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KAZALO

GLASBENA MATICA LJUBLJANA V LETU 2011ZAHVALE

Glasbena matica Ljubljana se zahvaljuje vsem avtorjem prispevkov za sodelovanje pri pripravi publikacije.

Za finančno pomoč pri realizaciji kulturno-umetniškega programa društva v letu 2011 se zahvaljujemo:

Evropski komisiji, Mestni občini Ljubljana,

Ministrstvu za kulturo RS.Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, 
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Ivanka Mulec Ploj, predsednica društva

Pogosto se zgodi, da je presojanje preteklosti bolj naporno od načrtovanja prihodnosti. Pogledi v prete-
klost za meglijo veliko drobnih, a pomembnih dogodkov. V letu 2011 se je zgodilo veliko takšnih stvari, iz-
postavila jih bom samo nekaj. Za člane Glasbene matice je zagotovo nekaj najlepšega novo sobivanje s 
študenti Akademije za glasbo v naših obnovljenih prostorih na Vegovi in Gosposki ulici v Ljubljani. Glasba, 
ki nas vsakodnevno obdaja, nas polni z dodatno energijo in daje občutek poživljajoče mladosti.

V letu 2011 se je delovanje Glasbene matice začelo v njenih lastnih prostorih. Načrtovanje prihodnosti 
društva je tako postalo mogoče in nekako samoumevno. Že v začetku leta 2011 smo pričeli z načrtova-
njem koncertnih in prireditvenih programov za jubilejno leto 2012, ko praznujemo 140 let delovanja Glas-
bene matice Ljubljana. Moja ideja, da k sodelovanju povabimo vse glasbene in znanstvene institucije, ki 
so bile v preteklosti kakorkoli povezane z Glasbeno matico, je bila lepo sprejeta, saj so se prav vse ustano-
ve na vabilo tudi odzvale.

Načrtno navduševanje najmlajših za aktivno ukvarjanje z glasbo v cicibanskih zborčkih v vrtcih, v pev-
ski pri pravnici, na glasbenih počitnicah in v različnih glasbenih delavnicah je potekalo vse leto in se bo na-
daljevalo tudi v prihodnje. Poleg tega je Glasbena matica svoje delovanje razširila tudi onkraj meja Slove-
nije, v Evropo in v svet. Idejo o glasbenem izobraževanju in povezovanju uresničuje v mednarodnem pro-
jektu, ki ga podpira Evropska komisija.

Toliko o pomembnejših novostih. Seveda so se v letu 2011 nadaljevale tudi vse utečene dejavnosti. 
Pred nami je bogato in zanimivo praznično leto 2012. Prireditve se bodo vrstile skozi vse leto. Z njimi želi-
mo Glasbeno matico ponovno postaviti v središče glasbenega dogajanja. Pa ne le s koncerti. Glasbena 
matica želi tudi navduševati, izobraževati in vabiti k sodelovanju!

V LETU 2011
GLASBENA MATICA LJUBLJANA

Ivanka Mulec Ploj, predsednica 
Glasbene matice Ljubljana

(foto Tatjana SPLICHAL)

Ljubljana, 2012
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Čudovito delovno leto je za nami in z veseljem lahko poudarim, da je bilo še uspešnejše kot lani. To potr-
juje tako kritika Marka Vatovca, ki je ocenjeval naš nastop na reviji »Ljubljanski zbori«, pa odmeven nastop 
v evropskem parlamentu v Bruslju, in nazadnje še nastop na regijskem tekmovanju osrednje Slovenije v 
Kočevju, ki je bil nagrajen s srebrnim priznanjem.

V programu, ki ga še vedno študiramo, prevladuje glasba mlajših rodov slovenskih skladateljev a ca-
pella in z različnimi instrumentalnimi spremljavami, tako da program, ki je harmonično, ritmično in me-
lodično nekoliko težji od lanskega, od pevcev zahteva tudi veliko dela doma, ne samo na vajah. To delo je 
bilo nagrajeno z večjo samostojnostjo vsakega posameznika, kar pa je omogočilo tudi drugačno postavi-
tev pevcev v zboru. Pevci namreč stojijo mešano po glasovih, kar prinaša večjo izenačenost med glasovi, 
kljub pomanjkanju pevcev v tenorskih vrstah.

Zelo se že veselimo našega jubilejnega koncerta v januarju, ko bomo kronali jubilejno sezono z vokal-
no-instrumentalnim koncertom skupaj s Komornim orkestrom Akademije za glasbo in se nato podali no-
vim harmonijam naproti.

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
OB 20. OBLETNICI SLOVENIJE
NASTOPIL V EVROPSKEM PARLAMENTU V BRUSLJU

Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana je bil od 19. do 22. junija 2011 na turneji v Bruslju. Na pova-
bilo Lojzeta Peterleta je nastopil na proslavi ob 20-letnici samostojne Slovenije, ki so jo pripravili slovenski 
poslanci v Evropskem parlamentu. Proslava je potekala v treh delih; najprej pri spomeniku Žive naj vsi na-
rodi, nato v eni od dvoran v parlamentu, nazadnje pa še v avli pred dvorano. Po nastopih se je zbor udele-
žil sprejema pri veleposlaniku Radu Genorii, vodji stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji. 
Sled nji je priredil sprejem za tuje in slovenske politike, gospodarstvenike in druge povabljene goste. Zbor 
je z ubranim petjem slovenske ljudske pesmi popestril dogajanje na sprejemu in marsikoga pritegnil k 
skup nemu petju.

PEVSKI ZBORI
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

MEŠANI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Špela PodgorŠek, zborovodkinja

Zborovodkinja: 
Pianisti na nastopih: 

Korepetitorki:

PROGRAM ZBORA V LETU 2011:

Špela PodgorŠek
Alenka BoBek, 
Tadej HorvAT, 
Manca Trček
Maja Ivana SModIŠ Škerl, 
Alenka BoBek

Ilze ARN

Peter ILJIČ ČAJKOVSKI

Ambrož ČOPI

Anton FOERSTER

Iacobus GALLUS

Marjan GRdAdOLNIK

Franz GRUBER

davorin JENKO, prir. Lojze LEBIČ

Ljudska, prir. Aleksander dANEV

Ljudska iz Bele krajine, prir. Patrick QUAGGIATO

Ljudska iz Benečije, prir. Hilarij LAVRENČIČ

Ljudska iz Benečije, prir. Ubald VRABEC

Ljudske iz Gornjega Senika v Porabju, prir. Uroš KREK

Ljudska iz Istre, prir. Mateja PETELIN

Ljudska iz Prekmurja, prir. Katarina PUSTINEK

Ljudska iz Tolmina, prir. Aldo KUMAR

Ljudska iz Ukrajine, prir. Mykola LEONTOVyČ

Cantemus (tradicionalna)

Dostojno yest
Missa brevis
Pevec (Josip HAšNIK)

Gallus amat Venerem
Laudate dominum (Ps 117)

Sveta noč
Lipa (Miroslav VILHAR)

Čuk se je oženil
Aj, zelena je vsa gora
Preuozke so stazice
Gularja sen tiela jmiet
Pet porabskih:
 Jaz pa pojdem na Gorenjsko
 Komi se drema, naj ide spat
 Micika v püngradi rouže bere
 Pravo sam ti dostakrat
 Snoč nam je ta noč tak lüštno vesela
Mamca, pošljite me po vodo
Ne ouri, ne sejaj
Magdalenca
Ščedryk

S turneje v Bruslju se vračamo zadovoljni, ker smo v Evropskem 
parlamentu na proslavi v počastitev 20-letnice samostojne Slovenije 
nastopili pred pomembno publiko, in to v letu, ko praznujemo tudi 
120-letnico delovanja zbora. Predstavili smo se na pomembnem 
dogodku, ki je bil odmeven tudi v javnosti. Poleg tega pa smo 
bili na turneji, na kateri smo poleg nastopov doživeli še veličasten 
sprejem v parlamentu, si pod vodstvom poslanke Tanje Fajon 
ogledali Bruselj, obiskali Brugge, privoščili pa smo si tudi 
veliko lepega medsebojnega druženja, kar zelo pozitivno deluje 
na vzdušje v zboru in pevce še bolj motivira za resno in trdo delo.
olga drABIk jug, predsednica zbora

Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Belgija, Bruselj, 21. junij 2011 (foto ARHIV GM)
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BOŽIČNI KONCERT
Vodice pri Ljubljani, cerkev sv. Marjete, 8. januar 2011
BOŽIČNI KONCERT
Črni vrh nad Idrijo, cerkev sv. Jošta, 9. januar 2011
SOdELOVANJE ZBORA NA PRIREdITVI »MOZARTOVI dRUŽINSKI POPOLdNEVI«
Polhov Gradec, Polhograjska graščina, 30. januar 2011
SOdELOVANJE ZBORA NA PRIREdITVI »PO PREšERNOVIH STOPINJAH«
Ljubljana, pod oknom Primiceve Julije na Wolfovi ulici, 31. januar 2011
NAšE PEVSKE VRSTE: KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE
Ljubljana, Stanovska dvorana na Gradu, 16. februar 2011
NASTOP ZBORA NA REVIJI »LJUBLJANSKI ZBORI«
Ljubljana, dvorana Zavoda sv. Stanislava, 27. marec 2011
PRILOŽNOSTNI NASTOP
Grosuplje, Dom za starejše občane, 19. maj 2011
PRILOŽNOSTNI NASTOP
Ljubljana, Vzgojno-varstveni center Tončke Hočevar, 24. maj 2011
NASTOP NA PROSLAVI OB 20-LETNICI SLOVENIJE
Belgija, Bruselj, Evropski parlament, 21. junij 2011
NASTOP NA PROSLAVI OB 20-LETNICI SLOVENIJE
Ljubljana, Dom za starejše občane Tabor, 23. junij 2011
NASTOP NA PROSLAVI OB 20-LETNICI SLOVENIJE IN dNEVU VOJAšKEGA BATALJONA V KRANJU
Kranj, vojašnica, 24. junij 2011
NASTOP ZBORA NA 11. FESTIVALU ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBdOBJE
Ljubljana, Cankarjev dom, 29. september 2011
NASTOP ZBORA NA PRIREdITVI »GERBIČEVI VEČERI«
Cerknica, Kulturni dom, 7. oktober 2011
SOdELOVANJE NA REGIJSKEM TEKMOVANJU OdRASLIH PEVSKIH ZASEdB IN PEVSKIH SKUPIN
Kočevje, šeškov dom, 12. november 2011
 Zbor je prejel srebrno priznanje 
NASTOP ZBORA NA PRIREdITVI V POČASTITEV 90-LETNICE PISATELJA ZORKA SIMČIČA
Ljubljana, dvorana Svetovnega slovenskega kongresa, 23. november 2011
KONCERT SAKRALNE GLASBE
Logatec, cerkev sv. Nikolaja, 3. december 2011
KONCERT SAKRALNE GLASBE
škofja Loka, cerkev Svetega Duha, 10. december 2011
KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE OB MEdNAROdNEM dNEVU ZBOROVSKE GLASBE
Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011

NASTOPI ZBORA V LETU 2011:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ljudska, prir. Marij KOGOJ

Ljudska, prir. Matej HUBAd

Ljudska, prir. Matej HUBAd

Po Francetu MAROLTU, prir. Lojze LEBIČ

Po zapisu iz Učje, prir. Pavle MERKU

Zorko PRELOVEC

Eugen SUCHON

Ernst SCHERER

Matija TOMC, Anton NAGELE

John Francis WAdE

Stoji mi polje
Škrjanček poje
Nmau čez izaro
Trauniče so žie zalene (iz Zilje)

Gre alba šë čez bužico
Pozdrav
A ka si mi krasna (Peter Bella-Horal)

Vo Luzern auf Waggis zue (švicarska ljudska)

Slovenski božič (po slovenskih ljudskih napevih)

Hitite kristjani

vida ŠegA, predstavnica zbora

Novembra 2010 smo pevke in pevci z dolgoletnim stažem v matičinem Mešanem pevskem zboru ustano-
vili Seniorski pevski zbor Glasbene matice, da bi enkrat tedensko ob rednem prepevanju na vajah ohra-
njali in spodbujali pripadnost ciljem in viziji društva, širili prijateljske pevske vezi, s pevskimi nastopi obe-
leževali pomembnejše dogodke, vsako leto izvedli letni koncert in več priložnostnih nastopov, se udele-
ževali prireditev v organizaciji JSKD, predvsem pa v svoj repertoar uvrščali ljudske pesmi, ki bi postale naš 
železni repertoar.

Tako smo že 14. januarja 2011 v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani na božično- novole-
tnem koncertu sodelovali skupaj s Komorno skupino šutna iz Kamnika, ki jo prav tako vodi naš zborovod-
ja Primož Leskovec, z žensko vokalno skupino Brinke iz Grosuplja, ki jo vodi Tina Vahčič, tudi bivša pevka 
MePZ GM, v njej pa pojeta tudi dve naši pevki, ter s Trnovskim oktetom iz Ljubljane, v katerem sodelujejo 
tudi naši trije tenorji.

16. februarja 2011 smo se v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu udeležili koncertnega večera Glas-
bene matice »Naše pevske vrste«, kjer so nastopili vsi matičini pevski zbori.

V prvem vikendu po prvomajskih praznikih smo se udeležili intenzivnih pevskih vaj v Planici, kjer smo 
se poglobljeno učili pesmi za letni koncert, ob druženju v prostem času pa še kar peli in peli.

21. junija 2011 smo ob svetovnem dnevu glasbe izvedli priložnostni nastop na Magistratu, pomladni 
čas pa zaključili z vajami na ladjici po Ljubljanici, ko smo z ubranim petjem pri Tromostovju tudi mi prispe-
vali k turistični podobi Ljubljane.

