
vaje utrujeni, da ne rečem kar izmučeni.
Anuša VOLOVŠEK:
Pogovor nadaljujmo z nekaj vprašanji o načinu dela. Kakšni so pogoji za sprejem v zbor? Kako so pevci v preteklih letih vstopali v zbor?
Polona STEGU:
Uspešno opravljena avdicija je pogoj za vstop v zbore Glasbene matice. Na avdicijah zborovodja preveri glasbeno nadarjenost otroka, ritem in posluh. Avdicije pri nas niso nič posebnega, tako kot drugod. Seveda smo veseli, če otroci obiskujejo glasbeno šolo, če so notalni, ampak to ni
pogoj za sprejem v zbor.
Andreja MARTINJAK:
Pri otroškem zboru je avdicija prisotna od vsega začetka, od ustanovitve zbora.
Gre zgolj za to, da zborovodja spozna otroka. Gotovo je vedno prisotna trema. Kriteriji niso tako strogi.
Veliko je odvisno od posameznika. Na avdiciji zborovodja dobi le prvi vtis o otroku.
Anuša VOLOVŠEK:
Glasbena matica ima tudi cicibanske zbore in pevsko pripravnico. Koliko otrok
gre čez to zborovsko shemo, kakšno je prehajanje med vsemi temi zbori?
Andreja MARTINJAK:
Točnih podatkov žal nimam. Cicibanski zbori delujejo po nekaterih ljubljanskih vrtcih. Preko njih se starši prvič srečajo z Glasbeno matico. Nekateri se potem odločijo za vstop v
pevsko pripravnico, iz pevske pripravnice pa otroci prehajajo v otroški zbor.
Anuša VOLOVŠEK:

Andreja MARTINJAK:
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Kakšne so pevske vaje, kako pogoste so in kako potekajo?
Vaje obeh zborov so dvakrat tedensko. Otroški zbor ima vaje ob ponedeljkih
in četrtkih od 18. do 19. ure. Mladinski zbor pa ob torkih in četrtkih od 16. do 17.30. Vaje imajo standarno
shemo. Na začetku upevanje, ki ni nujno zlo, ampak pomemben del vsake vaje. Tako kot je za športnike
potrebno ogrevanje, je za pevce nujno upevanje, da si ne naredimo škode. Običajno je vaja za vse glasove
skupna, včasih pa se tudi delimo po glasovih.
Andreja MARTINJAK:
Pri otroškem zboru potekajo vaje podobno. Odmora sicer ni, tako kot pri mladinskem, ker traja vaja samo eno uro. Če vidim, da so otroci preživahni ali pa preutrujeni, nekoliko prekinemo in se pogovorimo. Sicer pa vaje potekajo po enakem kopitu, s tem da je upevanje prilagojeno
starostni stopnji otrok.
Anuša VOLOVŠEK:
Ali se boste v prihodnje posvetili tudi učenju pevske tehnike?
Andreja MARTINJAK:
To navadno storimo kar spotoma, med samim upevanjem ali pri kakšni skladbi, ko pride do težave, pa se potem zadržimo in najdemo neko rešitev.
Polona STEGU:
V bistvu gre pri upevanju na nek način za učenje pevske tehnike. Tisti pa, ki si
želijo pridobiti zdrave pevske osnove imajo možnost, da se vpišejo v pevsko šolo Glasbene matice, kjer
poteka skupinski in individualni pouk vokalne tehnike pod vodstvom priznanih pevskih pedagogov.
Anuša VOLOVŠEK:
Kakšni so vajini prihodnji vsebinski načrti?
Andreja MARTINJAK:
Otroški zbor decembra nadaljuje s projektom Pedenjped, ki se navezuje na
izdajo letošnje zgoščenke Pedenjped. Otroci so že lani s to glasbeno-igrano predstavo nastopali v Cankarjevem domu. To predstavo letos ponavljamo na željo CD. Sicer pa se delovanje zbora veže na projekte,
za katere se dogovori Glasbena matica s svojimi partnerji. Če sem konkretna, prvi nastop bomo imeli že
3. decembra 2010 v knjigarni Sanje v Ljubljani. Sledile bodo štiri predstave Pedenjpeda v zadnjem tednu
pred Božičem v CD. Spomladi načrtujemo snemanje dveh zgoščenk za Mladinsko knjigo. Naslednje leto je
tudi obletnica skladatelja in zborovodja Janeza Kuharja in na povabilo Festivala Ljubljana bomo sodelovali
na dveh delavnicah ter na koncertu. Pa še druge stvari imamo v načrtih.
Polona STEGU:
Glede prihodnjega delovanja mladinskega zbora razmišljam o dveh stvareh.
Želela bi sodelovati z enim od slovenskih skladateljev, ki bi zelo dobro poznal naš sestav in s katerim bi
imela skupno, svežo vizijo zbora. »Hišni skladatelj« je običajna praksa v tujini. Drugo pa je omogočiti zboru,
da bi sodeloval na neki množični prireditvi s skupnim prepevanjem. Vem, da to mlade močno pritegne.
To so trenutki, ko vidijo, da niso osamljeni, da niso staromodni, če pojejo v zboru, ampak da je veliko
mladih, ki na ta način preživljajo svoj prosti čas. Taki skupni trenutki imajo običajno tudi močan čustven
naboj, kar da pevcem nadaljnji polet in motivacijo.
Anuša VOLOVŠEK:
Kako proste roke imata pri oblikovanju programa?
Andreja MARTINJAK:
Mislim, da kar precej. Seveda, če se projekt navezuje na konkretnega pesnika
ali skladatelja, potem se program išče znotraj njegovega opusa. Če dobimo neke tematske usmeritve, npr.
konkretno pri koncertu ob 100-letnici Janeza Kuharja, je izbor konkretnih pesmi, znotraj postavljenega
okvira, vendarle stvar moje osebne odločitve.
Polona STEGU:
Se strinjam. Normalno je, da smo v službi Glasbene matice in ta nekoliko diktira
program, sicer pa imamo proste roke in mislim, da je prava mera obojega.
Anuša VOLOVŠEK:
Imata v načrtu tudi udeležbo na kakšnem tekmovnaju ali mora čas za to še
dozoreti?
Andreja MARTINJAK:
Oba zbora sta se v preteklih letih že udeležila državnega tekmovanja. Za to
sezono bi bilo še nekoliko preuranjeno napovedati ali bomo tekmovali tudi letos ali ne. Otroški zbor ima
spomladi toliko drugih projektov, da moramo glede tekmovanja še razmisliti, da ne bi otrok preobremenili z vsemi dogodki. Veliko otrok obiskuje še glasbeno šolo in plesne vaje, tako da je tudi terminsko
težko uskladiti vse te aktivnosti.
Polona STEGU:
Osebno nisem za to, da se zbor vsako leto udeležuje tekmovanj, ker se mi zdi,
da je to pri nekaterih zborih že kar športna panoga, ampak da se zbor udeleži tekmovanja na tri ali štiri
leta. Lani je mladinski zbor sodeloval v Zagorju, tako da imamo vsaj še dve leti, da se spoznamo, da me
pevci sprejmejo in da pevsko telo zaživi in dozori.
Anuša VOLOVŠEK:
Polona STEGU:

Matičini
projekti
v glavi
zborovskega
strica

Jože HUMER

Jože Humer, zborovski stric
Otroškega in Mladinskega
pevskega zbora Glasbene
matice v letih 2008 –2010
(foto Janez KOTAR)

Minuli dve sezoni sem bil matičinemu otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru za »zborovskega strica«. O tem, kar sem v tem svojstvu počel, sem pisal društvu redna mesečna poročila. Zdaj nisem več »stric«.
Nekatere stvari iz mojega stričevskega delovanja pa niso enodnevnice. Nekaj se jih je v tistem času šele
miselno nasnulo in bodo – ali pa ne – šele kje v prihodnosti dozorele najprej v glavah, kasneje morda v
delu enega ali obeh zborov ali še več in nazadnje kot glasbeni-in-še-kaj projekti. O takih je tule beseda.
VRANE
Pred nekaj leti je vsak sedmošolec od Bralne značke
prejel izvod poezij Ervina Fritza Vrane . Celo evropska sredstva so priletela od nekod, da se je mogel
zgoditi tak čudež. Te poezije, ki skozi vranji svet
opazujejo naše človeško in družbeno dogajanje, so
torej nesporno vzete iz najstniškega miselnega sveta in namenjene njemu. Že zato, ker so »vranje«, kar
kričijo tudi po sodobno plesnem upodabljanju. V
mislih se ponuja nekakšen scenski spektakel z novo
zborovsko-pevsko glasbo in novo koreografijo v
okviru scenarija, temelječega na motivih in verzih iz
pesniške zbirke. Mladinski zbor Glasbene matice je
pravi ansambel za glavno vlogo v pevsko-plesnem
projektu Vrane. Delo na njem bi zbor tudi okrepilo,
potreben je tega. Povezalo bi ga s prav tako izrazito
najstništvu lastnim plesnim izrazom, morda bi ga
do neke mere celo samega »uplesalo«. Skupno ustvarjanje zborovsko-pevske in sodobno plesne izvajalske umetnosti bi bilo nekaj vznemirljivo novega.
Zelo mikavno tudi za filmanje in za TV snemanje,
predvsem pa za večkratno, celosezonsko predvajanje v živo, seveda na odru, ki premore vse potrebno
za scensko čaranje.
Pesniška zbirka Ervina Fritza Vrane ni dolgo ostala neopažena in
nedotaknjena, nekaj pesmi iz te knjige je namreč po naročilu
Glasbene matice že uglasbila Tadeja Vulc. Čakajo na prvo izvedbo
Mladinskega zbora.
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Poezijo Nika Grafenauerja o srednjeveški
Ljubljani sta uglasbila skladatelja Jani Golob
in Tadeja Vulc. Prvi je kantato že pred leti
napisal za radijski mladinski zbor, delo
Tadeje Vulc pa je leta 2010 krstno izvedel
APZ Tone Tomšič, medtem ko različica
za mladinski zbor še čaka na prvo izvedbo.

STARA LJUBLJANA
je za zdaj lepo ilustrirana knjižica s prikupnimi besedili o srednjeveškem življenju naše prestolnice, »špikana« s poezijo Nika Grafenauerja prav na te teme. Po njej sta že posegla skladatelja Jani Golob in Tadeja
Vulc, a le za koncertno rabo.
Za zdaj le sanjani projekt Matice bi se začel s stvarjenjem scenarija, ki bi kot vrhovni izraz vseboval
mladinsko zborovsko petje (poetskih besedil iz knjižice), vključeval pa likovni in scenski element, morda
tudi filmski, pa dramske prvine (nemara lutkovne) in povezovalno besedo. Poleg zborovskega petja bi
vključeval še druge oblike glasbe. Tudi ta projekt je na kožo pisan Mladinskemu pevskemu zboru. Po tem
scenariju bi nastala nova pevska in scenska glasba, sposobna tudi za kasnejše samostojno življenje v
mladinskem zborovskem svetu.
Zelo telegenično, zelo primerno za DVD, zelo uporabno v šolah. Predvsem bi se pa s Staro Ljubljano
Matica po pravici prikupila današnji Ljubljani.
OTONOVE MUZE
Ta projekt je mišljen predvsem koncertno. Župančičeva poezija je nastajala v času, ko smo Slovenci že
imeli tudi kakšnega skladatelja, sposobnega kongenialne uglasbitve njegovih verzov. Takrat in kasneje
je nastalo veliko prvovrstne slovenske zborovske glasbe na Župančičeva besedila. Njegov opus ima še to
žlahtno lastnost, da se enako genialen razteza vse od Ciciban se cmeri za dve mili jeri do Domovina
je ena nam vsem dodeljena. Vključuje vse vrste zborovskih sestavov, po letih in po spolu, in nudi zelo
umetniško močno oporo še v samospevu.
Matica se z ničimer bolj značilno in srečno ne izkaže, kot s tem, da misli na vse vrste zborovstva in
hkrati na samospev in da ima za vse te zvrsti tudi lastne moči. Za Matico ni bolj srečnega in značilnega
dogodka kot kadar svojemu občinstvu ponudi v enem dogodku petje otroškega, mladinskega, mešanega, morda še moškega ansambla in še samospeve ...
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V Župančičevi pesniški zbirki
Mehurčki se skriva cela vrsta
prikupne otroške poezije,
ki bo v prihodnje sestavni del
programa Otonove muze.

Nikakor ne mislim na slučajni skupek pesmi, temveč na zelo studiozen izbor tako po literarni kot po
glasbeni, celo literarnozgodovinski in glasbenozgodovinski plati, a hkrati z močno dramaturško ambicijo,
da bi dogodek dal slutiti človekovo integralnost, integralnost Župančičevega pesniškega opusa in integralnost vokalne glasbe hkrati.
Znotraj Otonovih muz je prostor tudi za Cicibana, ki je lahko projekt za Otroški pevski zbor, lahko pa
tudi skupni projekt za oba, za otroški in za mladinski (ko smo se šli Pedenjpeda, smo rekli in zapisali: Pedenjped je literarni sorodnik Cicibana, morda je za kanček starejši od njega); o Cicibanu je namreč tudi
dosti žlahtne pevske literature za slednjega.
SVET SLOVENSKIH OPERET
Leta 2008 je Matica izdala knjigo Opereta v Sloveniji – zgodovinsli pregled izpod peresa dr. Henrika
Neubauerja in tudi tako pokazala, da jemlje svojo nalogo, ohranjati in obujati vrednote slovenske glasbene
dediščine, resno. Iz partitur za ansamble v spevoigrah slovenskih avtorjev, morda še z dodatkom kakšne
arije ali kakšne instrumentalne točke, bi se dalo sestaviti čaroben pravljični projekt, bodisi samo za glasbene izvedbe (s povezujočo besedo), bodisi z dodatkom katerega drugega izraza (gib, kostumi, scena).
Otroškemu ali mladinskemu ali pa obema zboroma skupaj bi to dalo utemeljeno priložnost nastopati z
orkestralno spremljavo (čeprav bi bila tudi samo klavirska spremljava sprejemljiva). Prav tako bi se dalo
sestaviti iz znanih in neznanih, kdaj izvajanih ali sploh še neizvajanih slovenskih operet spored za glasbeni
dogodek z mešanim pevskim zborom. Pri obojem mislim seveda tudi na sodobne spevoigre, muzikale,
radijske igre, eventualno tudi na glasbo za slovenske filme – in poleg originalnih partitur po potrebi tudi
na nove priredbe.
Če bi pa iz obeh teh glasbenih dogodkov sestavili en glasbeni večer, zopet z »razstavo« vseh Matičinih
pevskih zmogljivosti in še kaj, kako bi to bilo nekaj zares Matičinega!
No, kaj pravite, Matičarji?