Kot gostje Komorne skupine šutna iz Kamnika smo na njihovem letnem koncertu izvedli tudi naš pro-
gram pesmi, ki ga je bilo za polovični letni koncert. Ta je bil 13. novembra 2011 v Kulturnem domu šmarca 
pri Kamniku.

Zadnje pevske vaje, tudi intenzivne, pa posvečamo učenju kantate Janija Goloba Vaje v slogu, s ka-
tero bomo 11. januarja 2012 sodelovali na jubilejnem koncertu Mešanega pevskega zbora Glasbene matice 
v počastitev zborove 120-letnice. Škrjanček poje, žvrgoli je pesem, ki jo v različnih motivih zdaj pre-
pevamo skozi kantato, znana osnovna melodija pa je bila v dolgih letih našega druženja tista, ki smo jo 
največkrat zapeli za dodatek na letnih koncertih ali pa ob drugih priložnostih, zato jo bo Seniorski pevski 
zbor zagotovo tudi še naprej uvrščal v svoj železni repertoar.

SENIORSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Seniorski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Ljubljana, Stanovska dvorana na Gradu, 16. februar 2011 (foto ARHIV GM)



Konec meseca septembra 2011 sem se prvič srečala z Mladinskim pevskim zborom Glasbene matice. Po 
začetnih prilagajanjih in usklajevanju urnikov smo le pričeli s prvimi vajami in se zatopili v nov program 
z naslovom »… In dovoljene so nam sanje«. V drugem mesecu našega skupnega delovanja smo po zornost 
malce preusmerili na sodelovanje z Otroškim zborom Glasbene matice pri glasbeni predstavi Gal v ga-
leriji. Leto 2011 smo zaključili s krajšim nastopom na Kongresnem trgu, na katerem smo se v tej zasedbi 
predstavili prvič.
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GLASBENE MATICE LJUBLJANA
urška FABIjAn, zborovodkinja

MLADINSKI PEVSKI ZBORZborovodja:

Zborovodkinja v sezoni 2010/2011: 
Zborovodkinja v sezoni 2011/2012: 

Pianistka na nastopih:

Primož leSkovec

Polona STegu
urška FABIjAn
kristina coTIč

PROGRAM ZBORA V LETU 2011:

PROGRAM ZBORA V LETU 2011:

Emil AdAMIČ, prir. Radovan GOBEC

Leopold BELAR

Leopold BELAR

david dOKTORIČ

Anton FOERSTER, prir. Janez MOČNIK

Anton FOERSTER

Anton FOERSTER

Jani GOLOB

Ljudska, prir. Vilko RUS

Ljudska, prir. Emil AdAMIČ

Po ljudskem motivu iz Kostela, prir. Miro KOKOL

Breda šČEK

Valentin šTOLCER

Matija TOMC

Matija TOMC

Ivan ZUPAN

Martin ŽELEZNIK

Emil AdAMIČ

Alfred VON BECKERATH

Ljudska, prir. Emil AdAMIČ

Cristy Cary MILLER

Egi GAšPERšIČ

Patrick QUAGGIATO

Rezijanska ljudska, prir. Pavle MERKU

Camille SAINT-SAËNS

Alan SMITH

Carl STROMMEN

Jani šULIGOJ

Bjorn ULVAEUS

Venezuelska, prir. Alberto GRAU

Antonio VIVALdI

Tadeja VULC, prir. Črt SOJAR VOGLAR

Tadeja VULC, prir. Črt SOJAR VOGLAR

Tadeja VULC, prir. Črt SOJAR VOGLAR

Vse najlepše rožice (štajerska ljudska)

Glej zvezdice božje (A. PRAPROTNIK)

Že počiva vsa narava
Dopolnjen je obljube čas (J. P. BELOSTENSKI)

Večerni ave
Pevec (J. HAšNIK)

Stoji gora (slovenska ljudska)

Vaje v slogu
Se davno mrači
Če ti ne boš moj (iz šTREKLJEVE zbirke)

Po zelenem travniku
K nebu povzdignimo solzne oči
Rajske strune (J. LEVIČNIK)

Rosite nebesa dežujte boga (F. TERČELJ)

Pomlad
Božji nam je rojen sin (venec 631)

Poslan z nebes je angel

Igra v kolo jabolko (Belokranjsko narodno kolo)

Sine musica nulla vita
Pleši, pleši črni kos
I Can Feel the Rhythm 
Ljubezenska uspavanka (Tone PAVČEK)

Poljske cvetlice (Franjo ROJEC)

Nana nana, sinicece 
Ave Maria
Love is Come Again (J. M. C. CRUM)

Pocket Full of Miracles
Glasba – jezik sveta (Vanja RAJTER)

I have a dream (Benny ANDERSSON)

El Barquito
Domine Deus, Agnus Dei
Znan obraz (Svetlana MAKAROVIČ)

Golobček (Svetlana MAKAROVIČ)

Na ledu (Svetlana MAKAROVIČ)

SOdELOVANJE ZBORA NA BOŽIČNO-NOVOLETNEM KONCERTU
Ljubljana, evangeličanska cerkev Primoža Trubarja, 14. januar 2011
NAšE PEVSKE VRSTE: KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE
Ljubljana, Stanovska dvorana na Gradu, 16. februar 2011
NASTOP OB MEdNAROdNEM dNEVU GLASBE
Ljubljana, Magistrat, 21. junij 2011
LETNI KONCERT ZBORA
šmarca pri Kamniku, Kulturni dom, 13. november 2011
KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE OB MEdNAROdNEM dNEVU ZBOROVSKE GLASBE
Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011

NAšE PEVSKE VRSTE: KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE
Ljubljana, Stanovska dvorana na Gradu, 16. februar 2011
SOdELOVANJE NA KONCERTU »SEdIš NA UšESIH?«
Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 19. april 2011
LETNI KONCERT PEVSKE PRIPRAVNICE, OTROšKEGA PEVSKEGA ZBORA IN MLAdINSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. maj 2011
NASTOP ZBORA NA PRIREdITVI V OKVIRU PROGRAMA »TA VESELI dAN KULTURE«
Ljubljana, Narodna galerija, 3. december 2011
KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE OB MEdNAROdNEM dNEVU ZBOROVSKE GLASBE
Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011

NASTOPI ZBORA V LETU 2011:

NASTOPI ZBORA V LETU 2011:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Mladinski pevski zbor 
Glasbene matice Ljubljana, 
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 
24. maj 2011 (foto ARHIV GM)

Otroški zbor Glasbene 
matice Ljubljana, 

Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 
24. maj 2011 (foto ARHIV GM)

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Andreja MArTInjAk, zborovodkinja

Po dolgem druženju s Pedenjpedom v letu 2010 smo v novo koledarsko leto zakorakali s pesmicami Ja-
neza Kuharja in uspavankami. število pevcev se je po zaključku projekta Pedenjped žal nekoliko zmanj-
šalo, a je že tako, da večji projekti vzamejo svoj dolg. Ne smemo pozabiti, da so pri našem zboru gonilna 
sila starši, in ne smemo jim zameriti, če jim entuziazem po napornem sklopu vsakodnevnih vaj in nasto-
pov upade. Izkušnje so pokazale, da so otroci, ki prepevajo v Otroškem zboru, zelo aktivni tudi na drugih 
področjih (glasbena šola, plesne vaje, balet ...) in pogosto se urniki drugih aktivnosti križajo z urnikom 
naših vaj.

Izbor Kuharjevih pesmic smo zapeli na delavnicah na Ljubljanskem gradu ter na slavnostnem koncer-
tu, ki ga je Festival Ljubljana (v okviru 26. slovenskih glasbenih dnevov) posvetil 100-letnici rojstva Janeza 
Kuharja. Otroci so sodelovali s študenti Akademije za glasbo, ki so na zanimiv način predstavili in učili pe-
smice. Nepozabna dogodivščina je bila gotovo snemanje Kuharjevih pesmic v Mariboru. S seboj smo po-
vabili tudi starše, da so lahko opazovali in spodbujali svoje nadebudneže pri delu. Sad tega snemanja in 
snemanja uspavank v Ljubljani sta dve zgoščenki, ki sta pri Mladinski knjigi obogatili prekrasni slikanici. 
Obe smo jeseni že uspešno predstavili v Cankarjevem domu in v knjigarni Konzorcij. Sezono smo zaklju-
čili z letnim koncertom v Ljubljani in z izletom v Arboretum, kjer smo si (tudi s starši) ogledali razstavo 
dinozavrov, zapeli »hit« pesmico Če bi se svet nazaj vrtel ... in razdelili priznanja za požrtvovalno petje.

Že spomladi nas je navdušil škrat Gal in zato smo septembra z novimi močmi pridno začeli z učenjem 
cikla pesmi Gal v galeriji Tadeje Vulc. Kar nekaj novih pevcev je napolnilo naše vrste, zato smo se od-
pravili na intenzivne vaje v Dom Čebelica v Čatež pri Trebnjem. V dveh dneh smo telovadili, se igrali, veli-
ko peli, se sprehajali, opazovali okolico, brali ... in se spoznavali. Z gotovostjo lahko rečem, da smo postali 
bolj odprti in pozorni drug do drugega, čutiti pa je bilo tudi svež veter pripadnosti skupini in prijateljstvo. 
V veliko pomoč sta bili Davorina in Natalija, ki sta med odmori poskrbeli za različne razvedrilne aktivnosti, 
ob večerih pa tudi za kak objem in crkljanje.

Naj zapišem še nekaj besed o samem zboru. Trenutno v zboru prepeva 18 otrok, v starosti 7(6) do 10 
let. Več je mlajših otrok (7–8 let), zato je delo prilagojeno njim. Nivo njihove koncentracije se pač razlikuje 
od tistega pri večjih otrocih. Enako velja za dojemanje pesmi in hitrost učenja. Mlajši imajo nešteto vpra-
šanj o vsebini pesmice, zakaj je tako, kaj je mislil … na drugi strani pa se starejše deklice ne vživijo v pesem 
na tak način in se jo tudi hitreje naučijo. Letošnja novost na vajah so bansi, ki so se izkazali kot zanimiv in 
prijeten skok iz klasičnega zborovskega petja. Sem in tja, kadar je polna luna, ali pa se pripravlja k dežju, 
pa otroci z veseljem vzamejo v roke barvice in pesmice tudi narišejo.

IGRIVE IN ZASPANE – TAKŠNE IN DRUGAČNE PESMI
Metka PuŠenjAk, urednica pri Založbi Mladinska knjiga d. d.

Danes lahko že zatrdim, da je v sodelovanju med Glasbeno matico Ljubljana in glasbenim programom 
naše založniške hiše nastala močna vez, kar potrjujejo uspešne glasbene izdaje. Vsako leto sodelujemo z 
Otroškim ali Mladinskim pevskim zborom Glasbene matice pri poustvarjanju pesmic za zgoščenke, ki jih 
priložimo našim knjigam za otroke.

V letu 2011 smo pripravili dve uspešni izdaji in prejeli izvrstne kritike. V dnevnem časopisju sem pre-
brala, da je imenitna slikanica Uspavanke z ilustracijami Jelke Reichman prava paša za oči, zgoščenka z 
uspavankami pa je dodatna poslastica h knjigi, saj malčke resnično popelje v »dremuckanje«. Izjemno 
ve seli so je bili tudi starši, ki so povedali, da se marsikatere melodije spominjajo iz svojega otroštva, bese-
dila so namreč že pozabili. Ob poslušanju teh zvočnih posnetkov pa so se v mislih vrnili nazaj v mladostne 
spomine in ob predvajanju so lahko zraven zapeli (mrmrali). In kaj je lepšega kot petje. To so nam na po-
snetkih znali povedati mladi pevci, ki so se »zaspane« pesmice naučili, se vanje vživeli in jih posneli.
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NASTOPI ZBORA V LETU 2011:

NASTOP ZBORA NA KONCERTU »PEdENJMUSKA«
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 29. januar 2011
NAšE PEVSKE VRSTE: KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE
Ljubljana, Stanovska dvorana na Gradu, 16. februar 2011
RAdIJSKO SNEMANJE CIKLA PESMI SKLAdATELJA JANEZA KUHARJA
Maribor, Regionalni studio RTV Slovenija, 26. marec 2011
SOdELOVANJE NA 26. SLOVENSKIH GLASBENIH dNEVIH: GLASBENE dELAVNICE ZA OTROKE
Ljubljana, dvorana Palacij na Gradu, 4. in 5. april 2011
SOdELOVANJE NA 26. SLOVENSKIH GLASBENIH dNEVIH: KONCERT OTROšKIH PESMI 
JANEZA KUHARJA
Ljubljana, Stanovska dvorana na Gradu, 7. april 2011
PREMIERA dOKUMENTARNEGA FILMA »RASTEMO – PET LET OTROšKEGA PEVSKEGA ZBORA 
GLASBENE MATICE LJUBLJANA«
Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana, 12. april 2011
SNEMANJE CIKLA PESMI »USPAVANKE«
Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 14., 18. april in 19. maj 2011
LETNI KONCERT PEVSKE PRIPRAVNICE, OTROšKEGA IN MLAdINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
GLASBENE MATICE
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. maj 2011
POdELITEV PRIZNANJ »SLOVENSKA PEVSKA ZNAČKA«
Arboretum Volčji potok, 29. maj 2011
MEdIJSKA PREdSTAVITEV GLASBENE PREdSTAVE »GAL V GALERIJI«
Ljubljana, Cankarjev dom, 29. avgust 2011
NASTOP ZBORA NA PREdSTAVITVI KNJIGE IN ZGOšČENKE »USPAVANKE«
Ljubljana, Knjigarna Konzorcij, 27. oktober 2011
NASTOP ZBORA NA PREdSTAVITVI KNJIGE IN ZGOšČENKE »JAZ IMAM PA GOSLICE« 
V OKVIRU 27. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA
Ljubljana, Cankarjev dom, 24. november 2011
NASTOP ZBORA V OKVIRU PRIREdITEV »TA VESELI dAN KULTURE«
Ljubljana, Narodna galerija, 3. december 2011
KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE OB MEdNAROdNEM dNEVU ZBOROVSKE GLASBE
Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011
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Drugo zgoščenko igrivih, hudomušnih in drobnih pesmic smo pripravili v sklopu 100. obletnice roj-
stva slovenskega skladatelja Janeza Kuharja. Jaz imam pa goslice je naša prva pesmarica z ilustracijami 
Beatriz Tomšič Čerkez, v njej pa se zrcalijo povsem drugačna razpoloženja. Pesmice strička Kuharja so du-
hovite, včasih nabrite, mladega pevca pa kar same vabijo v poustvarjanje. Pesmice smo posneli v studiu 
Radia Maribor, in priznati je treba, da so malim pevcem zares zlezle pod kožo, saj so uprizorili pravi mali 
koncert. Kdor jih ni slišal takrat, jim lahko prisluhne zdaj na zgoščenki, priloženi glasbeni slikanici.

Knjiga in priložena zgoščenka Uspavanke; 
Založba Mladinska knjiga d. d., Ljubljana, 2011

Knjiga in priložena zgoščenka Jaz imam pa goslice; 
Založba Mladinska knjiga d. d., Ljubljana, 2011

Alojz AJdIČ

Janez BITENC

Johannes BRAHMS

Matevž GORšIČ

Miro KOKOL

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Pravljica (Lukrecija MARIČ)

Spi, dete spi (Jože HUMER)

Lahko noč (slovensko besedilo Jože HUMER)

Sladkosned (Niko GRAFENAUER)

Spanček (Gitica JAKOPIN)

Jaz imam pa goslice (Gregor STRNIšA)

Igra (Ivan ALBREHT)

Ni copatka (Milena BATIČ)

Mačke in psi (Janez KUHAR in OTROCI VRTCA RAKOVNIK)

Mlada pesem (Manko GOLAR)

Mokri kuža (Branko RUDOLF)

O Marici in njenem jezičku (Jože šMIT)

Polžek (Jože OLAJ)

Smešen lov (Maks SIMONČIČ)

Zajček že spi (Milena BATIČ)

Vesela pomlad (Gustav STRNIšA)

Vesele maske (Janez KUHAR)

Ti si fuč (Dane ZAJC)

Kaj imamo (Vera ALBREHT)

Postovka (Ciril PREGELJ)

Uspavanka (slovensko besedilo Jože HUMER)

Nina nana (Dane ZAJC)

Spavaj, spavaj (slovensko besedilo Jože HUMER)

Uspavanka (Mira VOGLAR)

Znan obraz (Svetlana MAKAROVIČ)

Golobček (Svetlana MAKAROVIČ)

Na ledu (Svetlana MAKAROVIČ)

Spančkaj, detece (slovensko besedilo Jože HUMER)

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Aldo KUMAR

Slavko MIHELČIČ

Slavko MIHELČIČ

Wolfgang Amadeus MOZART

Makso PIRNIK

Franz SCHUBERT

Mira VOGLAR

Tadeja VULC, prir. Črt SOJAR VOGLAR

Tadeja VULC, prir. Črt SOJAR VOGLAR

Tadeja VULC, prir. Črt SOJAR VOGLAR

Carl Maria VON WEBER

Zborovodkinja: 
Pianista na nastopih:

Andreja MArTInjAk
Marko PeTruŠIč,
kristina coTIč

PROGRAM ZBORA V LETU 2011:
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PEVSKA PRIPRAVNICA

Pevska pripravnica Glasbene matice Ljubljana, Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. maj 2011 (foto ARHIV GM)

valentina ugovŠek, zborovodkinja

CICIBANSKI PEVSKI ZBORI
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

V pevski pripravnici Glasbene matice sodelujejo otroci od petega do šestega leta starosti, ki se pevsko 
pri pravljajo za vstop v vrste Otroškega pevskega zbora Glasbene matice. Pevske vaje potekajo enkrat te-
densko po eno uro. Kot v cicibanskih pevskih zborih, ki potekajo v vrtcih, so tudi v pripravnici pevske vaje 
pri lagojene razvojni stopnji otroka. Nove pesmi se otroci naučijo preko igre, pravljičnih junakov, ljudskih 
legend, ipd. Ob petju pa se pogosto tudi gibalno izražajo. Namen pevskega izobraževanja otrok je pravilno 
oblikovanje otroškega glasu, osvajanje pevske tehnike, razvijanje in krepitev melodičnega ter ritmičnega 
posluha, osvajanje otroškega pevskega repertoarja, navajanje na zborovsko petje pod vodstvom zboro-
vodje ter doživeto ustvarjaje in poustvarjanje ob različnih glasbenih vsebinah.

Delo z najmlajšimi pevci mi je vedno v posebno veselje in užitek. V letu 2011 se mi je najbolj vtisnil 
v spo min marčevski nastop na mednarodni pevski reviji v Boljuncu pri Trstu, kjer so se v združenem zboru 
predstavili pevci Pevske pripravnice in cicibanskega zbor a. Nastop je bil svojevrsten uspeh, kar je bilo vi d no 
tudi po navdušenem odzivu publike. Prav takšni uspešni nastopi ter otroška razigranost, veselje in petje 
mi vedno znova predstavljajo izziv in mi dajejo zagon za delo z najmlajšimi pevci.

Sonja ĐevenIcA, zborovodkinja
Da bi otrok začel lepo in ubrano peti, ga moramo naučiti poslušati sebe, prisluh-
niti drugim, uživati v petju in uživati v tišini. Zato smo se to leto v vrtcu posvetili 
odkrivanju čara tišine in glasbe. Otroci so s petjem in igranjem dočarali noč, 
noč ni mir in vse lepe in magične stvari, ki se dogajajo ponoči. Skozi pesmice so 
ugotovili, da ponoči »nekdo zaspi, nekdo se zbudi, nekdo pa smrči, vsekakor se 
veliko magičnih stvari zgodi ...«.

valentina ugovŠek, zborovodkinja
Kot že nekaj let doslej smo se na Glasbeni matici tudi v letu 2011 ukvarjali s pev-
sko vzgojo naših najmlajših pevcev – vrtčevskih otrok. Tako sem vodila cici zbor-
ček v vrtcu Viški gaj, enota Zarja ter v vrtcu Mladi rod, enota Čira čara. Z otroki 
v vrtcih smo se videvali dvakrat tedensko in po dobrih dveh mesecih naše delo 
predstavili na več nastopih. Mladi pevci so se predstavili v knjigarni Konzorcij 
ter na zaključnih koncertih na Glasbeni matici ter v njihovih domačih vrtcih. Pev-
ske vaje so potekale kot pevske delavnice s temo, ki je povezovala pesmice in 
ce lotno glasbeno delo. Tako je otroke v svet pravljic, ljudskih pesmic, norčij in 
na  vi hanosti vodil Pedenjped, priljubljen junak otroške poezije Nika Grafena uer-
ja. Otroci so se tako še bolj prepustili svetu glasbe in petja ter se z veseljem uči li 
novih pesmi.

Tatjana ŠTrBenk, zborovodkinja
Cicibanske zborčke Glasbene matice letos vodim drugo leto zapored. Glasbe-
ne urice poskušam narediti pestre in raznolike. Z otroki se na zanimiv način upo-
jem in jih pritegnem s slikovitimi zgodbami, s katerimi spoznavajo novo pesem. 
Učenje pesmi gre z roko v roki z igrami, pri katerih otroci pridobivajo občutek 
za ritem, se učijo poslušanja, prepoznavajo glasbila, različne tonske višine ipd. 
Otroke želim vzgojiti ne le v dobre pevce, temveč tudi v zgledne poslušalce. 
Otro ci so še zelo majhni. Koliko od njih jih bo glasbo izbralo za svojo poklicno 
pot, je nemogoče vedeti, toda če bodo petje doživeli kot nekaj lepega, bodo 
go tovo raje zahajali na koncerte, se priključili pevskemu zboru in tako na svoj 
način prispevali k živemu glas benemu življenju. Vzgajanje se začne pri majhnih 
otrocih, tudi glasbeno. Vesela sem, da glasbo lahko posredujem že vrt čev skim 
otrokom, saj je delo z njimi polno presenečenj in izzivov, zahteva pa iznajdlji-
vost, inovativnost ter veliko energije, ki pa jo v še večji meri dobim povrnjeno.

GLASBENI PROGRAM ZA OTROKE

NASTOPI PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2011:

NASTOP NA 3. MEdNAROdNI REVIJI OTROšKIH PEVSKIH ZBOROV »POJE VAM MLAdOST«
Italija, Boljunec pri Trstu, 27. marec 2011
LETNI KONCERT PEVSKE PRIPRAVNICE, OTROšKEGA IN MLAdINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
GLASBENE MATICE
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. maj 2011
SOdELOVANJE NA KONCERTU PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE OB SVETOVNEM dNEVU 
ZBOROVSKE GLASBE
Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.

V LETU 2011 SO GLASBENE dELAVNICE POTEKALE V NASLEdNJIH LJUBLJANSKIH VRTCIH:
Vrtec vIŠkI gAj, enota Zarja; zborovodkinji valentina ugovŠek in natalija ruS
Vrtec vIŠkI gAj, enota kozarje; zborovodkinja natalija ruS
Vrtec MlAdI rod, enota kostanjček; zborovodkinja Sara udovIč
Vrtec MlAdI rod, enota čira čara; zborovodkinja Sonja ĐevenIcA
Vrtec MlAdI rod, enota vetrnica; zborovodkinja Sara udovIč
Vrtec MojcA, enota Tinkara; zborovodkinja Tatjana ŠTrBenk
Vrtec MojcA, enota Muca; zborovodkinja Tatjana ŠTrBenk
Vrtec MojcA, enota rožle; zborovodkinja Tatjana ŠTrBenk
Vrtec jelkA; zborovodkinji Sonja ĐevenIcA in valentina ugovŠek



Glasbene počitnice za otroke, 
Ljubljana, avgust 2011 
(foto ARHIV GM)

1918

natalija ruS, zborovodkinja
Vedno bolj me navdušuje domišljija, energija, igrivost in iskrenost otrok, ki se vsako leto vpišejo v najmlaj ši 
cici zborček Glasbene matice. Vsak teden se veselim vaj, kjer skozi igro spoznavamo glasbo. Največ mi 
pomeni zaupanje otrok. Na vaji uživajo in me s pesmijo ter nasmehom željno pričakajo na naslednji glas-
beni urici.

Sara udovIč, zborovodkinja
Cici zborček Glasbene matice poteka dvakrat tedensko, kar je za otroke dokaj naporno, saj vsi še niso zmo-
ž ni 45-minutne koncentracije, zato vaje kdaj po pestrim s krajšimi glasbeno-didaktičnimi igrami. Otroci 
so sicer vodljivi, zelo hitro si zapomnijo besedila pesmic, kar me zelo veseli. Vzgojiteljice so mi v po moč, 
saj so pri urah prisotne in hitro opozorijo koga, ki je preveč razposajen.

Glasbena matica je letos prvič organizirala glasbene počitnice za otro ke. Pole-
tne počitnice so obsegale paleto aktivnosti in prav tako ne-ak tiv nosti. V sto-
rilnostno in tekmovalno naravnanem okolju smo poskusili otrokom vrniti os-
nov no pravico do umirjanja, sprostitve, »aktivnega bivanja«, tistih stanj, ki so 
temeljna za občuteno, ustvarjalno delo. Poudarek počitnic je bil torej bolj na 
samem procesu kot na cilju, na odpiranju vrat v svet zanimivih različnosti. Na 
tak način so otroci ra zvi jali sposobnost osredotočanja in kompleksnejšega za-
znavanja, iz katerega se poraja spontana aktivnost.

Program je obsegal zlasti delo na terenu. Otroci so obiskali različne lokaci-
je: Slovenski etnografski muzej, Botanični vrt, Tivoli, Koseški bajer in observa-
torij na Golovcu. V Botaničnem vrtu so peli pesmi o drevesih in cvetlicah, na 
Zmajskem mostu in na Gradu pesmi o zmajih, ob Ljubljanici pesmi o vodi, v 
Tivoliju so ležali na travi in poslušali muziciranje glasbenikov, gledali krošnje 
dreves, oblake, poslušali veter, se čudili zvokom, barvam in podobam okrog 
sebe … Poleg glasbe so otroci lahko slišali tudi različne zgodbe, legende, spo-
znali delo arhitekta Plečnika, Cankarja itd. Avtorica projekta, prof. Mirjam Žga-
vec, je poskrbela za to, da je na različne načine spodbudila njihovo radoved-
nost in radoživost. Otroci so obogatili tudi svoj pesemski repertoar, ob tem pa 
tudi piskali na trave, na žvrgolivčke, improvizirali spremljave z različnimi zvočili 
(kamenčki, les …), ki so jih iskali in tudi našli na svojih poteh in sprehodih.