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
PEVSKA ŠOLA
GLASBENE MATICE
LJUBLJANA

Nina Kompare Volasko,
vodja Pevske šole
Glasbene matice od leta 2009

Vodja šole: Nina KOMPARE VOLASKO
Učiteljice vokalne tehnike: Irena PREDA,
Učiteljici nauka o glasbi:

Julieta KUBIK HABJANIČ,
Katarina LENARČIČ
Valentina UGOVŠEK,
Miljana SGERM

NAMEN PEVSKE ŠOLE je nuditi in izvajati kvaliteten pouk vokalne tehnike in glasbene teorije, namenjen
tako pevcem, ki so dejavno vključeni v slovensko zborovsko ustvarjanje kot tudi zainteresiranim posameznikom, ki se želijo glasbeno pevsko izpopolnjevati, čeprav niso člani pevskih sestavov.
POSLANSTVO PEVSKE ŠOLE je spodbujati, utrjevati in razširjati veščine vokalne tehnike zborovskih in solo
pevcev ter tako povečevati raven pevsko izvajalske ozaveščenosti in kvaliteto pevsko izvajalske prakse v
slovenskem zborovskem prostoru, pa tudi izobraževati posameznike s težnjo solističnega pevskega izpopolnjevanja ter osebnega glasbenega razvoja.
POUK VOKALNE TEHNIKE poteka enkrat tedensko 45 minut v skupinah treh pevcev in obsega tri letnike
ter vsebinsko zaokrožuje znanja ter veščine s področja pevske tehnike, programsko naravnana na obdobje treh let. Pouk vokalne tehnike lahko poteka tudi individualno, če pevec izrazi željo po intenzivnejšem
pouku in individualni naravnanosti.
Pouk sledi specifični programski usmeritvi Pevske šole Glasbene matice in je v splošnem naravnan na
spoznavanje fiziologije pevskega organa ter pevsko dihalnega sistema, utrjevanje pevske drže, dihalno
vokalne kordinacije – tehnike appoggio, naslona, zastavka, legata, oblikovanja vokalov, artikulacije, dikcije,
resonančnega izenačevanja ter fraziranja.
POUK NAUKA O GLASBI poteka v skupinah enkrat tedensko 45 minut na dveh ravneh, obsega torej dva
letnika. V prvem letniku pevci osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu prvih treh
razredov, v drugem letniku pa zadnjih treh razredov predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu.
STAROSTNA NARAVNANOST Pevske šole se prvenstveno nagiba k srednješolski in študentski populaciji,
nikakor pa ne izključuje odstopanj v starosti navzgor, saj so v Pevski šoli Glasbene matice dobrodošli tudi
pevci nekoliko višjih starostnih skupin. S šolskim letom 2010/2011 Pevska šola v svoj program sprejema
tudi pevce osnovnošolskih generacij, torej razširja svoj program tudi na poučevanje vokalne tehnike v
predmutacijskem obdobju.

Muze • ODDAJA O KULTURI NA RADIU EUROPA
Ljubljana, 23. september 2010

Pogovor z vodjo PEVSKE ŠOLE Nino KOMPARE VOLASKO – nadaljevanje s strani 30 .

Neva BRUN:

Nina Kompare Volasko, vi ste vodja Pevske šole Glasbene matice, kakšna je

pravzaprav vaša vloga?
Poleg pevskih zborov deluje v okviru Matice tudi Pevska šola, ki vključuje različne generacije, od najmlajših do najstarejših. Pevska šola dejansko ni nadgradnja zborovske piramide,
ampak prav obratno, je podlaga za zbore, zato da lahko ti dobro delajo. Matičina Pevska šola je edinstvena
v slovenskem prostoru, imamo povsem svoj program. V naš pedagoški proces smo želeli vključiti različne
starostne skupine pevcev, tudi tisto populacijo, ki je nekako izključena iz javnega šolskega sistema oz. tam
ne najde svojega mesta. Prilagajamo se posamezniku, iz vsakega želimo potegniti največ, ne da bi od
njega zahtevali izpolnjevanje kakšnega strogega in togega učnega programa. Želimo samo to, da se
posameznik v polnosti razvije. Pouk poteka skupinsko. V skupinah, ki so dovolj koherentne, da učenje
poteka kvalitetno in učinkovito, so trije učenci. Pevci se učijo drug od drugega. Drug drugemu služijo kot
ogledalo. Vedo, da ima sopevec, ki stoji zraven, podobne težave kot oni in se opazujejo, kako se vsak od
njih z njimi spopada, kako jih razrešuje.
Neva BRUN:
Ali je z odraslimi pevci težje delati? Ti imajo verjetno že neko svojo rutino, navade, neko prejšnjo šolo različnih zborovodij in v spominu njihove napotke. Kako vi poučujete, brišete in
začenjate znova, kakor da bi bil učenec tabula rasa?
Nina KOMPARE VOLASKO:
Prav gotovo je nekoliko težje poučevati odraslo kot mlajšo generacijo, ki je bolj
vodljiva, ki še ni tako izoblikovana, ki še nima svojih navad, bodisi dobrih ali slabih. Vendar naj poudarim,
da naša Pevska šola ni namenjena le odraslim. Pri nas večino predstavlja študentska populacija in mlajši
zaposleni. Z odraslimi je delo zahtevnejše, ker vsak prihaja iz svojega zborovskega okolja. Pevci so aktivni
v svojih zborih, naučili so se delati po svojem primarnem občutku, ki pa ni nujno pravi. Razumljivo je, da
v takih primerih ne moremo začeti iz nič, čisto na surovo, ampak izhajamo iz tega, kar nekdo že zna, z
vsakim delamo posebej, na znanju, ki ga že ima, nikoli ne izpostavljamo neznanja. Ničesar ne brišemo, iz
vsakega potegnemo tisto, kar že obvlada.
Neva BRUN:
Kakšna pa je šolnina? Je dosegljiva za tiste, ki so pripravljeni vlagati v svoje
pevsko znanje in to nadgrajevati ter razvijati svoj pevski talent?
Nina KOMPARE VOLASKO:
Program Pevske šole Glasbene matice vključuje dva predmeta, vokalno
tehniko in teorijo glasbe, oboje poteka enkrat na teden po 45 minut. Mesečna šolnina pa znaša 50 EUR.
Neva BRUN:
Kako ocenjujete druge pevske šole, paleta le-teh je izredna, od popa do opernih
solistov, zboristov …
Nina KOMPARE VOLASKO:
Pevskih pedagogov je v Sloveniji res dovolj, nerada rečem, da preveč. Če je
namreč kritična masa pedagogov dovolj široka, potem je tudi filtracija res srčnih in dobrih pedagogov
boljša. Pevski pedagogi imamo tudi svoje društvo. Na naših srečanjih se pogovarjamo o novih smernicah na tem področju, o raziskavah na fonetičnem, foniatričnem, pedagoškem in psihološkem področju.
V naš prostor prihajajo moderne metode poučevanja, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih, anatomskih in akustičnih posebnostih. Če je poučevanje oprto na znanstvena dognanja, pevci sebe tudi mnogo bolje razumejo.
Neva BRUN:
Čedalje pogosteje na koncertih slišimo, da zbor ne le poje, ampak tudi govori,
udarja ritem, prisotna je koreografija in to ne samo pri zabavnih, temveč tudi pri resnih pevskih projektih.
Nina KOMPARE VOLASKO:
Seveda. Sploh v modernih kompozicijah se glas večkrat uporablja na netradicionalen način, v kakšnih imitativnih ali neartikuliranih oblikah, kar zna biti zelo zanimivo. Zelo malo je
konvencionalnega načina uporabe glasu v smislu govorjenja, v kakšnih kompozicijah je npr. zelo učinkovito tudi kričanje. Obzorje petja in uporabe našega pevskega instrumenta, ki je pri vsakem posamezniku
drugačen in poseben, se odpira in tega se veselim.
Neva BRUN:
Poznamo zbore, ki naredijo celovečerni performance, ne samo koncert. Zborovodja poveže različne zbore različnih generacij in ustvari čudovito predstavo. Bi si upali napovedati, da
bi bilo v prihodnje kaj takega mogoče tudi v zborih Glasbene matice, želi Matica ustvarjati na tak način?
Nina KOMPARE VOLASKO:
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Gotovo. To je ena od idej, ki je uresničljiva. Vsi, ki ustvarjamo pri Matici, imamo
dovolj zagona in svežih idej, da pristopimo k takšni pobudi dovolj zavzeto. Lahko povabimo katerega od
skladateljev, da napiše delo, v katerega bodo vključeni vsi naši pevski sestavi, in to delo ne bi bilo le
glasbeno, ampak bi vključevalo različne scenske, koreografske, dramske elemente.
Neva BRUN:
Nekaj sem opazila in je zelo zanimivo. Predsednica Glasbene matice je prvič v
skoraj 140-letni zgodovini društva ženska. Vse današnje sogovornice ste dame. Ali se ta poklic feminizira?
Nina KOMPARE VOLASKO:
Mislim, da je to zgolj naključje. Drži pa, da smo te dame, ki smo danes pri vas,
pri Matici zelo zavzete, zagnane, vsaka ima svojo vizijo, ideje, imamo pa tudi precejšnjo srečo, da vedno
najdemo skupni imenovalec, da imamo usmerjen razvoj in vsaka k temu prinese največ kar lahko. Ta projekt, ki ste ga omenili, bo zagotovo uresničljiv enkrat v prihodnje. To nam bodo novi, prenovljeni prostori,
v katerih od letos delujemo, tudi omogočali.
Neva BRUN:
Torej lahko pričakujemo nova pevska doživetja, ki nam jih bodo pripravili pevski
zbori Glasbene matice, ki ne bodo samo koncerti v klasičnem pomenu, ampak prava scenska doživetja.
Nina KOMPARE VOLASKO:

Irena PREDA,

učiteljica vokalne tehnike

KDO SO UČENCI PEVSKE ŠOLE GLASBENE MATICE?
Starostni razpon učencev v pevski šoli je širok. Najmlajša učenka ima 11 let, kar
nekaj je srednješolcev, predvsem pa so to študenti in drugi odrasli pevci. Slednji
po večini izhajajo iz pevskih zborov ali pa so glasbeni pedagogi. Med našimi
učenci najdemo tudi zdravnike in študente medicine, sodnico, mladega igralca,
ki se pripravlja na sprejemne izpite na AGRFT, arhitektko in radijsko napovedovalko, študente glasbene pedagogike, orgel in podobno. Nekaj učencev se
k pouku vozi tudi iz drugih koncev Slovenije, denimo iz Škofje Loke, Maribora,
Ajdovščine in Ankarana.
Za učenje petja se odločajo iz različnih razlogov in temu primerno so različna tudi njihova pričakovanja. Po večini nimajo posebnega glasbenega
predznanja in se želijo naučiti osnov. Drugi želijo znanje, ki so ga že pridobili,
nadgraditi oz. izpopolniti, medtem ko se nekateri želijo podati na profesionalno solistično pevsko pot.

Irena Preda, učiteljica
vokalne tehnike v Pevski šoli
Glasbene matice (foto Ivan KRIŽ)

KAKO POTEKAJO URE PETJA?
Pouk običajno pričnemo z eno ali dvema razgibalnima vajama, nadaljujemo z
dihalnimi vajami za kontrolo in raztezanje diha, nato se postopoma upojemo,
posebno pozornost pa nenehno posvečamo pravilnemu dihu in nastavku.
Upevalne vaje izvajamo v razponu približno oktave in pol, na koncu pa dodamo
še nekaj vaj za agilnost in večanje razpona glasu. Po upevanju pride na vrsto individualno delo, pri katerem z vsakim učencem delamo na izbrani skladbi s
poudarkom na pevski tehniki ter interpretaciji.
IZZIVI, S KATERIMI SE SOOČAMO PRI POUKU
Največji izziv, s katerim se soočamo pri poučevanju v skupinah treh učencev,
je pomanjkanje časa. Ko opravimo dihalne vaje in upevanje, običajno ostane
okoli 20 minut, torej približno 7 minut na učenca. Tako se v začetnem obdobju učenja skladb bolj posvetimo tehniki, kasneje pa nekoliko več interpretaciji.
Izziv je tudi postavitev skupin po nivoju razvitosti oz. postavljenosti glasu,
posluha ter različni motivi oz. nivoji motivacije. Zaradi usklajevanja terminov
so v skupinah tako pogosto učenci različnih nivojev.
Sicer pa smo se v prvem trimestru pretežno posvečali izvabljanju glasu,
posebno pri začetnikih, ki jih je bilo tudi letos precej.
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KAJ SE UČIMO?
V pevski šoli prav tako delamo na odpravljanju treme oz. soočanju z njo. Učimo odrski/solistični protokol
oz. konvencije, komunikacijo s publiko, pianistom oz. so-izvajalci, dikcijo in povezavo z likom oz. tekstom
in preko tega interpretacijo.
Prav tako velja omeniti, da smo v letošnjem letu okrepili sodelovanje z obema slovenskima opernima
hišama. Tako imajo naši učenci pri obiskovanju predstav omenjenih ustanov popust, prav tako pa tudi
možnost pogleda v zaodrje oz. nastajanje scenskih del in spremljanje generalk, kar je dragocena izkušnja,
saj pevci tako lahko spoznajo kako poteka delo z orkestrom in dirigentom.
Poleg nastopov v Glasbeni matici, organiziramo v sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami tudi
nastope drugod po Sloveniji.

Julieta KUBIK HABJANIČ,

učiteljica vokalne tehnike

Lajovčeva dvorana »poje« že od samega začetka študijskega leta 2010/2011. Poje skoraj vsak dan, saj jo
redno polnijo glasovi otroškega, mladinskega, mešanega in seniorskega zbora Glasbene matice, pa tudi
študentov Akademije za glasbo. V začetku decembra 2010 pa je Lajovčeva dvorana pela tudi z učenci
Pevske šole Glasbene matice in njenimi gosti. Prvi nastop je bil enkratna priložnost za prikaz naših
uvodnih skupnih korakov v svet vokalne tehnike, za medsebojno spoznavanje in srečanje z najbližjimi
sorodniki in prijatelji. Togost in trema sta izginila ob prijetnem programu in veselju tako nastopajočih
kot publike, ki je dvorano v celoti napolnila. Marsikdo je po koncertu omenil, da je k tako prijetnemu
večeru pripomogel moj argentinski temperament. Sama menim, da je to rezultat same glasbe in dobrih ter lepih misli vseh v dvorani. Slovenski izrek, ki pravi, da kdor poje, zlo ne misli, se je zagotovo
potrdil. Lahko bi napisali tudi nov pregovor, ki bi povzdigoval voljo do učenja, poslušanja in sodelovanja, pa vsakodnevne napore učencev, pevcev, zborovodij in pedagogov, ki prehodijo 93 stopnic do prostorov Glasbene matice v 3. nadstropju.
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MOJSTRSKI TEČAJ ZA ZBOROVODJE

Dirigent Ragnar Rasmussen
je od 14. do 17. oktobra 2010
v Ljubljani vodil mojstrski tečaj
za mlade slovenske zborovodje
(foto Svenn Edmund OULFSEN)

Glasbena matica in zbor Ljubljanskih madrigalistov sta od 14. do 17. oktobra 2010 v Ljubljani organizirala
mojstrski tečaj za zborovodje, ki ga je vodil v evropskem zborovskem prostoru priznani norveški dirigent
Ragnar Rasmussen. Rasmussen se je uveljavil predvsem z vodenjem komornih zborov Saga, Mimas, največje uspehe pa je dosegel s sestavom Vokal Nord, s katerim je leta 2003 na mednarodnem zborovskem
tekmovanju »C. A. Seghizzi« v Gorici prejel Grand Prix in 10 posebnih nagrad. Rasmussen je član številnih
tekmovalnih žirij, predavatelj in mentor mnogih mednarodnih seminarjev za zborovske dirigente, njegovo
osnovno dejavnost pa predstavlja poučevanje dirigiranja na Univerzi v severnonorveškem mestu Tromso/ .
V okviru tega je razvil poseben program za projektno izobraževanje zborovodij, v katerega se vključujejo
zborovski dirigenti s celega sveta. To preizkušeno obliko izobraževanja je (prilagojeno slovenskim razmeram in naši zborovski tradiciji) prenesel tudi v Ljubljano. Teme, ki jih je izobraževanje zajelo, so: osnove
dirigentske tehnike s poudarkom na zborovskem dirigiranju, intonacija v zboru, interpretacija skladb različnih slogovnih obdobij, partiturna igra, vzgoja vokalne tehnike v skupini, organizacija vaj, vodstveni
principi… Največ časa je bilo posvečenega praktičnemu delu udeležencev z zbori.
K udeležbi so bili povabljeni mladi ambiciozni zborovodje, ki želijo izboljšati tehniko dirigiranja, pridobiti
metodična znanja o vodenju zbora, spoznati zborovsko literaturo in se seznaniti z nekaterimi inovativnimi
pristopi k zborovodstvu. Zaključni koncert, na katerem sta poleg zborovodij, ki so se udeležili izobraževanja, nastopila MePZ Glasbene matice in Ljubljanski madrigalisti, je bil 16. oktobra 2010, v dvorani Uršulinskega samostana v Ljubljani.

KONCERTNI CIKEL
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
1. KONCERT • 6. april 2010, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca
KONCERT PRVONAGRAJENCEV 39. TEKMOVANJA MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV
V KATEGORIJI PETJE (TEMSIG 2010)
Iris BEČAJ, Jerica STEKLASA, Luka ORTAR, Darko VIDIC, Martin SUŠNIK, Peter MARTINČIČ
Bogdan UČAKAR
Glasbena matica je povabila v svoj koncertni cikel prvonagrajence letošnjega 39. tekmovanja mladih
pevcev (TEMSIG 2010). Z vrha letošnjega pevskega kataloga so nastopili: sopranistki Iris Bečaj in Jerica
Steklasa, basista Luka Ortar in Peter Martinčič, baritonist Darko Vidic in tenorist Martin Sušnik. Vsi ob
dobrih mentorskih nasvetih in pod nadzorom svojih pedagogov.
Enotna pevska merila je ob takšni mladostni pevski sestavi zelo težko enotno postaviti. Vselej sta potrebni strpnost in upoštevanje prehojenih pevskih poti. Od najmlajših do nekoliko starejših. Za vse pa
lahko že zapišemo, da so na dobri in uspešni poti.
Kot prvi je nastopil basist Luka Ortar, pevec z urejenim in zdravim
glasom ter imenitnim pevskim uvodom v samospevni in operni večerni recital. Sopranistka Iris Bečaj, najmlajša med pevci večera, se je
šele dotaknila pevskih spoznanj, pokazala pa že veliko voljo in željo za
uspešno pevsko nadaljevanje. Zelo suvereno in s pogumnim prepričanjem o svojih pevskih sposobnostih je stopila na oder sopranistka
Jerica Steklasa. Baritonist Darko Vidic je pazljivo ter dobro in natančno
prebral svoje pevske vrstice sporeda. Tenorist Martin Sušnik je stopil
na pevski oder z opazno higieno za izbrušeno dikcijo, v pevskih nastavkih pa manjka še nekaj čistila za jasnejši pogled skozi nekoliko orošeno pevsko okno.
Basist Peter Martinčič se je že povzpel na pevski vrh z izredno pevsko kulturo z družico srca in razuma pod roko, jasnino psiholoških prehodov in nenehnim iskanjem stika med besedo in glasbo. Pravi oblikoBasist Peter Martinčič je kot prvo
valec sugestivnega sporočila.
nagrajenec 39. tekmovanja mladih
Spored je bil sestavljen z razvidno samospevno etiketo domačih
slovenskih glasbenikov nastopil
na nagradnem koncertu v organizaciji
skladateljev in tistih s tujega brega. Vse priznanje gre tudi vsem soobGlasbene matice, Ljubljana, 6. april 2010.
likovalcem za klavirjem ob njihovem tesnem stiku z mladimi pevci.

2. KONCERT CICIROJ 2010 • 7. maj 2010, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava
KONCERT CICIBANSKIH PEVSKIH ZBOROV IN
OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE
Lucija PAVLOVIČ
Glasbena matica je že petič organizirala veliko glasbeno srečanje cicibanov, na katerem otroci v starosti
od 4. do 6. leta predstavijo sadove enoletnega prepevanja v cicibanskih zborčkih.
Tokratno prireditev, ki je potekala 7. maja 2010 v dvorani Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani, je vodil
Jože Humer in jo na prav poseben način povezal s kulturnim programom Ljubljane kot svetovne prestolnice knjige. Otroke je spomnil na to, da so za pesmice, ki jih berejo in pojejo zaslužni tako skladatelji kot
pesniki. Z zanimanjem so prisluhnili zgodbicam iz življenja pesmic, ki jih je pripovedal stric Jože, tudi sam
pesnik in glasbeni ustvarjalec. Otroci sami so predstavili pester in bogat glasbeni program, ki se je zaključil s pesmimi Nika Grafenauerja in Otona Župančiča.
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Pred leti, ko je Glasbena matica v ljubljanskih vrtcih začela uvajati glasbene delavnice za predšolske otroke, je ilustratorka
Andreja Peklar narisala podobo ptička s pojočimi otroki, ki od tedaj redno spremlja vse nastope cicibanskih zborčkov.

Koncert je potekal v dveh delih, ker bi bila dvorana sicer za vse skupaj premajhna. Vsakokrat je nastopilo
pet skupin otrok, skupaj je sodelovalo okrog 200 otrok, obiskovalcev pa je bilo še enkrat toliko. Otrokom iz
devetih ljubljanskih vrtcev smo podarili knjige avtorice Katje Virant Iršič Pojemo, pojemo, voditeljem
delavnice pa knjige Študentske založbe iz programa »Knjiga za vsakogar«.
Prireditev se je zaključila s podelitvijo »Slovenske pevske značke«, ki ima podoben namen kot bralna
značka, da namreč otroke spodbuja k spoznavanju slovenske uglasbene poezije. Ker so se otroci tekom
leta naučili slovenske ljudske in umetne pesmi, smo jim za nagrado podelili priznanje, v upanju, da jim
bo to v spodbudo tudi v prihodnje.
Koncert je bil del kulturno-umetniškega programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige« in je bil
izveden s pomočjo Mestne občine Ljubljana.

3. KONCERT • 8. maj 2010, Ljubljana, Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli
KONCERT PEVSKIH ZBOROV »PESEM JE GLAS SRCA«
Avtor scenarija: Jože HUMER
Povezovalec koncerta: Jure SEŠEK
Soorganizatorja koncerta: GLASBENA MATICA in ŠTUDENTSKA ZALOŽBA
1.

2.

3.

4.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Branka ROTAR PANCE, zborovodkinja
OTROŠKI PEVSKI ZBOR KRESNIČKE OŠ JANKA KERSNIKA IZ BRDA PRI LUKOVICI
Simona ZAVERŠNIK, zborovodkinja
OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ MAJDE VRHOVNIK IZ LJUBLJANE
Polona GUČEK SKRBINEK, zborovodkinja
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR SPD DANICA IZ ŠT. PRIMOŽA NA KOROŠKEM (AVSTRIJA)
Barbara MISTELBAUER STERN, zborovodkinja
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Otroški pevski zbor Fran
Venturini iz Domia (Italija),
zborovodkinja Suzana Žerjal,
Ljubljana, Jakopičevo
sprehajališče v parku Tivoli,
8. maj 2010 (foto ARHIV
ŠTUDENTSKE ZALOŽBE)

Mladinski pevski zbor GŠ Slavka Osterca iz Ljutomera, zborovodkinja Romana Rek, Ljubljana, Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli,
8. maj 2010 (foto ARHIV ŠTUDENTSKE ZALOŽBE)
5.

6.

7.

8.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR FRAN VENTURINI IZ DOMIA (ITALIJA)
Suzana ŽERJAL, zborovodkinja
MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ TOMA BREJCA IZ KAMNIKA
Mateja KALIŠNIK, zborovodkinja
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Mateja KALIŠNIK, zborovodkinja
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GŠ SLAVKA OSTERCA IZ LJUTOMERA
Romana REK, zborovodkinja
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9.

10.

11.

MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER IZ LJUBLJANE
Tereza PODLOGAR, zborovodkinja
MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE LEDINA IZ LJUBLJANE
Marjeta SOJAR, zborovodkinja
OTROŠKI PEVSKI ZBOR RTV SLOVENIJA
Anka JAZBEC, zborovodkinja
Mešani mladinski pevski zbor
Gimnazije Ledina iz Ljubljane,
zborovodkinja Marjeta Sojar,
Ljubljana, Jakopičevo
sprehajališče v parku Tivoli,
8. maj 2010 (foto ARHIV
ŠTUDENTSKE ZALOŽBE)

Otroški pevski zbor RTV
Slovenija, zborovodkinja
Anka Jazbec, Ljubljana,
Jakopičevo sprehajališče
v parku Tivoli, 8. maj 2010
(foto ARHIV ŠTUDENTSKE ZALOŽBE)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Špela VRTAČNIK, zborovodkinja
UČITELJSKI PEVSKI ZBOR SLOVENIJE EMIL ADAMIČ
Špela VRTAČNIK, zborovodkinja
KOMORNI ZBOR FRAN GERBIČ
Jože RAJK, zborovodja
MOŠKI PEVSKI ZBOR SREČKO KOSOVEL IZ AJDOVŠČINE
Matjaž ŠČEK, zborovodja
KOMORNI ZBOR KROG
Živa PLOJ PERŠUH, zborovodkinja
APZ FRANCE PREŠEREN IZ KRANJA
Primož KERŠTANJ, zborovodja

Lucija PAVLOVIČ
Koncert sedemnajstih pevskih zborov »Pesem je glas srca«, ki sta ga v okviru literarnega festivala Fabula
organizirali Študentska založba in Glasbena matica Ljubljana, je sodil v sklop prireditev, s katerimi je Ljubljana obeležila naziv »svetovne prestolnice knjige«. Namen koncerta je bil izpostaviti tesno povezanost
glasbenega ustvarjanja z literarno umetnostjo. Najlepša, najbolj tehtna in povedna vokalna glasbena
dela so tista, ki temeljijo na vrhunski pesniški besedi. Na koncertu, na katerem so nastopili otroški, mladinski in odrasli pevski zbori iz Slovenije ter zamejstva, je bilo mdr. slišati uglasbeno poezijo Franceta Prešerna, Simona Gregorčiča, Simona Jenka, Frana Levstika, Alojza Gradnika, Otona Župančiča, Cirila Zlobca,
Ivana Minattija, Toneta Pavčka, Kajetana Koviča, Daneta Zajca, Neže Maurer in Nika Grafenauerja. Jože
Humer je v uvodu h koncertu zapisal, da od leposlovja vodijo poti v marsikatero drugo umetnost, bolj ali
manj zavite in uhojene. A nobena ni krajša in bolj obljudena, nobena bolj ravna in bolj naravna, kot je pot
med zgoščeno umetniško besedo in zborovsko glasbo.
Na začetku koncerta so vse navzoče pozdravili podžupan mesta Ljubljana Janko Möderndorfer ter
predstavnika obeh organizatorjev, predsednica Glasbene matice Ivanka Mulec Ploj in urednik pri Študentski založbi Dušan Šarotar.
Študentska založba je vsakemu nastopajočemu v dar poklonila knjigo iz programa »Knjiga za vsakogar«, tako da je bilo na koncertu razdeljenih okrog 500 knjig.

4. KONCERT • 21. maj 2010, Ljubljana, cerkev sv. Florjana
KONCERT MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV »KDO SEDI NA UŠESIH?«
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA,
zborovodkinja Mateja KALIŠNIK
DEKLIŠKA VOKALNA SKUPINA BODEČA NEŽA Z VRHA SV. MIHAELA (ITALIJA),
zborovodkinja Mateja ČERNIC
Anuša VOLOVŠEK
V cerkvi sv. Florjana v Ljubljani je bil 21. maja 2010 koncert Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice
in Dekliške vokalne skupine Bodeča Neža. Naslov zborovskega večera, ki ga je pripravila Glasbena matica
ter na njem predstavila svoje mlade pevce in njihove goste, je bil »Kdo sedi na ušesih?«. Toda na ušesih
verjetno ni obsedel nihče.
Mladinski pevski zbor Glasbene matice in Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža sta vsak na svoj način poskrbela, da je koncert izzvenel v raznovrsten, a glasbeno poln koncertni dogodek, na katerem je za
posebno vzdušje še dodatno poskrbel povezovalec Jože Humer.
Najprej se je predstavil gostitelj – Mladinski zbor Glasbene matice, ki je v tej sezoni na novo pot zakorakal pod vodstvom Mateje Kališnik. Ob klavirski spremljavi Tilna Bajca se je predstavil z deli slovenskih
in tujih avtorjev različnih glasbenih zvrsti. Zbor je suveren in muzikalno izrazen, zasluge za to pa vsekakor

48

Dekliška vokalna skupina
Bodeča Neža, zborovodkinja
Mateja Černic, 21. maj 2010,
Ljubljana, cerkev sv. Florjana
(foto Ivan KRASKO)

lahko pripišemo tudi zborovodkinji Mateji Kališnik. Med pevci je bila sicer opazna tudi ambicija solističnega
nastopanja. Čeprav je ta izzvenela v dodatkih, se zaradi dolžine koncerta in slabše pripravljenosti ni povsem
ujela s celotnim nastopom zbora.
V drugem delu koncerta je Mladinski zbor Glasbene matice oder prepustil slovenski zamejski Dekliški
vokalni skupini Bodeča Neža z Vrha Sv. Mihaela. Mlad pevski sestav, ki deluje od leta 2004, je zelo dejaven
na kulturnem področju v goriškem zamejstvu, sicer pa nastopa tudi v Sloveniji in drugod po Italiji. Od leta
2007 dekliško skupino vodi Mateja Černic in z njo osvaja različne nagrade in priznanja. V zakladnico teh je
skupaj s pevkami maja letos dodala novo, zelo visoko priznanje – prvo nagrado summa cum laude z zborovskega tekmovanja v Neerpeltu. Ker pa zbor do zdaj v našem prostoru še ni dobro poznan, je Glasbena
matica s tem povabilom poskrbela za pravo presenečenje, morda celo za »zborovski desert« za pevske ljubitelje. Dekliška skupina Bodeča Neža je z izbranim programom in izvedbo potrdila svojo izjemno pevsko
dovršenost, ki ji je tudi prinesla omenjeno visoko nagrado, in seveda navdušila obiskovalce koncerta.
(Radio Slovenija, Utrip, 03. 06. 2010)

5. KONCERT • 2. junij 2010, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
KONCERT SAMOSPEVOV
Zinovia Maria ZAFEIRIADOU, sopran
Katerina ROUSSOU, mezzosopran
Marko HRIBERNIK, klavir
Bogdan UČAKAR
Zinovia-Maria Zafeiriadou in Katerina Roussou sta skupaj s pianistom Markom Hribernikom 2. junija 2010
nastopili v Rdeči dvorani ljubljanskega Magistrata z recitalom evropskih samospevov, pri čemer je bil njun
nastop tudi del programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige«.
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Obe umetnici sta pevski študij z odličnim uspehom končali v Atenah, si v nadaljevanju izkušnje
nabirali na različnih šolanjih v Evropi, svoj študijski
prispevek pa dobili tudi na ljubljanski Akademiji za
glasbo in se pri nas že lepo uveljavljata. V cvetoberu
petja obeh nadarjenih pevk je bilo domala vse, kar
si ob takšnem dvojnem pevskem recitalu želimo,
mladi umetnici pa si ob svojem znanju in volji lahko
tudi privoščita. Na njunem pevskem mostišču so
bili skladatelji Mendelssohn, Wolf, Strauss, Liszt,
Schumann, Grieg, Debussy, Faure, Duparc, Stravinski, Rahmaninov, dva grška skladatelja, Georgios Kazasoglou in Theodore Spathis, pa še s slovenske domače gredice Pavel Šivic in Josip Pavčič. Samospevna izložba z eksponati od romantične samospevne
zakladnice, preko celovitega prehodnega mostišča,
pa tja do odtenkov impresionizma s prijetnim stikom prisrčne ljudske samospevne idiomatike, pri
Pavčiču celo z naivno pevsko poezijo, ki pa je daleč
od infantilnosti in poenostavljanja.
S prvega vrstnega reda omenimo dve samospevni duetni pevski simbiozi skladateljev Mendelssohna in Schumanna, kjer sta se barvi glasov in izgovorjeni načrt še prav posebej lepo posrečila. MezzoSopranistka Zinovia Maria Zafeiriadou in
sopranistka je še posebej zadela pevsko srž v samomezzosopranistka Katerina Roussou
spevu Verborgenheit z mignonsko pevsko sceno,
sopranistka pa je scela stopila na svoj svetal pevski
parket s Straussovim samospevom Amor. Naslednji programsko gradualni korak mezzosopranistke
je bil samospev Die drei Zigeuner Franza Liszta s
folkorno spremljavo klavirja z madžarsko cimbalsko zvočnostjo.
Sopranistka je stopila v lirične nordijske meglice samospeva Solvejgine pesmi iz Peer Gynta Edwarda
Griega, zadela strune Mandoline ob uglasitvi samospeva Clauda Debussyja, mezzosopranistka pa ekspresivno spojila svoj dikcijski značaj z druženjem lirično barvnega razpona. Gabriel Faure in njegov pogled skozi okno samospeva Clair de Lune je spremljala Katerina Roussou. S pevsko vizijo in filigransko figurativnostjo je zapela tudi samospev L’invitation au voyage Henrija Duparca, ki je naredil najboljši vtis večera.
Sopranistka Zafeiriadou je našla svoj dobro izbrani cilj v samospevu Ruska dekliška pesem Igorja Stravinskega s pevskim scenarijem ljudskega gopaka in kitično vezenino. Lirično pevsko hrepenenje se je
nadaljevalo v samospevu Tuje dobro, elegičnega, skoraj orientalskega Sergeja Rahmaninova. Dva grška
samospeva, izvirna z umetničinih pevskih polic, prvi bolj dikcijski in drugi bolj liričen, sta odkrila del ustvarjanja grških skladateljev. Katerina Roussou je za konec izbrala samospev Sivina Pavla Šivica, Zinovia-Maria
Zafeiriadou pa Mehurčke Josipa Pavčiča.
To je bila njuna stopinja k našemu samospevu še v fazi pevskega spoznavanja pa tudi v opravičilo kakšni
pomanjkljivosti v izgovorjavi, kar pa je lahko razumeti.
Pevskemu dvojčku se je z vseh strani približal tudi pianist Marko Hribernik. Pevski »gemini« ni bil le
pevska seminarska naloga, ampak pravo umetniško doživetje z vsemi programskimi, poustvarjalnimi in
še posebno kultiviranimi dosežki in širino pevskih obzorij.
Glasbena matica snuje pravilno in široko, ko postavlja na oder tako odlično izbrane pevke in jim daje
ustrezne priložnosti.
Ali jih opazijo vedno tudi tisti, ki bi to najprej morali?