Avtorica in mentorica: prof. Mirjam ŽgAvec

Janez BITENC 

Janez BITENC 

Janez BITENC 

Janez BITENC 

Jani GOLOB 

Tomaž HABE 

Janez KUHAR 

Janez KUHAR 

Janez KUHAR 

Janez KUHAR 

Janez KUHAR 

Janez KUHAR 

Borut LESJAK 

Tadej VASLE 

Ljudska 

Ljudska 

Slovenska ljudska

Slovenska ljudska

Slovenska ljudska

Slovenska ljudska

Slovenska ljudska

Slovenska ljudska 

Domišljavi želodek (Janez BITENC)

Medvedki plešejo (Janez BITENC)

Prvič v šolo (Janez BITENC)

Z avtobusom k teti (Janez BITENC)

Potička (Anja šTEFAN)

Cicibani (Tomaž HABE)

Kje je copatek (Milena BATIČ)

Mojčin medo (Danilo GORINšEK)

Nesreča (Vida JERAJEVA)

Pleza mucek (Neža MAURER)

Uspavanka (Niko GRAFENAUER)

Vrabček (Neža MAURER)

Vrtnar (Niko GRAFENAUER)

Če bi se svet nazaj vrtel (Tadej VASLE)

Pesem o sinički
Polževa snubitev
Biba leze
Jutri pa v mesto pojdem
Kako se polžeku mudi
Petelinček je lepo pel
V pondelek v malin nesla
Zajček bi se ženil rad

PROGRAM CICIBANSKIH ZBOROV V LETU 2011:

NASTOPI CICIBANSKIH ZBORČKOV V LETU 2011:

NASTOP NA MEdNAROdNI REVIJI OTROšKIH PEVSKIH ZBOROV »POJE VAM MLAdOST«
Italija, Boljunec pri Trstu, 27. marec 2011
GLASBENO-LITERARNA dELAVNICA ZA CICIBANSKE ZBORČKE
Ljubljana, knjigarna Konzorcij, 6. april 2011
ZAKLJUČNI NASTOPI ZA STARšE
Ljubljana, Glasbena matica, 15. in 20. april ter 27. maj 2011
SOdELOVANJE NA KONCERTU PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE 
OB SVETOVNEM dNEVU ZBOROVSKE GLASBE
Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011

1.

2.

3.

4.

GLASBENE POČITNICE ZA OTROKE
POLETNE GLASBENE POČITNICE:
od 16. do 26. avgusta 2011, Ljubljana, Glasbena matica



Julieta Kubik de Habjanič, 
profesorica vokalne tehnike v Pevski šoli 
Glasbene matice v šolskem letu 2010/2011 
(foto Ivan KRASKO)
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Glasbene počitnice za otroke, 
Ljubljana, november 2011 
(foto ARHIV GM)

V času jesenskih glasbenih počitnic so si otroci ogledali razstavo Orinoco v Et-
no  grafskem muzeju, spo   znali, kako živijo Indijanci, in prisluhnili zvokom ama-
 zonskega pragozda. V baletni šoli jim je balerina pred  stavila osnove klasičnega 
baleta in sodobnega plesa, otroci pa so se preizkusili tudi v vlogi baletnega ko-
reografa. V ži valskem vrtu so s svojo pesmijo presenetili zebro in slona, ugiba-
li, katere zvoke opo naša flavtistka, in spo  znavali njen instrument. Na Ljubljan-
skem gradu so otroke prebudile fanfare, nato pa so se zavrteli v grajskem plesu 
v maskah. V Slo venski filharmoniji so korakali marš ob zvokih tolkal in po ku-
kali v koncertno dvorano na vajo glasbenikov pred koncertom. Počitnice so 
bi le pr epletene z več pesmimi, plesi, risanjem in igranjem, otroci so lahko zai-
grali na različne instrumente in se vsak dan na »pohodih« tudi dobro razgibali.

POUK VOKALNE TEHNIKE poteka enkrat tedensko 45 minut v skupinah treh ali dveh pevcev in obsega tri 
letnike. Pouk vokalne tehnike lahko poteka tudi individualno, če pevec izrazi željo po intenzivnejšem pou-
ku in individualni naravnanosti. Posamezni letnik obsega 36 terminov (šolskih ur). V ta obseg so vključene 
tudi vaje s korepetitorjem ter skupinski pouk.

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, dik-
cije, resonančnega izenačevanja ter fraziranja.

POUK GLASBENE TEORIJE poteka v skupinah enkrat tedensko 45 minut na dveh ravneh – obsega torej 
dva letnika. V prvem letniku pevci osvojijo znanje glasbene teorije v obsegu prvih treh razredov predpisa-
nega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu, v drugem letniku pa v obsegu četrtega, petega 
in šestega razreda.

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 posa-
meznikom, ki se želijo glasbeno pevsko izpopolnjevati, čeprav niso člani pevskih sestavov.

POSLANSTVO PEVSKE šOLE je spodbujati, utrjevati in razširjati veščine vokalne tehnike zborovskih in so lo 
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 iz-
popolnjevanja ter osebnega glasbenega razvoja.

Avtorici in moderatorki: valentina ugovŠek in Tatjana ŠTrBenk

JESENSKE GLASBENE POČITNICE:
od 2. do 4. novembra 2011, Ljubljana, Glasbena matica

Glasbena matica je letos organizirala tudi tri glasbene delavnice v ljubljanskem parku Tivoli. Pripravili in 
vodili sta jih glasbeni pedagoginji Tatjana štrbenk in Valentina Ugovšek. Otroke sta popeljali na glasbeno 
popotovanje po pravljicah, tujih deželah, svetu domišljije in zabave. Otroci so se naučili novih pesmi, za 
boljše vzdušje ob petju še zaplesali, izdelali svoje glasbene inštrumente in tako vsakokrat spoznavali ču-
doviti svet glasbe. Delavnice so potekale 1. oktobra, 6. novembra in 4. decembra 2012 v Kavarni Čolnarna.

ČOLNARNA
GLASBENE DELAVNICE V KAVARNI

PEVSKA ŠOLA Vodja šole:
Učiteljice vokalne tehnike:

Učiteljica nauka o glasbi:

nina koMPAre volASko
Irena PredA, 
julieta kuBIk HABjAnIč, 
nina koMPAre volASko
valentina ugovŠek

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE

Irena Preda, 
profesorica vokalne tehnike v Pevski šoli 
Glasbene matice v šolskem letu 2010/2011 
(foto Ivan KRIŽ)
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Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo sta od 18. do 20. februarja 2011 v Ljubljani organizirali 
mojstrski tečaj za zborovodje, ki ga je vodil nemški dirigent Steffen Schreyer. Namen tečaja, na katerega 
vsako leto povabimo enega od uglednih evropskih zborovodij, je mladim ponuditi možnost dodatnega 
izpopolnjevanja. Teme, ki jih je izobraževanje tokrat zajelo, so bile naslednje:

KAKO POSLUšATI? 
 – Periferno poslušanje / podoba zvoka / analiza zvoka
PEVSKA TEHNIKA:
 – Kako med petjem oblikovati odprte ter zaprte vokale in konzonante 
 – Formanti vokalov in njihove posledice
INTONACIJA V ZBORU:
 – Tri uglasitve pri zborovskem petju: 
  izenačena / čista – naravna / pitagorejska
 – Harmonska in melodična intonacija
 – štirje koraki, kako uporabljati klavir na vaji
KAJ NAREdI dIRIGENTA, dA JE TO, KAR JE? 
 – Vstopi, odmahi, dinamika, artikulacija, tempo, korone, impulz, 
  nakazovanje karakterja – značaja glasbe, intonacija

Na avdiciji je bilo izbranih deset aktivnih udeležencev iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške: Mateja Čer-
nic, Sara Dodig, Ana Erčulj, Mirko Ferlan, Lovro Frelih, Neža Hribar, Gregor Klančič, Anita Medvešek, Va-
lentina Ugovšek in špela Vrtačnik. Ostali prijavljeni kandidati so na tečaju prisostvovali zgolj kot slušatelji. 
Demonstracijska zbora sta bila Komorni zbor Krog (dirigentka Živa Ploj Peršuh) in Ženski pevski zbor Aka-
demije za glasbo v Ljubljani (dirigent Marko Vatovec). Seminar se je zaključil s koncertom v dvorani Uršu-
linskega samostana v Ljubljani, na katerem so se predstavili vsi aktivni udeleženci seminarja. Dirigirali so 
dela Schütza, Gallusa, Corneliusa, Regerja, Kaminskega, Mawbyja, Brittna in Messiaena.

Seminar vokalne tehnike za zborovodje Glasbene matice je potekal v štirih ter-
minih aprila in maja 2011. Govorili smo o posebnostih različnih glasov (sopran, 
alt, tenor, bas) ter o različnih obdobjih glasov, od predšolskih otrok do starej-
ših, kako se glasovi spreminjajo in zakaj pri petju nastopijo tehnični problemi. 
Po predavanju o funkcionalnosti vokalne tehnike in številnih tehnikah solope-
tja smo prešli na praktični del, v katerem so zborovodje sami preizkusili števil-
ne vaje za odpravljanje specifičnih problemov oz. za izboljševanje zvoka pri 
zbo rovskem petju. Vprašanja in pogovor, ki so sledili predavanju, so bili spro-
ščeni in zanimivi, tudi zame, ker smo razpravljali o različnih pogledih na zboro-
vsko petje in izmenjali svoje izkušnje z vodenjem zborov.

Steffen ScHreyer je po diplomi iz cerkvene glasbe in orgel na mün-
chenski Visoki šoli za glasbo nadaljeval študij zborovskega dirigiranja 
v mojstrskem razredu prof. Andersa Ebya na Kraljevem glasbenem 
kon  servatoriju v Stockholmu. Za diplomo leta 1997 je kot prvi absol-
vent dirigiranja prejel Belöningsjeton, medaljo Glasbene akademije 
za posebne dosežke. Po diplomi je deloval kot svobodni umetnik in 
so deloval z zborom švedskega radia, komornim zborom Eric-Ericson, 
zboroma WDR Köln, NDR Hamburg in Litvanskim državnim zborom. 
Med leti 2001 in 2007 je bil profesor zborovskega dirigiranja na Kato-
liški visoki šoli za cerkveno glasbo St. Georgius v Aachnu. Vodil je tudi 
otroški zbor St. Georgius, ki ga je sam ustanovil in ki je osvojil prva 
mes ta na pomembnih mednarodnih tekmovanjih. Je tudi prejemnik 
druge nagrade na mednarodnem zborovodskem tekmovanju v Bolo-
gni leta 2007. Steffen Schreyer je ustanovitelj in umetniški vodja Ev-
rop skih vokalnih solistov, poklicnega ansambla, ki ga sestavljajo pev-
ci iz Skandinavije, baltskih držav in srednje Evrope. Mednarodni ugled 
si je pridobil kot gostujoči predavatelj na dirigentskih tečajih in festi-
valih, kot član žirij zborovskih tekmovanj, pa tudi kot umetniški vodja 
posnetkov za radio, televizijo in različne nosilce zvoka. Je šef dirigent 
Slovenskega komornega zbora, glasbeni direktor v münsterski baziliki 
v Kon stanzi in profesor na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu.

MOJSTRSKI TEČAJ ZA ZBOROVODJE

ZA ZBOROVODJE
SEMINAR VOKALNE TEHNIKE

PEVSKIH ZBOROV
GLASBENE MATICE
Theresa PluT, voditeljica seminarja

Mojstrski tečaj za zborovodje pod mentorstvom Steffena Schreyerja, Ljubljana, 18. – 20. februar 2011 (foto ARHIV GM)
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KONCERTI
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
1. KONCERT • Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah, 23. januar 2011
  Tako pojo zlaTi • koncerT dveh zlaTo nagrajenih pevskih zborov 
  Z dRŽAVNEGA TEKMOVANJA »NAšA PESEM« V MARIBORU 2010
  grudnove ŠMIkle, zborovodkinja Marjeta nAglIč
  koMornI ZBor orFej, zborovodkinja romana rek

Brigita rovŠek
Grudnove šmikle iz Železnikov in Komorni zbor Orfej iz Ljutomera sta bila na lanski »Naši pesmi« nagraje-
na z zlatim priznanjem – to je bil tudi povod za povabilo na nastop v Matičinem koncertnem ciklu, tokrat 
na odru Viteške dvorane ljubljanskih Križank.

Grudnove šmikle z zborovodkinjo Marjeto Naglič so eden redkih slovenskih zborov, ki svoje delo obli-
kuje tudi v okviru programov z repom in glavo. Na koncertu nas je ob klavirski spremljavi Tilna Bajca in 
interpretaciji prevodov pesmi Gabra Terseglava sedemnajst pevk popeljalo skozi Schumannove skladbe 
za visoke glasove. To je bil pravzaprav izbor iz programa večera Grudnovih šmikel na novembrskih »Schu-
mannovih dnevih« v škofji Loki. Z odra Viteške dvorane pa so zvenele do potankosti izdelane skladbe z 
zelo začrtano muzikalno zasnovo – pa vendar ne toliko, da bi tok glasbe utesnjevale. To in pa odlično vo-
kalno tehniko je nekajkrat zmotila slaba intonacija predvsem najvišjih glasov. Ker je zasedba od lanskega 
novembra okrnjena, se je zborovodkinja na ljubljanskem koncertu odločila za klavirsko spremljavo vseh 
skladb – to ji partiture tudi omogočajo; vendar pa je bilo tako podvajanje pevskih glasov za poslušalca, 
vajenega virtuoznih Schumannovih klavirskih partitur, tudi moteče.

Sicer pa je zborovodkinja Marjeta Naglič mojstrica vodenja glasov, kadar se Schumann nagne v poli-
fonijo. Ne spomnim se, da bi že kdaj tako transparentno slišala posamezne glasove, pa vendar kot del ce-
lote, in to še vpete v gradacijo napetosti, kot je to izvajalkam uspelo v skladbi Die Capelle na poezijo 
Johanna Ludwiga Uhlanda. Ansambel iz Železnikov je tako eden redkih, ki obvladuje pravo mero: tako v 
razprostiranju liričnih vokalnih izpovedi kot tudi v razleganju dramskih, ki jih v Schumannovih pevskih 
mi nia turah ni malo. 