MePZ Glasbene matice se je pod vodstvom Špele Vrtačnik na letnem koncertu predstavil z dvema cikloma: Deutsche Tänze
Franza Schuberta in Liebeslieder Walzer Johannesa Brahmsa, v drugem delu pa s priredbami slovenskih ljudskih pesmi iz Benečije,
Istre, Tolmina, Koroške in Prekmurja.

6. KONCERT • 7. junij 2010, Škofja Loka, Sokolski dom
LETNI KONCERT MePZ GLASBENE MATICE LJUBLJANA

7. KONCERT • 7. september 2010, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
KONCERT SAMOSPEVOV
Nina KOMPARE VOLASKO, sopran
Denys MASLIUK, klavir
Jernej WEISS
Program koncerta je sledil preverjeni formuli okroglih obletnic nekaterih najpomembnejših skladateljev
samospevov iz prve in druge polovice 19. stoletja. Sprva sta se poustvarjalca predstavila s ciklusom samospevov Frauenliebe und Leben ( Ženska ljubezen in življenje ) Roberta Schumanna (1810–1856),
katerega 200. letnice rojstva se spominjamo letos. Slednji je po poroki z ljubeznijo svojega življenja, sicer
znamenito pianistko Claro Schumann, doživel pravo skladateljsko pomlad. Tako je takoj po poroki leta
1840 napisal številne izvrstne kompozicije, med drugim tudi omenjeni ciklus osmih samospevov. Slednjega v vsebinskem smislu zaznamuje spoznanje o moči in vztrajnosti čiste ženske ljubezni, v glasbenem
pa predvsem nadvse domiselna koda ob koncu zadnjega samospeva v klavirju, ki povzema vse, kar je bilo
prej povedano, in povezuje posamezne samospeve v dovršeno celoto.
Liričnemu pesniku, kot je bil Schumann, se je oblika samospeva pač morala zdeti posebno primerna
za njegov izjemno rahločuten skladateljski talent.
Manj znano pa je, da je tudi njegova življenjska sopotnica Clara Schumann (1819–1896), tedaj ena najslavnejših pianistk v Evropi, napisala nekaj nadvse prepričljivih samospevov. Trem izmed njih (št. 2 in 4 iz
op. 12 ter Lorelei) je bilo moč prisluhniti tudi na tokratnem koncertu. Čeprav samospevi Clare Schumann
s svojim izjemno zahtevnim klavirskim partom za pianista vselej predstavljajo precejšen zalogaj, je Masliuk
nadvse suvereno izigral tudi tehnično najzahtevnejše pasaže. Za njim ni v ničemer zaostajala sopranistka Nina Kompare Volasko, ki je v omenjenih samospevih interpretativno nadvse premišljeno in dovršeno
obarvala pomenske odtenke besedila.
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Nina Kompare Volasko (sopran)
in Denys Masliuk (klavir),
Ljubljana, 7. september 2010
(foto ARHIV GLASBENE MATICE)

V drugem delu koncerta sta se poustvarjalca predstavila s samospevi dveh skladateljskih velikanov na
prehodu iz 19. v 20. stoletje, ki sta vsak na svoj način pomembno zaznamovala področje samospeva. Sprva smo tako prisluhnili ciklusu mladostnih samospevov Richarda Straussa z naslovom Mädchenblumen
( Dekličine rože ). Skladatelj je omenjene samospeve obdal z ekspresivno, a vedno psihološko premišljeno glasbeno tančico, ki jo je mogel ustvariti le v tej, najintimnejši od vseh vokalnih glasbenih oblik. Kljub
sopranistkinem intonančno ne povsem čistem doseganju najvišjih tonov ter mestoma kar malce premalo
izraziti klavirski spremljavi pianista, sta poustvarjalca v celoti bolj ali manj suvereno interpretirala Straussove samospeve.
Lahko rečemo, da je Richard Strauss samospev »podedoval« od v Slovenj Gradcu rojenega mojstra samospeva Huga Wolfa (1860–1903), katerega 150. letnice rojstva se spominjamo letos. Šest izmed njegovih
ljubezenskih samospevov na besedila nemškega pesnika Eduarda Mörickeja, ki smo jim lahko prisluhnili
tokrat, je bilo poustvarjalcema s svojo vedro in šaljivo vsebino pisano na kožo. Izvrstno sopranistkino obvladovanje pevske tehnike je prišlo ob lahkotnejših Wolfovih samospevih toliko bolj do izraza. Podobno
pa je v tehničnem smislu z briljantno izigranimi trilčki – posebno v samospevu Der Knaben und das Immlein – zablestel tudi pianist Denys Masliuk. Enako prepričljiva sta bila poustvarjalca tudi v interpretativnem pogledu, saj sta ob izvrstnem medsebojnem ujemanju s subtilnimi dinamičnimi in agogičnimi spremembami vseskozi sledila pomenskim odtenkom sicer nadvse hudomušnega Mörickejevega besedila.
Poustvarjalca sta tako s svojim nadvse uspelim nastopom podala lepo popotnico vsem nadaljnjim
interpretom, ki bodo še nastopili v koncertnem ciklu Glasbene matice.

8. KONCERT • 16. oktober 2010, Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana
ZAKLJUČNI KONCERT IZOBRAŽEVANJA ZA ZBOROVODJE
POD MENTORSTVOM RAGNARJA RASMUSSENA
MePZ GLASBENE MATICE LJUBLJANA
MeKZ LJUBLJANSKI MADRIGALISTI
Zborovodje – udeleženci seminarja: Alja PEŠAK, Mateja KALIŠNIK, Špela VRTAČNIK,
Mateja ČERNIC, Mirko FERLAN, David PRELOŽNIK, Andro ČALO, Sara DODIG
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9. KONCERT • 19. oktober 2010,
Ljubljana, Modri salon v Hotelu Union
KLAVIRSKI RECITAL TATJANE KAUČIČ
Povezovanje koncerta: Ivo PETRIĆ
Franc KRIŽNAR
Ljubljanska Glasbena matica je v zadnjih letih razvila
niz lastne koncertne dejavnosti, v okvir katere sodijo tudi komorni koncerti. Na enem od teh lepih in
poslušljivih večerov je nastopila pianistka Tatjana
Kaučič. Poznamo jo tako s solistične kot komorne
scene, doma in na tujem. V dialogu z glasbo skladateljev Kreka, Griega, Mozarta, Mendelssohna in za
dodatek še letošnjega slavljenca Schumanna ter gostoma: skladateljem in povezovalcem koncerta Ivom
Petrićem ter svojim življenjskim in umetniškim sopotnikom klarinetistom Dušanom Sodjo, je bil njen
tokratni uspeh kronan s kar več poustvarjalnimi kva- Pianistka Tatjana Kaučič (foto JO)
litetami.
Potem, ko se je umetnica uveljavila kot korepetitorka našega edinega poklicnega pevskega zbora (Slovenski komorni zbor) in pianistka v ta čas edinem tovrstnem stalno delujočem klarinetno-klavirskem duu
Claripiano, igrala, snemala in izdajala plošče solistično in v različnih zasedbah doma in na tujem, je dobila
tokrat možnost nastopiti solistično tudi v Ljubljani. Za enega teh prvih solističnih nastopov si je Kaučičeva
izbrala spored, ki je na njen koncert pritegnil lepo število občinstva. Zakaj? Tudi zato, ker je bil njen recital
poslušljiv, še več, kar precej romantično zasanjan, tudi z uvodno krstno izvedbo Legende, op. 1 iz leta
1945 našega doayena glasbe prejšnjega in tega stoletja, akademika Uroša Kreka (1922–2008). Glede na
to, da je Krek diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu akademika L. M. Škerjanca l. 1947,
gre v tem primeru zagotovo za skladateljev študijski izdelek. Skladatelj tega dela nikoli ni objavil, kaj šele, da
bi skladba – kot je rekel komentator Ivo Petrić – kot ustvarjalčev prvi opus doživela sploh kakšno izvedbo.
Nekaj odsevov učitelja Škerjanca pa je bilo slišati tudi v tej Legendi. Tatjana Kaučič vedno bolj postaja tudi
specialistka za sodobno glasbo. Delu samemu je vtisnila nemalo poustvarjalnih vzgibov in samo priporočiti ji je, naj zaradi vseh izkazanih kvalitet, delo obdrži na repertoarju, tako doma kot zlasti v tujini.
Ena sama (klavirska) pesem pa je bilo potem njeno igranje Griegove glasbe, katere se je dotaknila kar
dvakrat in to v različnih kombinacijah: kot izvirna klavirska glasba in kot priredba (Solvejgina pesem) za
klarinet in klavir. Tu je seveda umetnica nastopila v najbolj »varnih vodah«, saj pretežni del njenih koncertantnih nastopanj po specializaciji pri takem mojstru kot je Anthony Spiri, predstavlja prav skupna igra z
odličnim klarinetistom Dušanom Sodjo. Pri nas veljata za neke vrste nepremagljivi tovrstni umetniški
par. Kaučičeva je prav v (dveh) Griegovih Klavirskih skladbah po lastnih pesmih, op. 52 in (dveh) Liričnih skladbah za klavir (op. 71/1 in 65/6) ponovno zabredla s svojimi interpretacijami v vso odličnost
romantičnega glasbenega izraza na klavirju. Njena tovrstna poetičnost se je ves čas prelivala od prepotrebne lirike do dramatike in spet nazaj. Njeno vmesno in ključno delo pa je bila Mozartova Sonata v a-molu,
KV 310, eno redkih del mladega 17-letnika, ki je v molovi tonaliteti; seveda tudi zato, ker je nastalo (po
besedah Iva Petrića) na potovanju v Pariz, v času, ko mu je umrla mati. Neskončna in nesmrtna Mozartova
(klavirska) glasba pa je bila tokrat pianistki Kaučičevi odlična »odskočna deska«, s katere je potem še
enkrat skupaj s klarinetistom Sodjo »zajadrala« med (prirejeno) glasbo Mendelssohna (prir. klarinestistka Georgina Dobrée), saj smo v njuni zasedbi slišali še štiri dela tega nemškega (glasbenega) romantika:
Andante grazioso (Pomladna pesem), op. 62/6, Andante, op. 67/1, Allegro non troppo, op. 38/2 in
Presto (Čebelja poroka), op. 67/4.
Tako se je več kot uspešen recital pianistke Tatjane Kaučič zaradi vsega podoživetega, sicer kar v triu
Tatjana Kaučič, Dušan Sodja in Ivo Petrić, zaključil z dodatkom letošnjega 200-letnika Roberta Schumanna,
priredbo samospeva Ti si kot roža.
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10. KONCERT • 25. oktober 2010,
Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca
KNJIŽEVNA KLASIKA V OPERNIH METAMORFOZAH
Mojca HLADNIK, Nina FRAS, Katja KONVALINKA, sopran
Katerina ROUSSOU, Urška DAMIČ BURGER, mezzosopran
Martin SUŠNIK, Damijan BERČAN, tenor
Darko VIDIC, bariton
Peter MARTINČIČ, bas
Nataša VALANT, klavir
Luisa ANTONI
Od svojih prvih negotovih italijanskih začetkov, ki
sicer nosijo slavne podpise komponistov in libretistov, delujočih na dvoru Medičejcev v Firencah in v
beneških gledališčih, se je opera razvila v bogato,
razkošno in večkrat tudi zloglasno glasbeno-gledališko zvrst. V treh plodnih stoletjih je vseskozi dokazovala, da ima svoje korenine v Italiji. Drugi evropski
narodi so se najprej kosali z italijanskimi dosežki in
že kmalu uspeli oblikovati njim enakovredna dela.
Mnogokrat so se skladatelji in libretisti zgledovali po
zgodbah iz velikih književnih del. Literatura je bila tudi osnova za oblikovanje programa tokratnega koncerta, ki se vključuje v projekt »Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige«. Izbrane so bile arije, ki pomenijo
nekakšno operno metamorfozo Vergilove Eneide,
biblijske zgodbe o Samsonu in Dalili, Shakespearovih tragedij Romeo in Julija ter Othello ter komedije Vesele žene Windsorske, Beaumarchaisovega
Seviljskega brivca, Goethejevih romanov Faust in
Trpljenje mladega Wertherja, Dumasove Dame
s kamelijami, Merimeejeve Karmen, Puškinove
pesnitve Jevgenij Onjegin in Prešernove pesnitve
Slovo od mladosti. V operi, za katero je libreto temeljnega pomena, se pred nami razpleta življenjska
zgodba, največkrat ljubezenska med sopranistko in
tenoristom. Poudarek je na čustvih, ki jih skladatelj
izraža v arijah in jih občinstvo vedno z zanimanjem
pričakuje. Nekatere melodije in besedila opernih arij
so še danes nedosegljiv vrh lirične izpovedi in kreativnega mojstrstva skladatelja.
V tokratnem programu nas nerazdružljiva dvojica besede in glasbe vodita od virtuozizmov Rossinija do čustveno nabitih izrazov Verdija, preko večje
vpetosti glasu v orkestrskem tkivu francoskih skladateljev (Gounod, Saint-Saens, Bizet) in melanholičnih čustev Čajkovskega, bolj zabavnih niti Nicolaija
vse do enega najpomembnejših slovenskih opernih
ustvarjalcev, Danila Švare, ki zaključi koncertni program z duetom med Primicovo Julijo in Francetom
Prešernom.
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11. KONCERT • 12. november 2010, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
NAJBOLJŠI IZ ZAGORJA – KONCERT NAJBOLJŠIH OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV 22. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA (Zagorje ob Savi, marec 2010)
OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ LJUBNO OB SAVINJI, zborovodja Mitja VENIŠNIK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ NAZARJE, zborovodkinja Katja GRUBER
DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE ŽELIMLJE, zborovodkinja Karolina SIMČIČ
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER, zborovodkinja Maja CILENŠEK
MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE KOPER, zborovodja Ambrož ČOPI

Avtorica spremne besede: Anuša VOLOVŠEK
Povezovalka koncerta: Vesna ISTENIČ
Katja GRUBER, zborovodkinja MLADINSKEGA ZBORA OŠ NAZARJE
V nas še odmevajo zvoki petkovega koncerta. To je bil pravi pevski praznik. Hvaležni smo vam, da smo
v vaši organizaciji doživeli tako svečan in nepozaben večer. Mi »z dežele« pač nimamo možnosti kar tako
nastopiti na tako eminentnem odru, zato nam bo Filharmonija s svojo dvorano in vašimi prijaznimi spremljevalkami ostala v lepem spominu. Radi bi rekli, da bomo napeli vse sile, da bi čez dve leti spet smeli
stati med najboljšimi, a si takih sanj le ne upamo sanjati preveč na glas. A izziv mora ostati in vaš koncert
je prav gotovo dobra motivacija za trdo dveletno delo. Še enkrat se vam zahvaljujemo za vabilo, darilo v
obliki zgoščenk in vso organizacijo. Želimo vam še veliko uspeha pri vašem glasbenem delu in upamo, da
se bomo še kdaj srečali na glasbenih odrih.
Maja CILENŠEK, zborovodkinja MLADINSKEGA ZBORA GŠ KOPER
V imenu pevcev Mladinskega zbora GŠ Koper in v svojem imenu bi se vam rada še enkrat zahvalila, da ste
nam omogočili nastop na prekrasnem odru Slovenske filharmonije. Obenem bi vam rada čestitala za
dobro organizacijo prireditve ter se vam zahvalila za dragoceno darilo, še posebej za prekrasno zgoščenko
z Lebičevimi skladbami.
Dekliški pevski zbor Gimnazije Želimlje, zborovodkinja Karolina Simčič, Ljubljana, Slovenska filharmonija, 12. november 2010
(foto Janez KOTAR)
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Otroški pevski zbor
OŠ Ljubno ob Savinji,
zborovodja Mitja Venišnik,
Ljubljana,
Slovenska filharmonija,
12. november 2010
(foto Janez KOTAR)

Mešani mladinski pevski zbor
Gimnazije Koper,
zborovodja Ambrož Čopi,
Ljubljana,
Slovenska filharmonija,
12. november 2010
(foto Janez KOTAR)
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12. KONCERT • 19. november 2010,
Ljubljana, Antonova dvorana
KONCERT MePZ GLASBENE MATICE IN
MoPZ SREČKO KOSOVEL IZ AJDOVŠČINE
Med petnajstimi koncerti, kolikor jih je Matica organizirala v letu 2010, je bilo kar devet zborovskih, na
njih pa je nastopilo dvaindvajset otroških, mladinskih, mešanih in moških zborov. Med slednjimi ima
zagotovo posebno mesto MoPZ Srečka Kosovela,
ki je v začetku leta v goste povabil oba matičina
otroška zbora, nato pa so se pevci, ki jih vodi Matjaž
Šček, kar dvakrat odzvali povabilu, da nastopijo v
Ljubljani, najprej v okviru literarnega festivala Fabula, na koncertu Pesem je glas srca, nato pa še
na skupnem koncertu z MePZ Glasbene matice.
MoPZ Srečko Kosovel iz Ajdovščine, zborovodja Matjaž Šček
(foto Ivan KRASKO)

13. KONCERT • 14. december 2010,
Ljubljana, Glasbena matica, Hubadova dvorana
KLAVIRSKI RECITAL
ALEKSANDRA ĐERMANOVIĆA
Na predlog naše članice, Marine Horak, smo v koncertni cikel Glasbene matice povabili mladega pianista Aleksandra Đermanovića, študenta glasbene
akademije v Novem Sadu in potomca slovenskega
skladatelja Franceta Cigana. Aleksandar Đermanović od leta 2004 kot solist in v komornih zasedbah
prejema na vseh državnih in mednarodnih tekmovanjih najvišja priznanja, večkat tudi s posebno nagrado kot najbolj obetaven mlad pianist. Leta 2008
se je mdr. udeležil mednarodnega tekmovanja slovanske glasbe v Moskvi in prejel nagrado v vseh
treh tekmovalnih kategorijah. Ob pianističnem študiju se posveča tudi komponiranju. Po dolgih letih
je bil to prvi matičin koncert v Hubadovi dvorani, v
kateri so se razlegli zvoki Chopinove Sonate,op.35,
št. 2 v b-molu ter Ravelov Gaspard de la Nuit.
Koncert je bil organiziran v sodelovanju s slovenskim kulturnim društvom Kredarica iz Novega Sada.

Aleksandar Đermanović, Marina Horak in Srđan Radaković
(predstavnik slovenskega društva Kredarica iz Novega Sada),
Ljubljana, Hubadova dvorana Glasbene matice,
14. december 2010 (foto ARHIV GLASBENE MATICE)
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Pedenjped je najbolj
priljubljen otroški knjižni
junak Nika Grafenauerja.
Pozna ga staro in mlado,
zato ni presenetljivo, da so bile
tudi vse predstave v letu 2010
razprodane (premiera 2009).
Otroški pevski zbor Glasbene
matice je še enkrat dokazal,
da je kos vsem uglasbenim
verzom in je skupaj
s Pedenjpedom, igrala ga je
Vesna Slapar, ponovno
navdušil mlado občinstvo.
Iz slikanice Pedenjped ,
avtor pesmi Niko Grafenauer,
ilustracije Marjan Manček.

14. KONCERT • Od 21. do 24. decembra 2010, Ljubljana, Cankarjev dom, Štihova dvorana
(premiera: 12. december 2009, ponovitve od 13. do 18. decembra 2009)
PEDENJPED – GLASBENO-IGRANA PREDSTAVA ZA OTROKE

Besedila pesmi: Niko GRAFENAUER
Avtorji glasbe:
Karol PAHOR, Borut LESJAK, Peter ŠAVLI, Aldo KUMAR, Tadeja VULC,
Matevž GORŠIČ, Črt SOJAR VOGLAR
Scenarij: Jože HUMER
Režija: Katja PEGAN
Avtorica projekta: Branka ROTAR PANCE
Koprodukcija: GLASBENA MATICA LJUBLJANA in CANKARJEV DOM

Nastopili so:
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Andreja MARTINJAK, zborovodkinja
Marko PETRUŠIČ, klavir
Vesna SLAPAR, Pedenjped
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15. KONCERT • 27. december 2010, Ljubljana, cerkev Svete Trojice
BOŽIČNI KONCERT
ŽPZ KARANTANIJA IZ PREVALJ in MePZ GLASBENE MATICE
Božični koncerti MePZ Glasbene matice so v zadnjih letih že stalnica in tudi gostovanja različnih zborov
na tem prazničnem koncertu so postali že običaj. Tokrat smo v goste povabili ŽPZ Karantanija iz Prevalj,
pod vodstvom Suzane Makič, ki združuje petnajst pevk, njihov moto pa se glasi: »Naj ima pesem prosto
pot, naj doseže vsakogar, naj vsakogar pritegne in mu vlije optimizma.« V drugem delu koncerta je
nastopil zbor gostitelj s Tomčevim Slovenskim Božičem. Ta program je matičin zbor v začetku novega
leta ponovil še v Vodicah, v Črnem Vrhu nad Idrijo ter v Polhovem Gradcu.

Nastop MePZ Glasbene matice na Božičnem koncertu, Ljubljana, cerkev Svete Trojice, 27. december 2010 (foto Patricija BELAK)

KONCERTI, KI JIH JE GLASBENA
MATICA LJUBLJANA V LETU 2010
POSREDOVALA ORGANIZATORJEM
KULTURNIH PRIREDITEV
PO SLOVENIJI ALI PRI NJIH
SODELOVALA KOT SOORGANIZATOR
KONCERT SAMOSPEVOV • Nova Gorica, 18. januar 2010
Matjaž ROBAVS, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir
Glasbeni abonma Kulturnega doma Nova Gorica
KONCERT SAMOSPEVOV • Domžale, 20. januar 2010
Matjaž ROBAVS, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir
Koncertni abonma Kulturnega doma France Bernik
KONCERT SAMOSPEVOV • Ravne, 6. februar 2010
Mateja ARNEŽ VOLČANŠEK, sopran
Janko VOLČANŠEK, bas
Darja MLAKAR, klavir
Koncertni cikel Kulturnega društva Mohorjan Prevalje
KONCERT SAMOSPEVOV • Maribor, 23. september 2010
Mateja ARNEŽ VOLČANŠEK, sopran
Janko VOLČANŠEK, bas
Darja MLAKAR, klavir
Koncertni ciklus »Plus« SNG Maribor
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PRIREDITVE
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
SLOVENSKE
GLASBENE
DRUŽINE
Družina
Čadež
iz Solkana

Danilo Čadež na prireditvi Slovenske glasbene
15. december 2010 (foto Vojko OPAŠKAR)

družine , Ljubljana, Gledališki klub Krka,

Ljubljana, poslovna stavba KRKE, 15. december 2010
Darja KOREZ KORENČAN

Soorganizatorja: GLASBENA MATICA in GLEDALIŠKI KLUB KRKA

Prijetno okolje Gledališkega kluba Krka v Ljubljani je v decembru, kot je to sedaj že kar običaj, ponovno
gostilo glasbenike v okviru cikla »Slovenske glasbene družine«, ki ga pripravlja Glasbena matica Ljubljana. Gostiteljica Darja Korez-Korenčan je v goste povabila člane družine Čadež iz Solkana, kjer glasbena
muza povezuje kar tri generacije: dedka, sina in vnuka. Vsi so predani petju v pevskih zborih in v manjših
vokalnih zasedbah.
Danilo Čadež je znan kot ustanovitelj nekaterih vokalnih sestavov, kot urednik za zborovsko glasbo
na Radiu Slovenija, predvsem pa kot dolgoletni tenorist v Slovenskem oktetu, s katerim je obredel skoraj
ves svet, doživel številna zanimiva srečanja z državniki, papežem in drugimi osebnostmi. Slovenskemu
oktetu, enemu naših največjih kulturnih ambasadorjev, je doma posvetil tudi posebno zbirko, sicer pa še
zmeraj ostaja zvest družinski pevski tradiciji. Na srečanju se je prijetno razgovoril in opozoril na to, da je
Solkan sicer majhen, a zanimiv kraj, v katerem živijo zavedni ljudje in vedno s ponosom povedo od kod
prihajajo. Čadežev lokal patriotizem izvira iz težkih časov njegovega otroštva. To obdobje je z vztrajno
zavezanostjo kulturi in umetnosti le nekako minilo in se umaknilo boljšim, vedrejšim časom, prežetim
tudi s kančkom sreče. Danilo Čadež si nikoli ne bi mislil, da bi lahko nekdo iz Solkana postal član Slovenskega okteta, a zahvaljujoč spletu okoliščin se je to primerilo prav njemu. Kasneje je po naključju njegovo
pevsko pot v tem oktetu nadaljeval sin Vladimir Čadež. Slednji je tudi glasbeni pedagog na GŠ v Novi Gorici, kjer ga ob daljših odsotnostih zaradi turnej okteta nadomešča prav oče. Kljub nekaterim uspehom
na področju opernega petja, se je tudi Vladimir Čadež z dušo in srcem zapisal Slovenskemu oktetu in
očitno svoje gene prenesel še na sina, ki študira muzikologijo, proste urice pa posveča petju.
Kot običajno tudi na tokratnem srečanju nismo samo govorili, ampak tudi muzicirali. Vladimir Čadež
je namesto obolele soproge na pianinu spremljal sina in sebe, najbolj prikupen pa je bil nastop vseh treh,
ki je pokazal na to, kako lahko tudi danes ljubezen do slovenske ljudske in umetne glasbe povezuje več
generacij ne glede na hiter tempo in vdor različnih komercialnih zvrsti v naš vsakdan.
Pri tej družini gotovo drži pregovor, da jabolko ne pade daleč od drevesa. V tem duhu smo se po uradnem delu srečanja družili še ob praznični torti, ki so jo pripeljali iz Novega mesta in v katero je seveda prvi
zarezal Danilo Čadež.

NAŠ
ETNOMUZIKOLOG
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Tomaž Rauch
Ljubljana, Slovenski etnografski muzej,
13. april 2010
Soorganizatorja: GLASBENA MATICA in
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ

Etnomuzikolog Tomaž Rauch (foto Berradi REDA)

Jasna VIDAKOVIČ
S Tomaževimi stališči do glasbe sem se deloma seznanila nekaj dni pred samo prireditvijo v kavarni SEM,
kjer sva zasnovala najin pogovor za »Našega etnomuzikologa«. Tomaž je takoj povedal, da ni uradni predstavnik »stroke« in v nadaljevanju še, da si raje postavlja vprašanja, kot ponuja odgovore, recimo: zakaj je
tako in zakaj ni tako kot bi lahko bilo. Protislovja, je dejal, so sestavni del njegovih stališč. Tudi v dokončne
odgovore ne verjame. Etnomuzikologiji kot znanstveni disciplini na ta način skuša odpreti vrata njene
dogme in ji omogočiti vdih svežega zraka. Svojo svobodo razume kot priložnost biti tam, kjer se lahko
nauči kaj novega, zlasti v svetu zvoka, ob podpori lastne intuicije seveda. Vsak človek je svet zase in v teh
svetovih ga zanima muzika.
Leta 1990 je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, bil nato urednik za komorno glasbo na Radiu
Slovenija, leta 1992 pa se je posvetil ljudskim glasbilom in vsemu, kar je s tem povezano: raziskovanju,
preučevanju, izdelovanju, razmišljanju, muziciranju, skladateljevanju in poučevanju.
Tomaž Rauch (1964, Jesenice) v svojem občutju povezuje tri različne slovenske etnične pokrajine: Gorenjsko, Primorsko in Prekmurje. Zlasti drugi dve sta našli odsev v Tomaževi ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. In zadnji se je še posebej poklonil, ko se je v letu 1992 kot samostojni ustvarjalec na področju kulture
preselil na Goričko, kjer si je ustvaril dom, družino in delovni atelje. Za etnomuzikologa ga štejemo tudi
zaradi pozornosti, ki jo poleg slovenski, posveča še tuji ljudski glasbi.
S Tomažem Rauchom se povezujejo imena treh poustvarjalnih skupin s področja ljudske glasbe: Trinajsto prase, Marko banda in Črnobela muzika. Pa tista Edenbanda, ki je povsem uglašena na
znanje, misel in estetiko Tomaža Raucha. Prezreti ne velja sodelovanja s Klarisino (Jovanovič) Dumo
Levantino.
Tu je nešteto godčevskih delavnic, najbolj znana tista na vsakoletnem Folklornem festivalu v Beltincih, tu so otroški folklorni tabori, mentorstva, številna predavanja na šolah o glasbilih, pa strokovno spremljanje vseslovenskih srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v organizaciji Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti.
Priredbe slovenskih ljudskih pesmi in melodij ter avtorska glasba, samostojna ali kot spremljevalka
filmov, gledališča, lutkovnih predstav, radijskih iger, so pomembni Tomaževi ustvarjalni dosežki, ki so
našli pot tudi v elektronske medije in na nosilce zvoka, prav tako ubesedeno znanje in izkušnje v obliki
pisnih razprav in radijskih oddaj.
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BOMO ENO PO DOMAČE

Nediški puobi iz Benečije in
Jasna Vidakovič na prireditvi
Bomo eno po domače,
Ljubljana, Kavarna SEM,
30. julij 2010
(foto ARHIV GLASBENE MATICE)