Nastop dveh različnih ansamblov na Matičinem koncertu postavlja nastopajoče v konkurenco – hote 
ali nehote. Tako je že prvih nekaj taktov Komornega zbora Orfej iz Ljutomera razkrilo, da gre za ansam-
bel, ki precej časa nameni učenju. To razkriva tudi njegov program, nekakšen prerez dela, v katerem se 
znajdejo skladbe z vseh vetrov, od renesančnih prek sodobnih umetnih, priredb ljudskih, pa do črnskih 
duhovnih. Da pevci vidno bolj uživajo pri slednjih, pa tudi nismo ne preslišali ne prezrli.

Ansambel iz Ljutomera ima v svojem okolju čisto drugačno vlogo kot pevke iz Železnikov: predajati 
osnovno glasbeno znanje, predvsem pa ljubezen do glasbe, kar se da širokemu krogu ljudi. To mu pod 
vodstvom Romane Rek tudi odlično uspeva. Slednja je na nedeljskem koncertu prejela tudi Gallusovo li-
stino, najvišje priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Zbor odlikuje polna zvočnost, ki je dodobra napolnila Viteško dvorano ljubljanskih Križank, sonorne-
ga glasu solista Gregorja Zavca pa bi bil vesel še marsikak državni umetniški ansambel.

Komorni zbor Orfej iz Ljutomera, zborovodkinja Romana Rek, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah, 23. januar 2011 (foto Jana JOCIF)

Grudnove šmikle iz Železnikov, zborovodkinja Marjeta Naglič, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah, 23. januar 2011 (foto Jerica HABJAN)

2. KONCERT • Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 29. januar 2011
  PEdENJMUSKA
  oTroŠkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Ana erčulj 
  oTroŠkI PevSkI ZBor SlovenSkegA cenTrA ZA glASBeno vZgojo eMIl koMel 
  IZ gorIce, zborovodkinja damijana čevdek jug
  Staš PlAnInŠek, urban PeklAr, tolkalista iz Glasbene šole Karol Pahor s Ptuja

V imenu Pedenjpeda, priljubljenega junaka slovenske otroške poezije, je 29. januarja 2011 v atriju ZRC 
SAZU v Ljubljani zaživela »PedenjMuska«. Prireditev, ki si jo je zamislila ljubljanska Glasbena matica, je 
bi la koncert za otroke, obenem pa še lepa priložnost za srečanje med mladimi glasbeniki in njihovimi 
mentorji. Lani spomladi je Otroški zbor Glasbene matice obiskal Gorico, malčki so tako lahko pobliže spo-
znali, kaj je »enotni slovenski kulturni prostor«. Gostoljubje so jim vrnili s povabilom v Ljubljano, kjer so na 
jutranjem glasbenem srečanju najprej zapeli mali gostitelji pod vodstvom Ane Erčulj, ki imajo v zadnjih 
dveh letih na sporedu cikel pesmi Nika Grafenauerja o Pedenjpedu. 
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jure doBovIŠek
Mezzosopranistka Mojca Vedernjak je razmeroma 
kmalu po končanem študiju na ljubljanski Akademi-
ji za glasbo začela umetniško kariero v tujini. Kolikor 
vem, ji ljubljanski operni oder še ni ponudil priložno-
sti za vrnitev. Tako z naših desk pomnimo le njeno 
študentsko kreacijo v Mozartovi Lažni vrtnarici 
ozi roma Vrtnarici iz ljubezni. Stik z njenim delom 
pa smo lahko vsaj nekoliko ohranili prek samospeva, 
ki se mu pevka prav tako intenzivno in poglobljeno 
posveča. O tem smo se lahko prepričali na večeru, ki 
ga je organizirala Glasbena matica. Vedernjakova ga 
je oblikovala v sožitju s svojo stalno klavirsko spre-
mljevalko Stefko Perifanovo.

Njun programski izbor se ni zdel le zanimiv, ampak tudi glasbeno slogovno živopisen. V izvedbah se 
je sproti razgrinjal kot mnogoslojna in obenem zaokrožena pripoved, ki išče bistveno onkraj uhojenih 
re pertoarnih poti, med drugim z izrecnim zanimanjem za sodobnejšo senzibilnost in za delež slovenske 
ustvarjalnosti. In vendar se glasbenici nista odpovedali tudi romantično občuteni ljubezenski in osebno 
refleksivni tematiki, le da je to eminentno izrazno poglavje samospeva zastopala rariteta. Gre za skladbo 
Pauline Viardot, primadone 19. stoletja in muze raznolikih romantikov, prav tako pa avtorice več kot sto 
samospevov, napisanih na francoska, ruska in nemška besedila – tudi v prevodnih variantah. Predloge iz 
tokrat predstavljenega izbora, tj. pesmi Aleksandra Puškina in Afanasija Feta, je Viardotova uglasbila v nem-
ških prepesnitvah. Z dotikom salonske elegance (v bližini Lizstovih prispevkov k zvrsti) in v preprostih, a 
ne netankočutnih potezah. Naša mezzosopranistka jih je predala z notranje nadzirano glasovno linijo, pia-
nistka pa je pozorno ravnala s skladateljičinim celičnim gradivom.

Vedernjakova je ozaveščena interpretka. Glasbeno pesemsko snov premeri vselej temeljito, v zgradbi 
se vzpenja k vrhuncem z daljnovidno poetično strategijo. A njena tvorna samoobvladanost se žal ne uzvo či 
povsem brez nezaželenih priostritev, ponekod tudi rahle nazalnosti in hipno nemirnega tona. Takšni po-
javi se npr. v frazni namestitvi, v kakršni je zasnovana Mahlerjeva pesem Vesel sem šel skoz’ zeleni gozd, 
odčitujejo že kar »sistematično«, na natanko tistih mestih, na katerih enakomerno vzpenjajoče se fraze 
dosežejo vrhove, ki jih pevka dinamično zastira s tolikšno muzikalno logiko. V Mahlerjevem sklopu štirih 
pesmi iz Dečkovega čudežnega roga je sicer zbudil nekaj pomislekov pianistkin odnos do komentator-
skega naboja stavka, namreč njena obtežena, v akcentuaciji nekam veličava zvočna razlaga, katere patos 
je bil odveč Mahlerjevi anekdotiki (tako šegavi kakor tisti, ki govori – kot npr. Zemeljsko življenje – o 
stiski), pevkinemu zelo sproščenemu dialoškemu barvanju pa pravzaprav ni prišel naproti.

Po drugi strani Perifanova izjemno dojame Rančigaja in oživi njegov posluh za hrepenenjsko polsenco 
izbrane poezije z barvno rahlostjo, a tudi pomenljivo modelacijo motoričnih elementov, v premišljajoči 
simbiozi z Vedernjakovo. Zemeljski, krčevit, pračuten, izvajalsko prekrvljen pendant Rančigajevim Pesmim 
sanj smo doživeli z Lipovškovimi Sedmimi samospevi na cigansko poezijo. Za sklep se je večer para-
bolno nagnil k izhodišču – s Schoeckovo »poznoromantično modernizacijo« refleksivnosti iz nemškega 
kanona poezije (med drugim Goethe, Neutrudna ljubezen, znana v Schubertovi in Schumannovi uglas-
bit vi), z vse preredko slišanim skladateljem torej, ki pa očitno ni tuj razgledani in niansersko globoko pre-
dani Mojci Vedernjak.

Na marimbo, veliki afriški ksilofon, sta nato ob klavirski spremljavi prof. Toma Hajška s svojimi spretni-
mi ročicami mojstrsko zaigrala odlična šta jerska tolkalista Staš Planinšek in Urban Peklar. Učenca Glasbe-
ne šola Karol Pahor s Ptuja sta v zadnjih letih na državnih in mednarodnih tekmovanjih že prejela laskava 
priznanja. Prijetno pevsko druženje, ki ga je povezoval Tomaž Simetinger, so sklenili »pedenjpedi iz dežele 
burje, sonca in morja, zamejci iz Gorice«, ki »so prišli od daleč z belimi majicami v belo Ljubljano«. Otroški 
pevski zbor Emil Komel, ki ga vodi Damjana Čevdek Jug, je odpel venček slovenskih ljudskih, Mozartovo 
Alelujo iz moneta Exultate jubilate ter še nekaj najdražjih biserčkov iz svojega repertoarja; med drugim 
ganljivo Jericijevo Moj ljubi Bog, vedro in razposajeno duhovno Svet postal bi lep, dve Pedenjpedovi 
Alda Kumarja, za konec pa razigrano Jerebovo priredbo tradicionalne afriške Singabahamayo. Simetin-
ger se je na koncu »pedenjdruženja« zahvalil mladim »pedenjglasbenikom«, ki so lahko slišali, kako se 
poje v Ljubljani, kako v zamejstvu in kako se igra na štajerskem. Vsem je zaželel prijeten pedenjdan. Pri-
reditelji so nato vse nastopajoče in nji hove spremljevalce prijazno pogostili v prostorih Glasbene matice, 
nato pa so za goriške goste organizirali ogled mestnega središča z res dobro pripravljenim mladim vodi-
čem. Ta jih je – skupaj s strokovno so delavko Glasbene matice Lucijo Pavlovič – prek Kongresnega trga 
in Tromostovja popeljal po študentovski stezi na Grad, nato pa nazaj mimo Starega trga, Čevljarskega 
mosta in NUK-a. Ob tem je otrokom na živ način pripovedoval o rimski Emoni, Jazonu in Argonavtih, an-
tičnih mitih, o srednjem veku v slovenski prestolnici, o Erazmu in celjskih grofih, pa še o Iliriji in Vodniku 
ter Prešernu, o potresu leta 1895, sedežih pomembnih ustanov in številnih drugih zgodovinskih in kul-
turnih zanimivostih. Popoldan so otroci sklenili z vročo čokolado v kavarni Zvezda na Kongresnem trgu, 
ki se je zaradi nizke zimske temperature še kako prilegla. Pri Križankah so »primorski pedenjpedi« spet sto-
pili na avtobus in se odpeljali proti domu. Med potjo so brez zborovodje seveda peli in se že pogovarjali o 
tem, kako bo … na naslednjem izletu Otroškega pevskega zbora Emil Komel. (Novi Glas, 3. 2. 2011 /DD)

Otroški pevski zbor Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice, zborovodkinja Damijana Čevdek Jug, 
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 29. januar 2011 (foto ARHIV GM)

3. KONCERT • Ljubljana, Rdeča dvorana
na Magistratu, 14. februar 2011 
  KONCERT SAMOSPEVOV 
  Mojca vedernjAk, mezzosopran 
  Stefka PerIFAnovA, klavir

Mojca Vedernjak, Ljubo Rančigaj in Stefka Perifanova, Ljubljana, 
Rdeča dvorana na Magistratu, 14. februar 2011 (foto ARHIV GM)
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Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani sta od 18. do 20. februarja 2011 organizirali 
mojstrski tečaj za zborovodje, ki ga je vodil nemški dirigent Steffen Schreyer. Na zaključnem koncertu so 
Ženskemu zboru Akademije za glasbo v Ljubljani in Komornemu zboru Krog dirigirali aktivni udeleženci 
mojstrskega tečaja: Mateja Černic, Sara Dodig, Ana Erčulj, Mirko Ferlan, Lovro Frelih, Neža Hribar, Gregor 
Klančič, Anita Medvešek, Valentina Ugovšek, špela Vrtačnik. Dirigirali so dela Schütza, Gallusa, Corneliu-
sa, Regerja, Kaminskega, Mawbyja, Brittna in Messiaena.

jernej WeISS
V organizaciji ljubljanske Glasbene matice so 28. februarja 2011 na recitalu samospevov v Rdeči dvorani 
ljubljanskega Magistrata nastopili trije uveljavljeni poustvarjalci: kanadska sopranistka Theresa Plut, bari-
tonist Slavko Savinšek in pianist Vladimir Mlinarič. Spored koncerta je poleg dveh največjih mojstrov sa-
mospeva na prehodu iz 19. v 20. stoletje – Gustava Mahlerja (1860–1911) in Huga Wolfa (1860–1903) – ob-
segal tudi nekatere redkeje slišane, a nič manj zanimive samospeve velikana slovenske glasbene moder-
ne Slavka Osterca (1895–1941).

Sprva se nam je z Mahlerjevim ciklusom samospevov z naslovom Vandrovčeve pesmi (Lieder ei-
nes fahrenden Gesellen) predstavil solist ljubljanske opere Slavko Savinšek. 

S svojim sicer lepo obarvanim, a mestoma rahlo zamolklim baritonom se je lepo vživel v pomenske 
odtenke posameznih samospevov. Vendar se je njegova interpretacija Mahlerjevih samospevov v celo-
ti zdela malce premalo dodelana. Prevladujoča lirična narava omenjenih samospevov s svojimi neneh-
nimi dinamičnimi in agogičnimi spremembami od poustvarjalca zahteva izredno subtilno prilagajanje 
različnim pomenskim momentom. Savinškova interpretacija ob klavirski spremljavi Vladimirja Mlinari-
ča se je zdela v tem pogledu vse prej kot prilagodljiva in kar malce preveč toga. Najbolj prepričljiv je bil 
Savinšek v tretjem samospevu, v katerem je dokazal, da mu potrebnega izraznega razpona ne manjka. 
Spet manj uspešna pa je bila njegova interpretacija zadnjega samospeva iz omenjenega ciklusa z na-
slovom Dvoje modrih oči (Die zwei blauen Augen). Slednji temelji predvsem na lepo oblikova-
nem sotto voce, ki od poustvarjalca vselej zahteva večji poudarek na dikciji, kot ga je bilo moč opaziti 
pri Savinšku.