Nediški
puobi
iz
Beneške
Slovenije
Ljubljana, Kavarna SEM,
30. julij 2010
Jasna VIDAKOVIČ
Tokrat smo v ciklu prireditev »Bomo eno po domače« odprli vrata beneškoslovenski ljudski pesmi. Iz dolin ob Nediži so jih v Ljubljano prinesli Nediški puobi, skupina devetih pevcev različnih starosti, ki že več
desetletij ohranja in obuja domače večglasno petje – pesmi svojih očetov in pradedov. V današnji čas
so jih prenesli z ustnim izročilom.
Beneškoslovenska ljudska pesem je večglasna, med Nediškimi puobi se razpleta med »prvim, drugim
glasom, baritonom in globokim basom« kakor so zapisali v predstavitveni knjižici pred leti, »če pa je v
družbi tudi ženska, se njen glas lepo ujema s prvim glasom, ali pa z vodilnim glasom drugega tenorja«,
še dodajajo.
V napevih sledijo življenju od rojstva do smrti, od zime do poletja, od posvetnih do cerkvenih praznikov. Tam je vse ohranjeno, ne da bi za to potrebovali pisano in knjižno besedo. Ohranjeno je glasbeno in
besedno narečje, v njih pa duh beneškoslovenske kulture. In kako pomemben pomnik so pesmi in sploh
jezik, kultura, se najbolj zavedajo, zlasti v vaseh Slovenske Benečije, sami Slovenci, ki so več kot stoletje
doživljali in deloma še doživljajo vse vrste raznarodovalnih pritiskov s strani italijanske politike.
Nediški puobi so peli in še pojejo ob različnih priložnostih, na sejmih, na prireditvah, kamor jih povabijo,
zapeli so tudi Slovencem, razseljenim po Evropi, Ameriki in Avstraliji. Danes, ko sta med Nediškimi puobi
samo še dva pevca iz prve zasedbe, pa sta duh in petje slovenske pesmi ohranjena tudi na zgoščenkah in
kasetah. V Benečiji se je v zadnjih 40-ih letih precej spremenilo, pesem in jezik se ne prenašata več z ustnim izročilom, saj so vasi skoraj prazne, mladi so odšli v večje kraje ali se izselili daleč po svetu.
Nediški puobi so ohranili, kakor je zapisal dober poznavalec ljudskega izročila v Benečiji, prof. Pavle
Merku, podobo živega ljudskega fantovskega petja, ki pripoveduje, kako so nekoč spremljali življenje s
pesmijo.
Današnji sestav Nediški puobi združuje naslednje pevce:
Luigi CAUSERO, Toni TRINCO, Bepo CHIABUDINI (vodja), Roberto BEVILAQUA, Giorgio RUTTAR (Jur) ,
Walter FRANZ, Graciano CRUCIL (predsednik), Bruno DORBOLO in Diego CAUSERO.
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Na prireditvi pa so zapeli naslednje pesmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jes san an buog cigan
Pjasan tega pijanca
Bleda lunca
Dekle muoja ne hod za mano
Jubica na zelenin vartu stoij
Lieuše rože nja na svetu
Odpri me dekle kamberco
Tam gori je muoj dom
Te pozdraven jubca muoja
Muzikanti – otroška
Nedeja – novejša pesem s Sejma beneške pjesmi
Ta u naši vasi djelamo radi – novejša pesem (Luciano in Bepo CHIABUDINI)
Prekleta mauta – novejša pesem (Giorgio Ruttar in Bepo CHIABUDINI)

Vse stare ljudske pesmi, razen prve, je Nediškim puobom zapel 84-letni pevec iz Marsina Toni
Battistig. Pesmi Nediških puobov so zbrane na treh zgoščenkah. O njih govori tudi knjižica: »Nediški puobi – Folkest«, z uvodnikom ter prispevki Chantal Charpentier, Pavla Merkuja, Bepa Chiabudinija, sledijo
pesmi s transkripcijami večglasja in besedili ter priložena zgoščenka. V zbirki so poleg slovenskih tudi
starejše narodne italijanske in furlanske pesmi, ki so jih njihovi predniki peli na fronti v 1. in 2. svetovni vojni.
S prireditve »Bomo eno po domače« še nekaj komentarjev vodje Nediških puobov Bepa Chiabudinija
o pevcih, pesmih, petju in narodnostni problematiki:

»Slovenci v Benečiji do 20. stoletja nismo bili šolani, potem pa
samo v italijanščini. Vsa modrost, vse znanje se je preneslo iz roda
v rod samo z ustnim izročilom, v hiši, v vasi, v cerkvi.
Ljudska pesem je bila najvažnejša steza tega prehajanja: rojstvo,
smrt, ljubezen, odhod, zabava, mladost, starost, vera, družba –
tam je vse ohranjeno! Navada, sposobnost, da naravno poješ,
intonirano na dva, tri, štiri glasove, je bogatija, ki ne sme izumreti
in se izgubiti! Ker se v gostilni in na travnikih ne poje več, smo
te pesmi dali na plošče in omogočili, da jih poslušajo tudi otroci:
z napevom in besedilom. Danes smo ponosni, če kdo od mladih
poje po slovensko. Pesmi smo z našo prisotnostjo ohranili.
Slovenska družba na ozemlju Benečije se izgublja. Ni porodov.
Mladi z družinami so raztreseni po svetu ali pa živijo v bližnji
Furlaniji. Žal le malo pomaga dvojezična državna šola.
Otroci med seboj govorijo italijansko. Šola ne more ohraniti
maternega jezika, če se ta doma ne govori. Brez tega umrje vse«.
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FOLK UNION ali
ljudsko petje za kavarniškimi omizji

Ljudski pevci iz Globokega
pri Brežicah so otvorili
nov glasbeni cikel Folk Union,
vsebinsko soroden prireditvi
Bomo eno po domače,
saj so tudi gostje v kavarni
Union povabljeni, da zapojejo
skupaj z ljudskimi pevci
iz različnih koncev Slovenije.

dr. Urša ŠIVIC

Soorganizatorja: GLASBENA MATICA in HOTEL UNION

Ljudska glasba je tista glasbena zvrst, ki bolj redko najde pot v mestna središča. Še največkrat ji vrata odprejo različne inštitucije, kot so radijske hiše, raziskovalne inštitucije … Ena izmed inštitucij, ki si je zadala
pod svoje okrilje vzeti ljudsko glasbo, je tudi Hotel Union, ki je za strokovno pomoč prosil Glasbeno matico,
ta pa je k sodelovanju povabila dve etnomuzikologinji, mag. Mašo Marty in dr. Uršo Šivic, da vsebinsko
oblikujeva program.
Prireditev, ki se pojavlja na programu Kavarne Union od oktobra do novembra in od januarja do aprila,
je dobila ime Folk Union in je do sedaj uresničila dva od šestih večerov. Na prvem večeru, 28. oktobra 2010,
so se predstavili Ljudski pevci Globoko pod vodstvom Franca Keneta, ki so leta 2009 izdali zgoščenko z
vinskimi pesmimi in napitnicami (Primi, bratec, kupico). Ne samo, da smo poslušali ubrano ljudsko petje pevcev z Globokega, tudi kavarniški prostor smo navidezno spremenili v gostilniškega in ga napolnili s
petjem v funkciji: pevci so sedeli okoli mize, poslušalci pa smo sedeli okoli njih kot del večje pevske družbe. Ker so pevci predhodno pripravili besedila, smo z njimi lahko zapeli, sodelovali pa smo tudi v 'izvajanju' napitnic pivskih šeg, kakršne poznajo v okolici Brežic.
Drugi večer, 24. novembra 2010, so zaznamovali slovenski ljudski plesi. Obiskovalce sta plesne korake
prekmurskega sotiša, zibenšrita, cvajšrita, štajeriša … učila člana Akademske folklorne skupine France Marolt – Tanja Drašler in Tomaž Simetinger, na klarinet, harmoniko in bas pa so godli člani iste skupine.
V prihodnjih mesecih so pred nami še štiri prireditve v okviru ciklusa Folk Union: 26. januarja 2011 bo
večer v znamenju zimskega časa in zimskih kolednic. Ljudski pevci iz Vitanja bodo pred kavarniškimi vrati
poustvarili koledovanje: zapeli bodo trikraljevsko kolednico, ki jo na predvečer svetih treh kraljev še vedno
hodijo pet od hiše do hiše. Moško ubrano večglasno petje bodo s svojim izborom pesmi dopolnjevale
Ljudske pevke Žejno s Čateža ob Savi. V naslednjih mesecih bo Kavarna Union gostila prekmurski večer,
večer fantovskega petja in podobne večere, ko bodo obiskovalci ne le poslušalci, ampak bodo ob ljudskih pevkah in pevcih lahko tudi sami zapeli in uživali v priložnosti ljudskega petja.

MATIČINI VEČERI Jože HUMER
Peti matičin večer Ljubljana, Glasbena matica, 5. januar 2010
•

DR. MIRKO CUDERMAN IN NJEGOVO DELO
Jože Vidic, Mirko Cuderman in Jože Humer, Ljubljana,
Glasbena matica, 5. januar 2010 (foto Ivan KRASKO)

Šesti matičin večer

S pomočjo slik iz njegove zasebne zakladnice, ob
občasni spremljavi zgodovinskih in novih posnetkov zborov, ki jih je neutrudno ustanavljal in vodil,
smo se doktorjevi znanci ob zelo zgovornem slavljencu (osemdeset jih bo!) seznanili z marsikatero zanimivostjo iz dogodkov, razmišljanj, delovanj, opažanj, ocen tega orača na slovenski zborovski njivi.
Ker sta mu otroštvo in mladost tekla v burnih povojnih časih in je, trdno odločen o svojem poslanstvu
dušnega pastirja s pomočjo glasbe, plul marsikdaj
proti tokovom, smo ob njegovih spominih spoznavali lastnosti in metode tedanje oblasti in njenih
organov represije.
Spet se je tudi pokazalo, kako pomemben je doktorjev delež pri vlogi tako zbora Consortium musicum kot Slovenskega komornega zbora, kako zares
si je zaslužil državno odlikovanje, ki ga je zanj predlagala Glasbena matica, a tudi, da še ne odnehava:
prav naslednjo nedeljo bo v Stolnici prvič zapel zbor
Cantores sancti Nicolai.

• Ljubljana, Glasbena matica, 26. januar 2010

O DRUŠTVENEM PREMOŽENJU

V prvem delu smo skupaj gledali in brali izvlečke iz arhivskih virov o tem, kako je Matica pridobila nepremično premoženje prvič (leta 1893), drugič (po potresu, 1897), tretjič (po goljufiji društvenega blagajnika, v
letih 1906 do 1909) in nazadnje po prvi vojni še Tonhalle – Slovensko filharmonijo. V drugem delu smo se
v pogovoru s Tonetom Venguštom spominjali zgodbe od povojne zaplembe do »darovanja« premoženja
državi, pa skozi denacionalizacijo do dejanske izročitve obeh društvenih hiš ter plačila uporabnine – po
petnajstih letih nesmiselnega pravdanja in sprenevedanja. Nato pa je predsednik popisal sedanje stanje
tega premoženja, propad najemnega pogodbenega razmerja, s katerim je vodstvo računalo, in iskanje
novih obetavnih možnosti take rabe obeh hiš, da bi trajno prinašale dohodek kot podlago za kulturne dejavnosti društva.
Udeleženci 6. matičinega večera,
Ljubljana, Glasbena matica,
26. januar 2010 (foto Ivan KRASKO)
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Udeleženci 7. matičinega večera,
Ljubljana, Glasbena matica,
16. februar 2010 (foto Ivan KRASKO)

Sedmi matičin večer

• Ljubljana, Glasbena matica, 16. februar 2010

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA

V ozkem krogu udeležencev smo s pomočjo vidnih in slušnih posnetkov obudili spomin na nastajanje
zbora in na preteklih pet sezon, pomislili tudi na to, kar ga pomembno obdaja: cicibanski zbori in pevska
pripravnica, ki pripravljata nanj, ter mladinski pevski zbor, ki raste iz njega. Preigrali smo vse posebnosti,
zlasti prednosti tega, da je to ansambel Matice; se posebej posvetili obema dosedanjima projektoma,
ABC in Pedenjped, z zadovoljstvom ugotavljali, kako ABC še vedno živi oz. oživlja in dolgo življenje prerokovali tudi projektu Pedenjped, saj smo spričo predvidenih ponovitev v Cankarjevem domu, arhivskega
snemanja vseh skladb na Radiu Slovenija, dogovorjene televizijske oddaje, iskanja priložnosti za založitev CD-ja ali DVD-ja ... praktično še sredi njega. Kar čudili smo se, kako popolnoma je bil zbor (s starši in
organizatorji vred) kos nalogam tako zajetnega projekta, kako dragocenih izkušenj si je v njem nabral in
kako je zaradi njih postal še boljši. Tudi pogled naprej se nam je zdel obetaven, zato smo mu ob ogledovanju fotografij z najbolj svežega dogodka v knjigarni Konzorcij nazdravili.

Osmi matičin večer

•

Ljubljana, Glasbena matica, 9. marec 2010

Udeleženci 8. matičinega večera, Ljubljana,
Glasbena matica, 9. marec 2010 (foto Ivan KRASKO)

MOHORJANI NA OBISKU

V gosti družbi privržencev koroške kulture, bivših
sopevcev, prijateljev in drugih smo strme poslušali
Joška Kerta, ko nam je kot predsednik društva Mohorjan na Prevaljah nizal (in s slikami ponazarjal) njegove dejavnosti, ansamble, dogodke, dosežke, povezave, sodelovanja, trajne projekte … in jih postavljal v svoje domače okolje, hkrati pa v slovenski kulturni prostor. Radi smo slišali, da je tudi o sodelovanjih med Mohorjani in Matico že marsikaj povedati.
Založniško bero društva zadnjih let smo lahko na priložnostni razstavi, ki jo je (poleg potice) prinesel s seboj, tudi prelistavali. Jošku smo od srca zaploskali.
Nazadnje smo pa ugotovili, da je idejna, duhovna in
delovna moč tega podjetnega in zvestega društva,
če izvzamemo njegove pevske vrste, kar predsednik
sam. In smo mu v mislih zaploskali še enkrat.
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Deveti matičin večer

•

Udeleženci 9. matičinega večera, Ljubljana,
Glasbena matica, 31. marec 2010 (foto Ivan KRASKO)

Ljubljana, Glasbena matica, 31. marec 2010

MOŠKI PEVSKI ZBORI

Vsi trije moški zbori – gostje večera (Srečko Kosovel,
Davorin Jenko in Kropa) so se nam vsak po svoje z besedo, sliko in filmom skrbno predstavili – in o vsakem
od njih je bilo tudi res kaj povedati, saj vleče prvi svojo zgodbo že iz vojnih časov, drugi je sredi praznovanja petdesetletnice, tretji se pa ravno pripravlja
nanjo! Bežno smo pogledali, kako je zdaj s tradicijo
moškega zborovskega petja na Primorskem; izvedeli, da se tudi največji pevski kolektiv te vrste, ki smo
mu donedavna rekli Moški pevski zbor Glasbene matice, še zmeraj sestaja k petju; pomislili na uspeh
moškega pevskega sestava Vokalna akademija Ljubljana lani v Arezzu. Sorazmerne krize moškega zborovstva nismo tajili, potožili smo nad gluhoto medijev, ugotavljali pa, da moško petje še zmeraj radi – in
še posebej rade! – poslušamo in da ima svoje mesto
tudi v današnjem razprostranjenem zborovskem
svetu. Nekdo je dejavnost, o kateri je bila beseda,
imenoval tešenje kulturne lakote z zdravo, namesto
s hitro pripravljeno hrano.
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Deseti matičin večer

•

Ljubljana, Glasbena matica, 20. april 2010

SAMO HUBAD – NAŠ STAROSTA
Samo Hubad, Mojca Menart in Jože Humer,
Ljubljana, Glasbena matica, 20. april 2010 (foto Ivan KRASKO)

Po številu in imenitnosti udeležencev bi lahko ta
jubilejni večer imenovali častitljiv, še bolj seveda po
osebnosti, ki ji je bil namenjen. Prav po zaslugi te
osebnosti, maestra Sama Hubada, pa je potekal kot
njegovo prisrčno spominjanje na otroštvo, na družino, na takratno življenje v Ljubljani, kramljali smo o
njegovih mladih letih, o glasbenem študiju, glasbenem udejstvovanju... Posebej smo se posvetili tistemu kratkemu, a pomembnemu času, ko je Samo
umetniško vodil Matičin mešani pevski zbor (takrat
je bil že manjši, ugotavlja mojster, štel je okrog 90
pevcev!), potem pa njegovim uspešnim skladateljskim poizkusom. Nazadnje smo ga, kot svoj čas »njegova« Matica, veselo pospremili v ljubljansko Opero,
na začetek njegove plodne dirigentske kariere, preleteli z njim še vojne zgode in nezgode, pa se ob
koncu spomnili, kako lepo je, da je zdaj, v novih časih Matice, spet »matičar« – sicer pa sam pravi, da je
bil to zmeraj.

Enajsti
matičin
večer
•

Ljubljana, Glasbena matica,
18. maj 2010

APZ TONE TOMŠIČ
PRED
POL STOLETJA
Več generacij pevcev APZ Tone Tomšič,
Ljubljana, Glasbena matica, 18. maj 2010
(foto Ivan KRASKO)

Na ta večer smo se seveda zgrnili predvsem tisti, ki smo APZ v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja
sami doživljali ali soustvarjali njegovo podobo. Nekaj se jih je pa le našlo, ki jih tak pogled v precej daljno
zgodovino nekega slovenskega zbora (ne čisto nepomembnega) zanima bodi po vsebini bodi po načinu.
Pozdravno besedo je imela predsednica Glasbene matice in to se nam je zdelo lepo in pomenljivo. Milan
Clemente kot avtor DVD filmov je bil deležen zaslužene pohvale in iskrene zahvale za vse tri prikaze, edini
predstavnik mlajših rodov apezejevcev Franci Perdih je nekoliko primerjal življenje in delo zbora nekoč in
danes (oziroma včeraj), Marjan Flajšman, tudi nekdanji predsednik zbora, je pa trdno postavil pred nas
svojo razlago, zakaj je tako občudoval Lojzeta kot svojega zborovodjo (in zakaj smo ga tudi drugi). Seveda smo nazadnje s kozarčki v rokah »zaorili«.

Dvanajsti
matičin
večer
•

Ljubljana, Glasbena matica,
8. junij 2010

Stojan Kuret, Rossana Paliaga in
Lojze Lebič, Ljubljana, Glasbena matica,
8. junij 2010 (foto Ivan KRASKO)

VARNA PO SLOVENSKO

Prvo sezono Matičinih večerov smo končali na najvišji mednarodni konkurentni ravni ljubiteljskega zborovstva, ko je bila letos tako osupljivo slovenska. Predstavniki vsakega od pevskih ansamblov, tekmujočih nedavno za Veliko zborovsko nagrado Evrope, so nam v pogovoru, ob predvajanju fotografij, predstavili svojo zgodbo: Šaleški akademski zbor enajstletno, iz tradicije odličnega mladinskega petja rastočo
in na trdno organizacijsko vodstvo oprto; AVE šestindvajsetletno, ki se začenja na koru Viške cerkve, se že
po desetih letih okrona z nagrado Prešernovega sklada, se od trinajstih razširi do današnjih petintrideset
pevcev, naniza pomembne turneje v vse konce sveta in nabere mednarodne tekmovalne lovorike; in
Vokalna akademija Ljubljana komaj enoletno, izvirajočo iz pevske zanesenosti nekdanjih pevcev Kuretovega obdobja APZ Tone Tomšič, ki je tudi tokrat v Varni, kot že lani v Arezzu, pobrala »smetano«.
Direktor JSKD Igor Teršar je pred nas razgrnil kvantitativne obsege slovenskega zborovstva vseh vrst, organizatorji vseh treh zborov pa tudi izkušnjo o vse trših razmerah, upadanju javnih sredstev, ponikanju
sponzorjev, predvsem pa o nerazumljivi nezainteresiranosti sredstev javnega obveščanja celo za take dosežke slovenskega zborovstva, ki bi se jih dalo »lansirati« tudi na nogometni način!
Ob izkušnjah z organizacijo tekmovanja v Varni smo v en glas hvalili našo, mariborsko.
S šampanjcem smo nazdravili najnovejši najvišji trofeji našega zborovstva.

Trinajsti matičin večer

•

Ljubljana, Glasbena matica, 9. november 2010

EVA NOVŠAK HOUŠKA

Trinajst je srečna številka: prvi Matičin večer pri Matici doma, v Lajovčevi dvorani! Zbrala se nas je čedna druščina Evinih sopotnikov iz raznih obdobij, tistih,
ki so bili tako ali drugače povezani z njeno pevsko umetnostjo ali pedagoško
dejavnostjo, pa tudi spoštovalcev njenega opusa. S sliko, predvsem pa besedo,
tudi z izbranimi ivermi iz mnogih kritik, smo spet priklicali v spomin njena
mlada leta in njene zgodnje uspehe, od študentske Prešernove nagrade do Župančičeve nagrade; prizorišča in dejanja, ki so jo v času, kaj malo naklonjenem
vokalni solistični glasbi, napravila za najbolj iskano in cenjeno slovensko in
jugoslovansko pevko ...
Nekaj posnetkov – z novim ozvočenjem v dvorani smo kar zadovoljni! – je
pritrdilo kritiškim hvalam. Najbolj prisrčna je bila Evina beseda z njenim nekdanjim dirigentom in skladateljem Lojzetom Lebičem, z njenim mnogoletnim
klavirskim sodelavcem Ljubom Rančigajem in z njenim nekdanjim študentom
Brankom Robinšakom.

Eva Novšak Houška,
Ljubljana, Glasbena matica,
9. november 2010
(foto Ivan KRASKO)
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Štirinajsti matičin večer

•

Ljubljana, Glasbena matica, 7. december 2010

Slovenski oktet, Urška Vidic in
Jože Humer, Ljubljana, Glasbena matica,
7. december 2010 (foto Ivan KRASKO)

SLOVENSKI OKTET, TAK IN TAK

Kaj smo izvedeli vsi, ki smo se tokrat kar drenjali v Lajovčevi dvorani
(še študente AG in FF smo opazili med seboj) in smo imeli ves živi
Slovenski oktet med seboj? Da so člani okteta sami izobraženi glasbeniki, od vseh strani petju zapisani, da imajo ta svoj oktet dokazano
radi, a tudi v čislih ga imajo – in ni nobenega razloga zoper to –, ker
verjamejo v njegovo poslanstvo. To poslanstvo pa košato, vse od tipičnega, a požlahtnenega fantovskega petja preko ohranjanja ljudske
in umetne glasbene dediščine v jeziku oziroma po okusu današnjega
časa pa do botrovanja sodobnim snovanjem; privilegiranega, saj je
Slovenski oktet edini, ki lahko odbrane sadove tega snovanja zares
trajno in globoko vtisne v zavest našega občinstva. Spoznali smo »programski skok v stran«, njihov projekt »Kaktus«, prvi smo zgoščenko s
tem imenom (in z glasbo davnih “Commedia in Harmonists”, vstavljeno v naš čas in svet) držali v rokah, krstni botri smo bili. Skupaj s
člani okteta smo jo prvi in prvič poslušali. In dr. Mirko Cuderman je
pred našimi očmi in ob našem aplavzu postal častni član društva Slovenski oktet.

2. KONFERENCA SLOVENSKIH
GLASBENIKOV IZ SVETA IN SLOVENIJE
Slovenj Gradec in Pliberk, 9. in 10. september 2010

Organizatorji:

SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES,
GLASBENA MATICA LJUBLJANA,
DRUŠTVO HUGO WOLF,
KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA,
KD PLIBERK

Svetovni slovenski kongres je tudi letos, tako kot leta 2006, ko je bila prvič organizirana konferenca
slovenskih glasbenikov, zaprosil Glasbeno matico za strokovno pomoč pri pripravi programa. Na prvi
konferenci so bile mdr. obravnavane teme: slovensko v slovenski glasbi, glasba kot kulturna razpoznavnost in vrednota manjšine, kulturna politika Slovenije na področju glasbe, glasbeno šolstvo idr. Za drugo
konferenco pa smo izbrali dva tematska sklopa: zborovstvo in operna umetnost. Konferenca je potekala
v obliki predavanj in okroglih miz z naslednjimi naslovi in sodelujočimi:

Uvodno predavanje
Lojze LEBIČ

Skladatelj Lojze Lebič
je v uvodnem predavanju
na 2. konferenci slovenskih
glasbenikov spregovoril o
slovenski glasbeni samopodobi
(foto ARHIV SSK)
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Luisa Antoni je vodila okroglo
mizo Sodobni slovenski

operni umetniki v opernih
produkcijah slovenskih in
tujih opernih hiš, na kateri

so sodelovali Theresa Plut,
Sabina Cvilak, Mojca Vedernjak,
Jože Vidic in Matjaž Robavs

(foto ARHIV SSK)

Tomaž Faganel je vodil
pogovor s slovenskimi
dirigenti, ki delujejo v tujini:
Igorjem Majcnom,
Jerico Bukovec,
Markom Ozbičem in
Hilarijem Lavrenčičem
(foto ARHIV SSK)

Slovenska opera na tujem in slovenski umetniki v svetovnih
opernih hišah
Luisa ANTONI, Jo VALENČIČ, Marjana MRAK, Francka SLIVNIK

Sodobni slovenski operni umetniki v opernih produkcijah
slovenskih in tujih hiš
Sabina CVILAK, Matjaž ROBAVS, Jože VIDIC, Mojca VEDERNJAK,
Theresa PLUT
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Slovenski dirigenti na tujem
Tomaž FAGANEL, Borut LOPARNIK, Marko OZBIČ,
Jerica BUKOVEC, Igor MAJCEN, Hilarij LAVRENČIČ

Študij dirigiranja v Sloveniji in v tujini
Marko VATOVEC, Martina BATIČ, Živa PLOJ PERŠUH,
Simon KREČIČ, Mirko FERLAN

Slovenske zborovske piramide v Sloveniji in po svetu
Borut LOPARNIK, Jože HUMER, Mihela JAGODIC, Franja KMETEC,
Damijan MOČNIK, Helena FOJKAR ZUPANČIČ, Tomaž FAGANEL,
Marijan DRNOVŠEK, Stanko POLZER, Jo VALENČIČ, Olga BUDJA,
Janko BAN, Tomaž KUHAR, Roman KUTIN, Stani REVINŠEK,
Katja JURŠIČ-HUZJAN

Otroški pevski zbori in njihovi glasbeno-scenski projekti
Jože HUMER, Anka JAZBEC, Franja KMETEC,
Branka ROTAR PANCE, Suzana ŽERJAL

Mateja CELIN

SLOVENIJA NI ODLAGALIŠČE
GLASBENO-ZVOČNIH ODPADKOV

Skladatelj Lojze Lebič je v uvodnem predavanju o slovenski glasbeni samopodobi ugotavljal, da smo Slovenci glasbeno nadarjen narod, a utemeljeni v literaturi, oblikovala pa nas je tudi praktičnost. »Natisnjena
partitura med nami ni kulturno blago kot knjiga, tudi zbiralce ljudskih pesmi je najprej zanimalo besedilo,
šele nato glasba. Najprej okvir, logos, nato tudi melos. Literatura je pisana v jeziku, ki nam je v korist, zvok
in glasba pa sta od te vrste praktičnosti odmaknjena.« Lebič meni, da svojo glasbeno preteklost jemljemo
samoumevno, a nanjo nismo navezani, do nje čutimo dolžnost, tudi spoštovanje, a ljubiti je ne znamo in
morda je slovenska glasba zato na svoj način izgubila središče. Opozoril je tudi na pomanjkanje kontinuitete v slovenski glasbi, saj pravi, da je naša glasbena preteklost sestavljena iz zaporedja nenehnih prekinitev. »Ko smo praznovali Trubarjevo 500. obletnico rojstva, ni nihče opozoril na njegov prispevek k slovenski glasbi. Kdo nam je napisal prvo opero v slovenščini, ustvaril prvi poklicni ansambel, mar vemo? Se
kdaj umetniško dostojno spomnimo štirih velikih: Antona Lajovica, Emila Adamiča, Marija Kogoja in Slavka
Osterca, ki so nas sredi 20. stoletja uvrstili v evropsko sodobnost? Ima skladatelj slovenske himne Stanko
Premrl v glavnem mestu dostojno ulico?« se v svojem razmišljanju o slovenski narodni zavesti na področju
glasbe sprašuje Lebič. Za primerjavo je navedel podatek, da znaša letna izposoja v slovenskih knjižnicah
več kot 20 milijonov knjig, izposoja zgoščenk s slovensko glasbo ter naših svetovnih mojstrov pa se s to
številko ne more niti primerjati.
Slovenija mora po Lebičevem mnenju ostati glasbeno široko odprta, ne sme pa dopustiti, da bi postala odlagališče glasbeno-zvočnih odpadkov. Slovenske glasbenike po svetu moramo videti kot del našega
telesa v svetovnem prostoru, slovensko glasbo pa zaščititi. Lebič je dejal, da potrebujemo tudi kompetentno, široko usmerjeno glasbeno revijo ter nacionalni glasbeni muzej, dolg matične domovine pa je, da
vrne ugled zamolčanim glasbenikom, ne glede na to, zakaj so odšli v svet. »Po osamosvojitvi smo se preveč ukvarjali sami s sabo in premalo s tem, kako bi svojo drugačnost pokazali svetu. Med Slovence se je
naselila zavest, da so rojaki, ne glede na to, kje po svetu živijo, udje istega telesa. Matična Slovenija se rojakom ni odprla.« Predlagal je, da bi se v akademske študijske programe vključevalo ugledne in uveljavljene slovenske glasbenike iz tujine, pri katerih slovenska identiteta še ni povsem izzvenela, politika pa bi morala spoznati, da se državni nacionalni interesi ne omejujejo samo na gospodarstvo, denar in zabavo, »kot
kažejo državne proslave«. (Delo, 10. 09. 2010)
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ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
PEDENJPED

glasbena zgoščenka za otroke

Otroški pevski zbor Glasbene matice je pod vodstvom Branke Rotar Pance in ob klavirski spremljavi Tine
Bohak posnel svojo prvo zgoščenko Pedenjped. Na plošči so predstavljene pesmice, ki jih je avtorica izbrala tudi za glasbeno-igrano predstavo Pedenjped. Zgoščenko, ki je bila posneta spomladi 2010 na Radiu
Slovenija, sta skupaj izdali Glasbena matica in Založba Grafenauer. Plošča je priložena tretji pesniški zbirki
o Pedenjpedu, avtorja Nika Grafenauerja. Tokrat ima knjiga naslov Pedenjped ima spet rep in je skupaj z
zgoščenko izdana v 2000 izvodih.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Branka ROTAR PANCE, zborovodkinja
Tina BOHAK, klavir

Naslovnica ovitka
zgoščenke Pedenjped ,
avtor pesmi Niko Grafenauer,
ilustracije Marjan Manček

VSEBINA:

1.

Karol PAHOR

2.

Karol PAHOR

3.

Karol PAHOR

4.

Karol PAHOR

5.

Karol PAHOR

6.

Borut LESJAK

7.

Peter ŠAVLI

8.

Tadeja VULC

9.