4. KONCERT • Ljubljana, Stanovska dvorana na gradu, 16. februar 2011
  NAšE PEVSKE VRSTE
  oTroŠkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Živa Ploj PerŠuH
  MlAdInSkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Polona STegu
  MeŠAnI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Špela vrTAčnIk
  SenIorSkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodja Primož leSkovec

6. KONCERT • Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu, 28. februar 2011
  KONCERT SAMOSPEVOV
  Theresa PluT, sopran 
  Slavko SAvInŠek, bariton 
  vladimir MlInArIč, klavir

5. KONCERT • Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 20. februar 2011
  ZAKLJUČNI KONCERT IZOBRAŽEVANJA ZA ZBOROVOdJE 
  POd VOdSTVOM dIRIGENTA STEFFENA SCHREyERJA
  ŽenSkI PevSkI ZBor AkAdeMIje ZA glASBo v ljuBljAnI, dirigent Marko vATovec 
  koMornI ZBor krog, dirigentka Živa Ploj PerŠuH

V okviru Glasbene matice deluje več pevskih sestavov, od najmlajših cicibanskih zborov in pevske priprav-
nice, prek otroškega in mladinskega zbora, do mešanega in seniorskega zbora. Pevci se med seboj bolj ali 
manj dobro poznajo. Za sklepanje trdnejših vezi med njimi, zaradi prijateljskega druženja, pa tudi zaradi 
radovednosti, kaj kateri od zborov počne, po kakšnem repertoarju posega, kakšen zvok ima, kakšno vzdu-
šje vlada v njem, kdo je njihov zborovodja ... je pomembno, da se občasno vsi matičini zbori predstavijo 
na skupnem koncertu. Doslej sta bila tovrstna koncerta dva, leta 2006 in 2007. Zaradi različnih dejavnosti 
zborov tekom leta takšnega skupnega srečanja ni mogoče organizirati vsako leto, letos pa nam je to ven-
darle uspelo.

Mešani pevski zbor 
Glasbene matice Ljubljana, 
zborovodkinja špela Vrtačnik, 
Ljubljana, Stanovska dvorana 
na Gradu, 16. februar 2011 
(foto ARHIV GM)
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Zaključni koncert izobraževanja za zborovodje pod mentorstvom Steffena Schreyerja, 
Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 20. 2. 2011 (foto ARHIV GM)



7. KONCERT • Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 19. april 2011 
  SEdIš NA UšESIH?
  MlAdInSkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Polona STegu 
  MeŠAnI MlAdInSkI PevSkI ZBor veTer, zborovodkinja Tereza PodlogAr

Franc krIŽnAr
Na koncertu so nastopili mladi varovanci Glasbene matice in njihovi gostje. V dvorani ljubljanskega Uršu-
linskega samostana se je zbralo številno poslušalstvo. Ob dveh prijetnih uvodih, ki sta ju v parih pripravila 
zdaj en zdaj drugi pevski par iz nasprotnih si zborov, smo na nevsiljiv način izvedeli vse tisto, kar bi sicer 
pisalo v koncertnem listu; tokrat v živo na mladosten, slengovsko navdahnjen način. Potem pa se je zače-
lo: in medias res!

Mladinski pevski zbor Glasbene matice, ki ga od letošnjega leta vodi zborovodkinja Polona Stegu je 
sam (a cappella) ali ob različnih instrumentalnih spremljavah – klavirja (Kristina Cotič), flavte (Maša Cilen-
šek) in tolkal (Žiga Brlek) – pripravil spored mladinskih zborov Beckeratha, Vivaldija, Saint-Saënsa, Graua, 
Quaggiata, Adamiča, Smitha, Strommena in Millerja. Pisan in zanimiv, raznolik, težavnostno dovolj zah-
teven spored je 18-članski zbor odpel dovolj radoživo, glasovno mladostno in tudi tehnično pripravljen 
ter muzikantsko navdahnjen. Pohvaliti gre tudi petje na pamet in odlično dikcijo različnih tujih jezikov (an-
gleščine, latinščine, španščine). Morda je bilo kar malce preveč tuje literature, tako sta dva naša Adamiča 
(Pleši, pleši črni kos in Igra v kolo jabolko) padla kot ravno pravšnji dež na saharski pesek.  
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Mešani mladinski pevski zbor Veter, zborovodkinja Tereza Podlogar, Ljubljana, dvorana Uršulinskega samostana, 19. april 2011 (foto ARHIV GM)

Podobno nekonsistentna je bila Savinškova interpretacija Wolfovih samospevov. Utemeljenost Wol-
fovih poudarkov, način, kako se melodičen poudarek ujema z besednim, je v Wolfovih samospevih nekaj 
povsem specifičnega. Skladatelj si je namreč vselej prizadeval, da bi »stopil« pesem in melodijo, tako da 
bi samospev postal nekaj govorjenega. Melodija, neločljivo strnjena z deklamacijo, je v Wolfovih samo-
spevih še tesneje združena z besedilom – tako zelo, da se pogosto zdi, kot bi bila glasba in besedilo delo 
istega avtorja. V ciklusu samospevov z naslovom Eichendorffove pesmi (Eichendorff Lieder), na be-
sedilo nemškega zgodnjeromantičnega pesnika in pisatelja Josepha von Eichendorffa (1788–1857), sta se 
nam interpreta predstavila s šestimi izbranimi samospevi. šaljivost omenjenih Wolfovih samospevov bi 
od Savinška zahtevala še več lahkotnosti, ki pa je žal ni bilo moč zaslediti v njegovi interpretaciji.

Veliko bolj dodelana je bila izvedba Mahlerjevih in Osterčevih samospevov Therese Plut. Tako so Ma-
hlerjevi samospevi iz ciklusa Šest zgodnjih samospevov (Sechs früher Lieder) v njeni interpretaciji 
zaživeli v vseh svojih barvnih odtenkih. Plutova je znala osvetliti tudi najbolj skrite detajle posameznih sa-
mospevov. Sopranistka skladno s svojimi glasovnimi predispozicijami izbira izrazito lirično navdahnjene 
samospeve, čeprav je denimo v samospevu Slovo in ločitev (Scheiden und Meiden) dokazala, da ji 
tudi izrazne dramatičnosti ne manjka. Podobno kot v interpretativnem je Plutova navdušila tudi v vokal-
no-tehničnem smislu. Tako zna v poslušalcu s svojim prečistim sopranskim glasom vselej zbuditi pozor-
nost. Pohvaliti gre tudi njeno izbiro Osterčevih samospevov, ki se jim je skladatelj, prav tako kot nekate-
rim drugim skladbam iz njegovega zgodnjega ustvarjalnega obdobja, zavoljo njihove premalo sodobne 
usmeritve odpovedal, kar pa nikakor ne zmanjšuje njihove prvovrstne umetniške vrednosti. Kljub mesto-
ma malce nejasni solistkini izgovorjavi so omenjeni Osterčevi samospevi zaživeli v vsem svojem hudomu-
šnem sijaju. K temu je seveda prispeval tudi pianist Vladimir Mlinarič, ki je v svojem nastopu vseskozi osta-
jal neopazen ter se tako izvrstno prilagajal solistoma.

Tokratni recital samospevov je torej vsaj v enem delu uspel ponuditi presežek tako v izvedbenem kot 
v interpretativnem smislu. 

Na koncu velja omeniti, da je ljubljanska Glasbena matica naredila kvalitativni preskok, ko je začela v 
programskih knjižicah objavljati tudi besedila samospevov, vsekakor pa bi si poslušalstvo zaslužilo še ob-
javo slovenskih prevodov le-teh. To bi še povečalo razumevanje ene izmed najzahtevnejših glasbenih zvr-
sti in tako zagotovo še bolj približalo samospev poslušalstvu.

Vladimir Mlinarič, 
Theresa Plut in Slavko Savinšek, 

Ljubljana, Rdeča dvorana 
na Magistratu, 28. februar 2011 

(foto ARHIV GM)
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Ritmično dovolj izdiferenciran spored je tako zborovodkinji kot pevcem nudil nemalo izvajalskih čeri, 
ker pa je petje celotnega ansambla na dovolj stabilnih (vokalnih) temeljih, so bili skoraj popolni tudi v ta-
ko zahtevni pesmi kot je bila zadnja odpeta pesem I Can Feel the Rhytm (C. C. Millerja) s klavirjem in 
tol kali. Ta je bila res postavljena v skrajne meje ritmičnih vertikal, od koder so lahko vsi izvajalci razvijali 
vse preostale kompozicijske elemente (melodijo, harmonijo …). 

Z nekaterimi res skrajno zahtevnimi intonančnimi kombinacijami in v nekaterih spet res skrajno zah-
tevnih glasovnih obsegih (kjer se je tu pa tam pojavilo tisto najmanj pričakovano »utripanje«) je prvi del 
koncerta minil skrajno pohvalno.

Mešani mladinski pevski zbor Veter je na koncert prišel kot gost. Z njim smo od Adamičevega »jabol-
ka« v izvedbi matičinega mladinskega zbora prešli k belokranjskemu, Ježevemu »rudečemu jabolku«. Tu-
di ta zbor se je predstavil z novo zborovodkinjo, saj ansambel 26 pevcev zadnji dve leti vodi Tereza Podlo-
gar. Za razliko od predhodnikov je Veter celotni program odpel a cappella; morda kar malce drzno deja-
nje za sestav, ki se je pokazal pred nami, zlasti zaradi neravnovesja med ženskimi (18) in moškimi (8) gla    sovi. 
Pa potem temu ni bilo tako! Vse to ugotavljam po tem, ko sem slišal tako različne, skoraj na novo posta-
vljene (mešane) zbore, ki so jih podpisali: J. C. N. Papa, Hassler, Elgar in Myškinis ter kar šest priredb ljud-
skih pesmi: Silva, Poos, Kogoj, Prus, Lavrenčič in Jež. Kljub kar šestim zborovskim priredbam ljudskih pe-
smi se je začel tokratni poustvarjalni, pevski crescendo že med Elgarjevo Serenado in se potem strmo 
vzpenjal vse do konca zborovskega nastopa. še pred tem je bila dokaj nepričakovano in pozitivno odpeta 
Myškinisova Gloriosa, četudi je nato med Kogojevo priredbo Stoji mi polje nastopila kratka zborova 
kriza: kot, da se jim je svet malce upočasnil, kot da niso pri našem Kogoju, kot da niso pri svoji ljudski pes-
mi Stoji mi polje. Zahtevna in novodobna priredba Mojce Prus in njena Šürka je Tisa pa je zvenela ce lo 
lepše in bolje, kot pa sem jo slišal nazadnje na enem od uglednih tujih mednarodnih zborovskih tekmo-
vanj. Tudi to pove nekaj o ravni tega zbora.

8. KONCERT • Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. maj 2011
  LETNI KONCERT PEVSKE PRIPRAVNICE, OTROšKEGA IN MLAdINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
  GLASBENE MATICE LJUBLJANA
  PevSkA PrIPrAvnIcA glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja valentina ugovŠek 
  oTroŠkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Andreja MArTInjAk 
  MlAdInSkI PevSkI ZBor glASBene MATIce ljuBljAnA, zborovodkinja Polona STegu

9. KONCERT • Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu, 11. oktober 2011
  KONCERT SAMOSPEVOV
  Barbara jernejčIč FürST, mezzosopran
  Tina ŽerdIn, harfa

Franc krIŽnAr
Potem ko smo našo odlično mezzosopransko primadono Barbaro Jernejčič Fürst v minuli sezoni slišali v 
najmanj dveh povsem različnih, pa še vedno vokalno-inštrumentalnih miniaturah (s klavirjem in s kitaro), 
se je tokrat v soigri s harfistko (nove generacije) Tino Žerdin pojavila na glasbenem odru koncertnega ci-
kla Glasbene matice Ljubljana v popolnoma novi, sveži preobleki.

Njun recital je v prvem delu ponudil baročne (da capo) arije. Pod naslovom »arije antike« smo slišali 
niz priredb italijanskih skladateljev Giovannija Battiste Pergolesija, Giovannija Paisiella, Giulia Caccinija in 
Gian Giacoma Carssimija. Umetnici sta zgodnjo glasbeno zapuščino oblikovali tipično baročno z vsemi 
poustvarjalnimi odtenki, ki jih tovrstna glasba zahteva. V prednosti je bil barok s tipično črno-belo dina-
miko in ritmiko, s posebnim odnosom do pevske linije, ki se ji je v smislu bassa continua harfistka – koli-
kor je mogla – enakovredno podredila. 

Če se spomnim zadnjih podobnih podvigov naše slovite Marjane Lipovšek, ko je še navduševala tudi 
na recitalih s podobnim repertoarjem, lahko rečem, da jih je zdaj Barbara Jernejčič Fürst nadgradila. Njen 
recitalski glas je pravo blagozvočje in v velikem nasprotju s pričakovanim baročnim pompom ali celo nje-
govim kolosalnim stilom. Pevkin glas stoji in obstane. Ob izredni dik ciji italijanskega jezika pa ji je vse to 
pripomoglo, da sta skupaj s harfistko v prvem delu sporeda oblikovali zaokrožen repertoar zgodnje pev-
ske epohe, ki sta jo nato nadaljevali in medias res, z njenim popolnim nasprotjem. V prvem delu koncerta 
je bil to še Ivo Petrić in njegove Jeux/Igre, ki jih je glasbeni mojster oblikoval davnega leta 1965 na poe-
zijo Vaska Popa in v prepesnitvah Cirila Zlobca. Vseh šest pesmi je v vsebinskem delu dovolj nenavadnih, 
da je lahko v njih avtor oblikoval pevski vokal v smislu svoje (takrat) izključno zvokovne umetnosti. Naša 
pevska prvakinja, ki ima še poseben smisel za sooblikovanje sodobnega pevskega zvoka, se je znašla na 
najbolj domačem glasbenem polju. Tu ne gre le za pevsko oblikovano frazo, ampak tudi za marsikaj dru-
gega, vse tja do »sprechgesanga«. Tudi številni in veliko bolj netradicionalni posegi v harfno igro dajo tej 
skladbi vedno nove in sveže rezultate tovrstne slovenske »zlate« glas bene dobe. Pevska solistka jih je obli-
kovala povsem suvereno, povsem v skladu z avtorjevimi zapisi.