Tadeja VULC

10. Črt SOJAR VOGLAR
11. Aldo KUMAR
12. Matevž GORŠIČ
13. Matevž GORŠIČ
14. Matevž GORŠIČ

Pedenjped
Pregled
Zadrega
Pedenjura
Šlik-šlak
Vrtnar
Pedenjhišica
Slikar
Glasbenik
Učenjak
Uspavanka in Korenjak
Dvojčka
Trd oreh
Sladkosned
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PETELINČEK PETELANČEK
glasbena zgoščenka za otroke
Metka PUŠENJAK,

urednica pri založbi Mladinska knjiga

V letu 2010 je pri založbi Mladinska knjiga kot pesmarica s priloženo zgoščenko izšla zbirka ljudskih pesmi
za otroke Petelinček petelanček. Izbor pesmi je opravil dr. Marko Terseglav. Zgoščenko je posnel Mladinski pevski zbor Glasbene matice pod vodstvom Mateje Kališnik in s tem knjižno izdajo oplemenitil. Tako
smo dobrine in zanimivosti ljudske kulture ponudili mlademu rodu na nevsiljiv in zabaven način. Odlika
zgoščenke je, da služi kot pomoč staršem in vzgojiteljem, saj lahko poleg besedila in notnega zapisa
prisluhnejo še melodiji in pesem laže usvojijo. Ljudske pesmi so vedno pete, skupaj z melodijo sestavljajo
celoto, s petjem pa se prej usedejo v spominu in ostanejo v srcu otrok. Prav to nam ponujajo izvrstni
zvočni posnetki mladih pevcev Glasbene matice, saj z njihovo odlično interpretacijo, ki je zabavna in ljubka, otroci ob poslušanju hitro sledijo ritmu in melodiji posamezne pesmi. Če se bodo pesmic naučili na
tak lahkoten način, jih bodo zagotovo ohranili v spominu in naše ljudsko izročilo bo živelo dalje. K temu
spontanemu sprejemanju pesmi zagotovo pripomorejo tudi odlične, zabavne in prostodušne ilustracije
Zvonka Čoha, ki se zna približati otroški fantaziji in z likovno govorico poudari bistvo vsake pesmi. Petelinček je že osvojil mlade pevce, ki so snemali zgoščenko, osvaja pa tudi otroke širom Slovenije, saj so bila
mnenja in kritike tega skupnega projekta odmevne in odlične.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Mateja KALIŠNIK, zborovodkinja

VSEBINA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ptičja svatba
Kaj manjka fantiču
Vse tičice lepo pojo
Sijaj, sijaj, sončece
Moj očka ima konjička dva
Ob bistrem potočku je mlin
Na planincah sončece sije
Cin, cin, cin drežnica
Jaz sem muzikant
Poslušam kovača
Majhna sem bila
Gunca, gunca
Jaz pa grem na zeleno travco
Prvo leto, ko sem služil
Petelinček je na goro šel
Tri race, tri pure
Polžek se je ženit šel

Mladinski pevski zbor Glasbene matice
je za založbo Mladinska knjiga posnel
izbrane slovenski ljudske pesmi za otroke.
Zgoščenka, ki jo je zbor posnel pod
vodstvom Mateje Kališnik, je priložena
knjigi Petelinček petelanček , izdane
pri omenjeni založbi leta 2010.
Naslovnica knjige Petelinček petelanček ,
izbor pesmi Marko Terseglav,
ilustracije Zvonko Čoh.

JOSIP IPAVEC

IZBRANE PESMI
pesmi za glas in klavir

Josip Ipavec (1873–1921)

Tomaž FAGANEL,

urednik

Zbirka skladb Josipa Ipavca zaokroža založniški načrt Glasbene matice, da primerno opozori na pomemben opus pesmi Josipa Ipavca, zadnjega iz znamenite
šentjurske družine zdravnikov in skladateljev. Po prvi izdaji izbranih skladateljevih pesmi (ur. Danilo Pokorn, Društvo slovenskih skladateljev, Ljubljana, 1998)
in zgoščenki s 27 pesmimi Josipa Ipavca (Bernarda Fink, Marcos Fink, Anthony
Spiri; Glasbena matica, Ljubljana, 2009) so v zbirki objavljene tiste skladateljeve
pesmi, ki v prvi notni izdaji niso izšle, so pa zapisane na omenjeni zgoščenki.
Izdaja se opira na izvirnike oz. na kopije rokopisov, ki jih hrani knjižnica Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Vrstni red skladb sledi zaporedju pesmi na
zgoščenki. Uredniški posegi v notni zapis zaradi jasnosti skladateljevega
rokopisa ali natančnih prepisov niso bili potrebni. Nekaj avtorjev besedil ali njihova polna imena niso dostopna. Izvirna nemška besedila so usklajena z današnjim pravopisom. Maloštevilni manjkajoči zlogi besedila so dopolnjeni, na
nekaj mestih slabo čitljiva izvirna gotica pa je smiselno transkribirana. Slovensko
besedilo pesmi je na nekaj mestih ritmično usklajeno z naglasom besede in
metrike glasbe, izvirni verzi pesmi Trije vojaki pa so zaradi arhaičnosti izvirnega besedila, občasne nepevnosti in neusklajenosti z melodijo, na več mestih
kompromisno razrešeni v smislu prilagojene jezikovne norme in metrike glasbe.

VSEBINA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Frühlingsrast (Hans Willy MÄRTENS)
Frühlingslied (Theodor STORM)
Frühlingsnacht (NIEBAUER)
Im Frühling (Anonymus)
Trije vojaki (Josip FREUNSFELD – RADINSKI)
V noči (Anonymus)
Am Kirschgarten (Anonymus)
Pred durmi (Simon JENKO)
Hans und Grete (Ludwig UHLAND)
In der Fremde (Fran VIDIC)
Wanderers Nachtlied (Johann Wolfgang von GÖTHE)
Meine Tote (Friedrich FISCHBACH)
Naša zvezda (Simon GREGORČIČ)

JANEZ GREGORIČ

POKRAJINA PESMI
pesmi za mezzosopran in kitaro

Skladatelj Janez Gregorič

Pokrajina pesmi je niz uglasbitev slovenske poezije od Prešernove pesmi Strunam prek slovenske koroške lirike 20. stoletja vse tja do koroških narodnih pesmi. Kitarist in skladatelj Janez Gregorič je zbral
svoje skladbe za glas in kitaro, napisane na besedila domačih, koroških avtorjev: Milke Hartman, Gustava
Januša, Maje Haderlap, Fabjana Hafnerja in Martina Kuchlinga. V priredbah slovenskih koroških narodnih
pesmi iz treh dolin – Podjune, Roža in Zile – se zrcali pomen ljudskega izročila za umetniško ustvarjanje,
tako na glasbenem kot na literarnem področju. V teh skladbah Janez Gregorič občuteno in umetelno postavi v ospredje besedo, vzpostavlja in vzdržuje ravnovesje in sozvočje med glasbo in besedo, zato glasba
še posebej tankočutno in uspešno podpre in poglobi izpoved te celostne umetnine.
Janez Gregorič je študiral kitaro na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu pri prof.
Martinu Myslivečkem in leta 1994 z odliko diplomiral. Leto kasneje mu je avstrijsko ministrstvo za umetnost podelilo delovno štipendijo za študij »Carlevarove šole« v Berlinu in študij »Alexander-Technik« na
Dunaju. Več let se je izpopolnjeval tudi pri maestru Abelu Carlevaru v Montevideu (Urugvaj). Nastopa kot
solist in v komornih zasedbah, mdr. sodeluje z Bernardo Fink (mezzosopran), Walterjem Auerjem (flavta),
Gilbertom Sabitzerjem (saksofon) in Rolandom Schuelerjem (violončelo). Od leta 1998 predava na mednarodnih seminarjih širom po Evropi. Posnel je že vrsto zgoščenk.

VSEBINA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Strunam (France PREŠEREN)
Prihodi II (Maja HADERLAP)
Grapa (Maja HADERLAP)
Jaz sem več poezije (Fabjan HAFNER)
Kdor nima kaj povedati, govori o sebi (Fabjan HAFNER)
Domača njiva (Gustav JANUŠ)
Doma (Gustav JANUŠ)
Napeto poslušam (Gustav JANUŠ)
S telesnega roba (Gustav JANUŠ)
Lepa Vida (Martin KUCHLING)
Kresna noč (Milka HARTMAN)
Lipov cvet (Milka HARTMAN)
Hrepenenje (Milka HARTMAN)
Pr Zile roužce (Koroška narodna / Zila)
Pojdam u Rute (Koroška narodna / Rož)
Ncoj je lep večer (Koroška narodna / Podjuna)
Zbirka je posvečana mezzosopranistki Bernardi FINK, ki je pesmi kot prva
zapela in skupaj s skladateljem tudi posnela za zgoščenko Pokrajina pesmi –
Lautlandscahft.
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GLASBENA MATICA LJUBLJANA
ČLANI GLASBENE MATICE LJUBLJANA V LETU 2010:
ANTONI Luisa
BAMBIČ Katarina
BAN Janko
BARBO Matjaž
BASTAR Michelle
BATIČ Zdenka
BAUER Renata
BEDINA Katarina
BEDJANIČ Peter
BENEDIK Tanja
BERVAR Mitja
BESEDNJAK Klavdija
BOGUNOVIĆ Katarina
BOH Silva
BOŠTJANČIČ Bojan
BRODNIK Pija
BRUN Neva
CLEMENTE Milan
COLNER Nataša
CUDERMAN Mirko
ČAKŠ Danijel
ČAKŠ Tonja
ČEBUL Helena
ČERNIC Jasna
ČOPIČ Vesna
DRABIK JUG Olga
DRAGAN GOMBAČ Janja
DULAR Janez
FAGANEL Tomaž
FINK Marcos
GAČEŠA Marjeta
GALE Špela
GALE Urša
GAŠPERLIN Boris
GOLOB Jani
GOMBAČ Marinka
GORŠIČ Marjetka
GRADIŠAR Franci
GREGORINČIČ Ljubica
GREGORINČIČ Margareta
GROM Jolanda
GROM Lovro
GRUM Jožica
HABE Tomaž
HAUPTMAN Andraž
HAUPTMAN Majda

HORAK Marina
HROMEC Tone
HUBAD Samo
HUMER Jože
HUTERER Andrej
HVALICA Doro
JAMNIK Aleksandra
JELERČIČ Ivo
JEŽ Jakob
JOCIF Janez
JORDOVIČ Majda
KALIN Mirjam
KAVŠEK Martin
KERIN Andrej
KERT Jože
KERT Miroslav
KLEMENČIČ Aleš
KLEMŠE Zdravko
KMECL Matjaž
KOBAL Mateja
KOKOL Saša
KOLOINI Klavdij
KOREZ KORENČAN Darja
KOROŠEC Josip
KOŠIR Cvetka
KOTER Darja
KRALJ Tatjana
KRALJ BERVAR Sonja
KRIŽNAR Franc
KUHAR Peter
KURET Primož
KURET Stojan
KURET Tatjana
LAH Urša
LAJOVIC Iztok
LAMPELJ Mojca
LEBAN OREŠIČ Nevenka
LEBIČ Lojze
LESKOVEC Karel
LONGYKA Igor
LONGYKA Lidija
LOPARNIK Borut
MAKOVEC Biserka
MAKOVEC Peter
MALLE Janko
MARINIČ Milan
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MARKOLI Janez
MARTINJAK Andreja
MATOŠEC Matjaž
MENART Mojca
MIHELČIČ Pavel
MIHEVC Marko
MISSON Andrej
MLINARIĆ Vladimir
MOČNIK Damjan
MOČNIK Janez
MOLIČNIK ŠIVIC Simona
MULEC PLOJ Ivanka
NAGODE Aleš
NEMANIČ Gregor
NEMEC NOVAK Jasna
NEUBAUER Henrik
NOVŠAK HOUŠKA Eva
OGNJANOVIČ Zlata
OSTERMAN Jože
PATE Urša
PAVLOVIČ Lucija
PENKO NATLAČEN Metka
PERŠUH Tomo
PEVEC Avgust
PINTAR Matjaž
PIPAN Tomaž
PITAKO Andrej
PIVEC Franci
POTOKAR Matija
POVŠE Ludvik
PRAPRETNIK Mirko
PRETNAR Breda
PREVEC Dragica
RAMOVŠ Mirko
REPŠE Vildana
REPŠE Vladislav
REŠEK Terezija
RIBIČ Vladimir
ROBAVS Matjaž
ROTAR PANCE Branka
ROZMAN Boštjan
ROZMAN Janez
SAKSIDA Alenka
SEŠEK Jure
SICHERL KAFOL Barbara
SLOSAR Anže
STEFANIJA Leon
STOVIČEK Zdenka
STRAJNAR Julijan
STRAŽAR Lojze
STUDEN Marko

SVETE Tomaž
ŠAVLI Peter
ŠEGA Vida
ŠEME Darja
ŠIFRER Marjeta
ŠILC MARINČIČ Andreja
ŠINK Helena
ŠIVIC Kaja
ŠIVIC Urša
ŠKULJ Edo
ŠORN Marjeta
ŠPEGEL Marjan
ŠRAMEL JUSTIN Bača
ŠTRUMBELJ Alenka
ŠVARA Igor
TERSEGLAV Marko
TERŠAR Igor
TIHELJ Janez
TOLMAJER Nužej
TOMAŽIČ Rok
TOZON Jernej
TOZON Miha
TOZON Tomaž
TOZON Urban
TOZON Zdenka
TRAMPUŽ Miha
TRČEK Marjan
TURŠIČ Andreja
UDOVIČ Urban
UDVANC Vesna
UKMAR Kristijan
ULČAR Andrej
VAHČIČ Marinka
VALANT Nataša
VALENČIČ Marjan
VATOVEC Marko
VENGUŠT Anton
VIDAKOVIČ Jasna
VODOPIVEC Meta
VOGRINEC Jelka
VOSPERNIK Hedvika
VRČON Robert
VRHOVNIK Sebastjan
VUGRINEC Karel
WINKLER KURET Lučka
ZAJC Danijela
ZAJC Sonja
ZAPLOTNIK Magda
ŽMAVC Marijan
ŽUŽEK NOSE Meta
ŽVAR Dragica

80

ORGANI DRUŠTVA
IZVOLJENI NA 7. OBČNEM ZBORU
GLASBENE MATICE LJUBLJANA (29. 03. 2010) :
Predsednik: Ivanka MULEC PLOJ
Upravni odbor: Vesna ČOPIČ,
Olga DRABIK JUG,
Igor LONGYKA,
Janez MARKOLI,
Mojca MENART,
Henrik NEUBAUER,
Tomo PERŠUH

Nadzorni odbor: Jože HUMER,
Vida ŠEGA,
Anton VENGUŠT

Disciplinska komisija: Neva BRUN,
Urban TOZON,
Karli VUGRINEC

ZALOŽBA GLASBENE MATICE LJUBLJANA
KNJIGE
Pavle KALAN , MED GLASBO IN BESEDO
Henrik NEUBAUER , OPERETA V SLOVENIJI
Vilko UKMAR , POGLAVJA IZ GLASBENE ESTETIKE

GLASBENE ZGOŠČENKE
Josip IPAVEC , SAMOSPEVI
KONCERT V ČAST IMENOVANJA DR. FRANCA RODETA
ZA KARDINALA RIMSKE CERKVE
Darja KOTER (ur.) , SKLADATELJSKI PORTRET KAROLA PAHORJA
Lojze LEBIČ , ZBOROVSKA GLASBA Z INSTRUMENTI
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, zborovodja Tomaž TOZON
MOŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, zborovodja Tomaž TOZON
MEHURČKI (pesmi Otona Župančiča za otroke)
Slovenske ljudske pesmi za otroke: PETELINČEK PETELANČEK
PEDENJPED (pesmi Nika Grafenauerja za otroke)
NOTNE EDICIJE
Janez BITENC , NAŠA ČETICA KORAKA
Alojzij GERŽINIČ , orkestracija Jani GOLOB , ORATORIJ IRENEJ FRIDERIK BARAGA
Janez GREGORIČ , POKRAJINA PESMI
Tomaž HABE , JE POMLAD
Josip IPAVEC , IZBRANE PESMI
Aldo KUMAR , USPAVANKA in KORENJAK
Aldo KUMAR , KENGURUJKA
Lojze LEBIČ , PET PESMI ZA BASBARITON IN KLAVIR
Gregor RIHAR , IZBRANE PESMI
Uroš ROJKO , ŽABECEDA
Uroš ROJKO , MATEMATEMATIKA
Črt SOJAR VOGLAR, UČENJAK
Tadeja VULC , SLIKAR
Tadeja VULC , GLASBENIK
PRILOŽNOSTNE PUBLIKACIJE
Janez MOČNIK, GREGOR RIHAR – OČE SLOVENSKE ZBOROVSKE PESMI (knjižica)
Saša ŠANTEL , SLOVENSKI SKLADATELJI (zgibanka in plakat)
130 LET GLASBENE MATICE LJUBLJANA (zbornik)
ZBORNIK GLASBENA MATICA LJUBLJANA V LETU 2008
ZBORNIK GLASBENA MATICA LJUBLJANA V LETU 2009
ZBORNIK GLASBENA MATICA LJUBLJANA V LETU 2010
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00 386 1 421 05 93
GSM: 00 386 51 359 313
www.glasbenamatica.si
info@glasbenamatica.si