Skoraj desetletje pred tem Petrićevim delom – iz leta 1956 – pa so nastala Srebotnjakova Pisma na 
ljubezensko poezijo Alojza Gradnika. še en lep odsev glasbenega ekspresionizma, ki vsaj v odnosu pou-
stvarjalcev do tovrstne slovenske glasbene dediščine ohranja odnos do tovrstnega vokala. Liriko Gradni-
ka in Srebotnjaka sta Jernejčičeva in Žerdinova obudili do te mere, da je prišla (ponovno) na plano tako 
poezija kot glasba. V spletajoči soigri smo podoživeli ciklus ljubezenskega trpljenja »v pričakovanju dra-
gega, še večjega trpljenja po njegovem odhodu in brezizhodnega hrepenenja«. Umetnici sta omenjeni 
recital sklenili s še dvema cikloma oz. najprej z izborom šestih od Osmih priredb ljudskih pesmi Benja-
mina Brittna in priredbo Petih grških ljudskih pesmi Mauricea Ravela (prir. za harfo je iz klavirja pre-
stavil sloviti Carlos Salzedo). Tudi ta splet vokalno- inštrumentalnih miniatur je posebej opozoril na ambi-
cije obeh izvajalk, ki še zdaleč niso ad hoc narave. Gre za trden izvajalski duo, ki pa ga zna naša odlična 
pevka vzpostaviti skoraj z vsakim, s katerim se pojavlja na (solističnem) koncertnem odru. Taka je njena 
trdna in najdaljša soigra z litovsko pianistko Gaivo Bandzinaite, našim kitaristom Žarkom Ignjatovićem in 
zdaj še s harfistko Tino Žerdin.

Barbara Jernejčič Fürst in Tina Žerdin, Ptuj, oktober 2011 (foto Ivo PETRIĆ)
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11. KONCERT • Ljubljana, paviljon na Kongresnem trgu, 12. december 2011
  KONCERT PEVSKIH ZBOROV GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
  OB MEdNAROdNEM dNEVU ZBOROVSKE GLASBE 
  PevSkA PrIPrAvnIcA In 
  cIcIBAnSkI PevSkI ZBor glASBene MATIce, zborovodkinja valentina ugovŠek 
  oTroŠkI PevSkI ZBor glASBene MATIce, zborovodkinja Andreja MArTInjAk 
  MlAdInSkI PevSkI ZBor glASBene MATIce, zborovodkinja urška FABIjAn 
  MeŠAnI PevSkI ZBor glASBene MATIce, zborovodkinja Špela PodgorŠek

KONCERTI, KI JIH JE GLASBENA MATICA LJUBLJANA 
V LETU 2011 POSREDOVALA ORGANIZATORJEM 
KULTURNIH PRIREDITEV PO SLOVENIJI 
ALI PRI NJIH SODELOVALA KOT SOORGANIZATOR

KONCERT SAMOSPEVOV • Rače pri Mariboru, 15. februar 2011
Mojca vedernjAk, mezzosopran
Stefka PerIFAnovA, klavir
Koncertni cikel Kulturnega društva Rače pri Mariboru

KONCERT SAMOSPEVOV • Maribor, 29. september 2011
Theresa PluT, sopran
vladimir MlInArIč, klavir
Koncertni ciklus Plus SNG Maribor

KONCERT SAMOSPEVOV • Slovenj Gradec, 29. november 2011
Barbara jernejčIč FürST, mezzosopran
Tina ŽerdIn, harfa
Koncertni cikel Društva Hugo Wolf

Katja Konvalinka je izvedbe bogatila s samozavestno odrsko prezenco in lahkotnostjo podajanja vsebi-
ne, medtem ko je Peggy Forma, glasovno vsekakor izvrstna, interpretativno nekoliko zaostajala. Vseeno je 
v drugem delu koncerta prikazala samozavestnejši in bolj izdelan pevski izraz, ki pa je še vedno ostajal v 
domeni nekoliko zadržane dramaturgije. Zdi se, da se je prav zares razživela šele v zadnjem duetu, v samo-
spevu Sestri Johannesa Brahmsa, kjer je prikazala več živosti in tudi koketne spogledljivosti, zopet pa je 
izvajalsko krmilo vodila Katja Konvalinka, ki je, kot pri interpretaciji Schumannovih samospevov, pokazala 
vsaj za odtenek več dramaturške in glasovne prožnosti.

Izjemna vpetost klavirja v Schumannovem glasbenem izrazu se kaže tudi v tem, da v njegovih samo-
spevih klavir ni le spremljevalec, ki bi podajal glasbeno ozadje vokalu, ampak kar se da enakovredno na-
stopa pri podajanju vsebine pesmi. Seveda to ne pomeni, da bi v glasbi Mendelssohna in Brahmsa, še manj 
pa v tenkočutni liriki Clare Schumann, klavir imel kaj manjšo vlogo. Pianistka Marina Horak je, pa čeprav 
je zven klavirja ponekod dobival nekoliko ošabni volumen, nadvse premišljeno in v značajskih okvirih obeh 
sopranistk ter posameznih samospevov podajala prozorne, vendar oprijemljive nianse klavirskega zvena 
ter prepričljive glasbeno dramaturške poudarke.

Gledano v celoti je koncert Katje Konvalinke, Peggy Forma in Marine Horak uspel, tako interpretativno 
kot vsebinsko. Zasnova celega koncerta, z osrediščenjem na samospeve Clare in Roberta Schumanna, res-
da ni nudila stilne širine, je pa zato koncert prikazal strnjen in poglobljen prerez samospeva 19. stoletja. 
Tak šne tematske zasnove so pravzaprav kar dobrodošle, saj zares poglobljeno osvetlijo to žlahtno zvrst.

Marina Horak, Katja Konvalinka in Peggy Forma, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu, 21. november 2011 (foto ARHIV GM)

Marko ŠeTInc
Recital v organizaciji Glasbene matice z naslovom »Clara in Robert: ve č no hrepenenje«, na katerem 
sta se v spremstvu pianistke Marine Horak predstavili Katja Konvalinka in Peggy Forma, je zaznamo-
vala glasba Roberta in Clare Schumann. 
 Njuni ljubezensko navdahnjeni glas   bi so se pridružili tudi samospevi Felixa Mendelssohna in Johan-
nesa Brahm sa, ki sta jih sopranist ki zapeli v duetu.

Katja Konvalinka in Peggy Forma sta umetnici nekoliko različnih, vendar komplementarnih si izpove-
dnih izhodišč. Obe glasbeno umet niškost črpata iz notranje doživetosti in subtilne ženstvenosti, vendar 
pa se v prikazovanju vsebine naslanjata na skoraj nasprotna si pola. Ne v smislu dionizično-apolinične 
po larizacije; umetnost od človeka zahteva oba pola, čustveno ponotranjeno in intelektualno-analitično. 
Je pa koncert v misli poslušalcev vseeno priklical nekatere dvojnosti; ekspresija in impresija, glasovna raz-
bohotenost in umirjenost, odrska vživetost in zadržanost.

Katja Konvalinka je zagotovo predstavljala prvi del te dvojine. Že v uvodnih samospevih Felixa Men-
delssohna, ki sta jih sopranistki predstavili skupaj, je delovala bolj sproščeno in izrazno samozavestno ter 
nasploh suverenejše, zato je bil nastop Peggy Forma vsaj na začetku nekoliko zasenčen. Vendar ne zaradi 
njenih glasovnih spodobnosti in umetniške prezentacije besedila, saj pevka nasploh poseduje lepo izdelan 
in kultiviran glas, natančno dikcijo ter smisel za podajanje vsebine. V ospredje se je postavljala predvsem 
značajska raznolikost sopranistk, ki pa se je izkazovala tudi v samih izvedbah samospevov in občinstvu po-
nudila dve neenaki interpretacijski izhodišči. 

10. KONCERT • Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu, 21. november 2011
  KONCERT SAMOSPEVOV 
  katja konvAlInkA, sopran 
  Peggy ForMA, sopran 
  Marina HorAk, klavir



15. matičin večer • Ljubljana, 
Glasbena matica, Lajovčeva dvorana, 11. januar 2011

KAJ NAM JE JSKD?

ZBORORODNA POKRAJINA PRIMORSKA

PRITRKAVANJE IN PRITRKOVALCIMihela Jagodic, Sonja Kralj Bervar in Igor Teršar, Ljubljana, Glasbena matica, 
11. januar 2011 (foto Ivan KRASKO)
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Spet nenavadno imeniten ansambel sogovorcev in somislecev. Najprej nas je Vesna Čopič, ena od »kri-
vih« za nastanek Javnega sklada, popeljala v takratna usodna razmišljanja o ohranjanju vsega živega, kar 
je bilo v organiziranem kulturnem tkivu Slovenije ob njenem družbenem presnavljanju dragocenega, a 
ogroženega. Izhajajoč iz tega smo spet odprli vprašanje brez odgovora: zakaj neki je takrat, v devetdese-
tih letih prejšnjega stoletja, zakonodajalec hkrati z ustanovitvijo svojega paradržavnega organa potisnil 
Zvezo kulturnih organizacij ob stran, namesto da bi pomagal iz tandema Zveza – Sklad napraviti žilo utri-
palnico. In izvedeli, kako si zdaj z obeh strani prizadevajo nadoknaditi zamujeno (Rudi šimac, predsednik 
ZKDS; Franci Pivec, podpredsednik ZKDS; Jože Osterman, predsednik ZKDLJ).

Potem pa smo o tem, kaj je Javni sklad in kaj prav zdaj po noveli zakona na novo postaja, iz prve roke 
(od direktorja Igorja Teršarja) izvedeli toliko, da smo kar obmolknili in se prepustili še posebnemu prikazu 
njegovih dejavnosti na zborovskem področju (od Mihele Jagodic). Da nam tudi za harmonijo sodelovanja 
med Ministrstvom za kulturo in Skladom ni treba skrbeti, nas je prepričala Sonja Kralj Bervar.

Za to, kaj Matica prispeva k slovenskemu zborovstvu in kako se pri tem sporazumeva z JSKD, je zmanj-
kalo časa, ker nismo hoteli biti prikrajšani za nepripravljeni del klepeta, tisti, s kozarčkom v roki, ker se ne 
srečujemo prav pogosto: še Jožko Kovačič iz Celovca je prišel med nas in tudi naša predsednica Ivanka je 
za to priložnost spregledala svoj bolniški stalež.

Spet se je zbrala zanimiva in drugačna druščina. Kar 
smo slišali in videli ta večer, bi si zaslužilo tudi velik 
avditorij za kulturo zavzetih poslušalcev, toda to bi 
potem ne bil Matičin večer.

Vse, kar so nam za ta večer prizadevno pripravili 
predstavniki Zveze pevskih zborov Primorske in kar 
so v tem sklopu ali v pogovoru dodali pomembni de-
javniki zgodovine, sedanjosti in prihodnosti primor-
skega zborovstva, navdaja s spoštovanjem do njega, 
potrjuje njegovo izjemnost v slovenskem in v med-
narodnem prostoru, kliče k posnemanju, še posebej 
pa opravičuje vedra pričakovanja za prihodnost.

To velja za Zvezo, za »Primorska poje« in druge 
njene trajne veleprojekte, za žlahtno pevsko skup-
nost slovenstva na obeh straneh meje, za sodelova-
nje koprskega in tržaškega Radia, pa tudi za zboro-
vsko glasbo na Primorskem v celoti, za njeno ustva-
rjanje in poustvarjanje.

Nazadnje smo bežno nakazali, da se tega zave-
da tudi Glasbena matica in kar pridno izteza roko so-
delovanja tja in tja čez. In samo tako je prav.

Pustnemu torku in še dnevu žena navkljub smo se zbrali v prijetno in 
kar kompetentno druščino. Zavzeto smo poslušali Julijana Strajnarja 
o tem, kaj pritrkavanje je, kako ga je kot naš prvi etnograf raziskoval, 
kaj vse doživel ... in prisluhnili pritrkovalnim »vižam«, ki jih je odbral za 
tokrat. Potem je tekla beseda o tem, kako pritrkovalci pri svojem delu 
»izgubijo glavo«, kako se katoliška Cerkev briga (in ne briga) za pritr-
kavanje, kako je to ljudsko umetnost mogoče gledati tudi kot poklic-
no glasbeno dejavnost, kako se v njej znajdejo tudi ženske, kako pritr-
kavanje je ali ni zgolj slovenska posebnost, kako je pri nas posebno po-
gostna, kako se pritrkovalci sami organizirajo, da bi se učili, da bi se 
srečavali in da bi tudi tekmovali (čeprav se to nekaterim ne zdi prav), 
kako mladi rod pritrkovalcev prinaša svoje poglede in tudi svojo us tvar-
jalnost. Tudi o tem kako so vendarle še zmeraj najlepše tiste stare »vi-
že«, kako kdaj s pritrkavanjem počastimo tudi necerkvene slovesnosti, 
vsaj Prešernov dan ... in kako lahko pri tem opravilu neznanje ali po-
manjkanje občutka celo poškoduje zvon. In še marsikaj okrog tega, tu-
di o miniaturnih zvonih, s katerimi lahko stopaš celo na koncertne odre.

16. matičin večer • Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana, 15. februar 2011

17. matičin večer • Ljubljana, 
Glasbena matica, Lajovčeva dvorana, 8. marec 2011

PRIREDITVE
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

MATIČINI
VEČERI
jože HuMer

Jože Humer, avtor Matičinih 
večerov (foto Ivan KRASKO)

Jože Humer in Ambrož Čopi, Ljubljana, 
Glasbena matica, 15. februar 2011 (foto Ivan KRASKO)
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JOE, NAŠA 
AMERIŠKA 
ENCIKLOPEDIJA

19. matičin večer • Ljubljana, 
Glasbena matica, Lajovčeva dvorana, 24. maj 2011

20. matičin večer • 
Ljubljana, Glasbena matica, 
Lajovčeva dvorana, 14. junij 2011

KAJ NAM SNUJEŠ, KARMINA?

Udeleženci 20. matičinega večera, 
Ljubljana, Glasbena matica, 

14. junij 2011 (foto Ivan KRASKO)

Karmina šilec, Ljubljana, 
Glasbena matica, 24. maj 2011 
(foto Ivan KRASKO)

Njenih kolegov, sotrudnikov, strokovnih spremljevalcev, niti iz vrst našega član-
stva, začuda ni bilo; Karmina je samoten jezdec. Zbrali pa smo se občudovalci. 
A občudovati je kaj. Ta Mariborčanka, ki je z dvanajstimi leti sama vstopila v 
Rajšterjev mladinski zbor in je to zanjo postalo usodno, je od svojega dvajsete-
ga leta, če ne že prej, ustanovila ali oblikovala kar nekaj edinstvenih in ugled-
nih izvajalskih teles, zasnovala nekaj festivalov, ustvarila neprekinjen niz vzne-
mirljivih koncertnih sporedov pa več- in mnogo-izraznih projektov, za kakršne 
tudi v svetu ni našla vzorcev ali vsaj primerjav, in so tudi v svetu sami postali 
vzorec in vzor. In naučila je ugledne kroge poslušalcev širom po svetu spošto-
vati in občudovati, kar nosi ime Carmina Slovenica! Draga gostja nam je pove-
dala tudi to kako nastajajo te njene vseskozi presenetljive, zmeraj drugačne pa 
zmeraj očarljive stvaritve. In tudi na vprašanje, »Kaj nam snuješ, Karmina«, nam 
je odgovorila. A ne povemo.

18. matičin večer • Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana, 12. april 2011

RASTEMO
dOKUMENTARNI FILM O 
OTROšKEM PEVSKEM ZBORU GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
V ČASU ZBOROVOdKINJE BRANKE ROTAR PANCE (2005–2010)

Marsikoga ta večer ni bilo, ker je zmotno mislil, da je otroško petje stvar samo 
za otroke ali pa morda, da Matica tu nima kaj tehtnega pokazati. Nekateri pa 
so prišli, mladi in starejši, ker so navezani prav na ta naš zbor ali pa na otroško 
zborovsko prepevanje nasploh. Nihče se ni dolgočasil, prav zavzeto smo spre-
mljali pripoved filmčka Milana Clementeja in Jožeta Humra, dokler nam je pred-
 vajalna tehnika to dovolila. Potem pa smo pokramljali o tem, kaj nam filmček 
pripoveduje. Ugotavljali smo, da je vendarle nenavadno vzpodbudno, kako Ma-
tica sistematično streže potrebam zborčka in kako resno se briga za njegovo 
dobro ime, čeprav tega ni nikoli dovolj in čeprav pri tako občutljivih rečeh še 
po  sebej velja, da jih je težko doseči, pa lahko opuščati ali razpuščati. Ugotav ljali 
smo tudi, da je iskanje projektnih predstavitev otroške zbo rovske glasbe, kot 
sta bila ABC in Pedenjped, očitno prava pot, pa tudi sicer povezovanje skladbic 
boljše od zgolj nizanja (kot npr. na nedavnem koncertu v spomin na Janeza 
Ku harja); predvsem pa, da je prava eno ta uspeha otroškega zborovskega petja 
pesmica, ki jo mladi pevec tako zares doživi, da jo potem no si v se bi skozi vse 
življenje. In prav tako doživeto, ustvarjalno petje, kot smo ga lahko podoživljali 
tudi v filmčku, se nam zdi za »Brankina leta« zares značilno.

Udeleženci 18. matičinega večera, Ljubljana, Glasbena matica, 12. april 2011 (foto Ivan KRASKO)

Misel, da smo Slovenci pač Slovenci, kjerkoli po svetu že smo, in geslo o enotnosti slovenskega kulturne-
ga prostora, bi si skoraj ne mogla najti bolj prisrčnega bežnega domovanja, kot smo ga pripravili in doži-
veli ta večer, zapolnjenega z osebnostjo in dejavnostmi Jožeta Valenčiča in dobro voljo njegovih tukaj-
šnjih znancev, prijateljev, sodelavcev, občudovalcev. Vsa njegova življenjska pot, od rojstva v »ameriški 
Ljubljani«, usodnega otroškega srečanja s slovenščino v njegovih Jelšanah, zgodnjega in trajnega sodelo-
vanja v ameriško-slovenskih kulturnih prizadevanjih, pa preko izbranega študija in poklicnih izkušenj, Jo-
ejevega spoznanja: sem človek medijev – do sistematičnega odkrivanja dragocenih, zgodnjih in ponos 
vzbujajočih sledov slovenskega kulturnega prispevka novi domovini (tudi slovensko-ameriška polka, o, 
tudi ta!!) in do razprostranjenega omrežja znancev, sodelavcev, somišljenikov in soustvarjalcev v »starem 
kraju« – vse se je v iskri misli in žuboreči ameriški slovenščini izlilo pred nas, da je bilo zares prijetno. Kdor 
ne verjame, naj si pozorneje ogleda fotoreportažo! še dobro, da je med Joejevimi iskrenimi tvornimi so-
delavci tudi Matica!
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FOLK UNION urša ŠIvIc

3. Folk Union večer • Ljubljana, Kavarna Grand Hotela Union, 26. januar 2011

Soorganizatorja cikla sta 
glASBenA MATIcA ljuBljAnA in grAnd HoTel unIon

4. Folk Union večer • Ljubljana,  Kavarna Grand Hotela Union, 23. februar 2011

5. Folk Union večer • Ljubljana, 
Kavarna Grand Hotela Union, 30. marec 2011

LJUDSKI PEVCI IZ VITANJA IN 
LJUDSKE PEVKE IZ ČATEŽA OB SAVI

LJUDSKI PEVCI S KEBLJA NA POHORJU IN 
KAPELSKI PUBJE

KOLEDNIKI IZ BUŠEČE VASI

Tudi 5. pevski večer je zaznamovalo moško ljudsko večglasje. Koled-
niki iz Bušeče vasi pri Cerkljah ob Krki nadaljujejo tradicijo fantovske-
ga petja, ki je bila nekoč najznačilnejša glasbena ustvarjalnost skup-
nosti. Poleg petja za različne priložnosti v svoje delovanje vključujejo 
tudi trikraljevsko obiskovanje hiš oz. trikraljevsko koledovanje.

Februarski večer je bil posvečen moškemu ljudskemu petju. Sooblikovali so ga ljudski pevci s Keblja na Po-
horju. Ti so se leta 2007 združili kot člani domače fol klorne skupine, vendar pa ne pojejo le na prireditvah, 
kot je značilno za »mlajše« skupine, temveč tudi ob tradicionalnejših priložnostih: tako na primer vsako 
le to pred novim letom in pred svečnico s petjem kolednic obiskujejo hiše. Druga skupina, ki smo jo slišati 
na tem večeru, so bili Kapelski pubje s Kapel pri Bre žicah. Skupina združuje člane moškega pevskega zbo-
ra, ki so se – nekateri z manj, drugi z več izkušnjami – naučili ljudskega petja in ljudskih pesmi tako, kot so 
se naučili tudi zborovskih in dalmatinskih pesmi. Njihovo delovanje dopolnjuje domačo pevsko tradicijo 
in pomeni pomemben člen v njenem medgeneracijskem prenosu. Skupini sta nam približali svet ubra-
nega, glasnega moš kega večglasnega petja, ki ga – zahvaljujoč prav takim skupinam – še danes lahko 
slišimo ob novejših in tradicionalnejših priložnostih.

Januarski večer ljudskega petja je bil še v znamenju prazničnega, zimskega obdobja, ki za marsikatero 
pevsko skupino doseže višek v času koledovanja za Svete tri kralje in se zaključi s koledovanjem za sveč-
nico, ko se božični čas izteče v pustnega. Ljudski pev ci iz Vitanja so nam pokazali, kako koledujejo pri njih na 
Pohorju. Koledniške ter še druge ljudske pesmi so ob pevcih iz Vitanja zapele tudi Ljudske pevke Žej no iz 
Čateža ob Savi.

Ljudski pevci s Keblja

Ljudski pevci iz Vitanja

Koledniki iz Bušeče vasi,
Ljubljana, Kavarna Union, 
30. marec 2011 (foto ARHIV GM)
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6. Folk Union večer • Ljubljana, Kavarna Grand Hotela Union, 4. maj 2011

8. Folk Union večer • Ljubljana, Kavarna Grand Hotela Union, 30. november 2011

7. Folk Union večer • Ljubljana, 
Kavarna Grand Hotela Union, 26. oktober 2011

TRSTENKE IZ PODLEHNIKA

FANTJE Z VASI IZ ŠKOCJANA NA DOLENJSKEM

VEČER MOŠKEGA LJUDSKEGA PETJA

V zadnjem »Folk Union« večeru v sezoni 2010/2011 so zazvenele haloške ljudske pesmi, ki so jih predstavi-
le pevke ljudskih pesmi Trstenke iz Podlehnika. Organizirane skupine ljudskih pevk so v slovenski tradici-
onalni glasbi novost, saj so začele nastajati šele v zadnjih dveh desetletjih. Tudi pevke Trstenke so skupaj 
prvič zapele šele leta 2001, z željo, da tudi same nadaljujejo in ljudem predstavijo haloško ljudsko petje, 
ki je glasno, umirjeno, ubrano in ima v prostoru slovenske ljudske glasbe posebno mesto.

Na 8. »Folk Union« večeru so nastopili ljudski pevci Fantje z vasi iz škocjana na Dolenjskem, ki delujejo že 
od leta 1996. Sprva so peli zase, v domačem okolju, kasneje je postalo del njihovega delovanja tudi nasto-
panje na prireditvah, zbiranje gradiva in snemanje zgoščenk. Fantje z vasi so nam približali ubrano ljudsko 
triglasje, ki ga še danes lahko slišimo ob novejših in tradicionalnejših priložnostih.

Drugo sezono prireditve »Folk Union« je uvedla moška pevska skupi-
na Fantje artiški z brežiško-krškega polja. Pevci ohranjajo in nadaljujejo 
tradicijo fantovskega petja in njihovo petje se tudi danes oglaša ubra-
no, glasno in zateglo, kot so peli nekoč ob različnih družabnih pri lo-
žno stih, ob delu in na posebnih, navadno stalnih mestih na vasi, od 
koder se je njihovo petje razlegalo daleč naokoli.

Trstenke iz Podlehnika, Ljubljana, Kavarna Union, 2. maj 2011 (foto ARHIV GM)

Fantje artiški, Ljubljana, Kavarna Union, 26. oktober 2011 (foto ARHIV GM)

Fantje z vasi iz škocjana
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BOMO ENO PO DOMAČE NAŠ ETNOMUZIKOLOG

FRANCE MAROLT (1891–1951)

France Marolt je osebnost, tesno povezana s slovensko etnomuzikologijo in 
zbo   rovsko glasbo, je ime, ki ga danes nosi ljubljanska Akademska folklorna sku-
pina in listina, s katero vsako leto počastijo zasluge na področju slovenske ljubi-
teljske kulture. 

France Marolt je bil umetnik in znanstvenik, z značajem, ki ga je močno za-
znamovala zavest o narodnostni pripadnosti. Za Slovence je pomem ben kot 
us ta  novitelj Akademskega pevskega zbora, zborovodja in prireditelj sloven-
skih ljudskih pesmi ter kot idejni ustanovitelj in vodja Folklornega in šti tuta ter 
začetnik slovenske etnomuzikologije.

Z Glasbeno matico ga vežeta ustanovitev in začetki dela Folklornega inšti-
tuta, zato mu je Matica v letu 2011 tudi posvetila okroglo mizo ob obletnicah: 
120-letnici rojstva, 60-letnici smrti, 85-letnici ustanovitve Akademskega pev-
skega zbora, 65-letnici začetka predavanj iz etnomuzikologije na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani in nenazadnje ob 70-letnici zadnjega koncerta Maroltovega 
Akademskega pevskega zbora, 12.decembra 1941 v Unionski dvorani, po kate-
rem se je zbor umaknil v kulturni molk.

France Marolt se je rodil 21. junija 1891 na Brdu pri Lukovici v glasbeni družini. 
Že v mladosti se je srečal z ljudsko glasbo, tudi prvo glasbeno izobrazbo je dobil 
pri očetu in sestrah. V gimnaziji je že vodil pevski oktet in po 1. svetovni vojni, 
kjer je bil večkrat in težko ranjen, pomagal voditi pevski zbor Glasbene matice. 
Nato je vodil Primorski in pozneje Slovenski kvartet, hkrati pa kot glasbeni kritik 
pisal v Ljubljanski zvon. 

Znanstvo in prijateljstvo z Stankom Vurnikom ga je spodbujalo najprej k 
us ta novitvi moškega Akademskega pevskega zbora iz vrst študentov ljubljan-
ske Univerze v letu 1926, potem pa še k idejni pobudi in pripravam programa 
za Fol klorni inštitut (danes Glasbenonarodopisni inštitut, naj starejši v okviru 
ZRC SAZU v Ljubljani), ki ga je pravno ustanovila Glasbena matica v sodelovanju 
s Filharmonično družbo. 

Maroltove terenske raziskave in zbiranje slovenskega ljudskega pevskega in 
plesnega izročila segajo že v dvajseta le ta 20. stoletja. Potekalo je v skromnih 
raz  merah, brez sodelavcev, brez fonografa. France Marolt je svoja dognanja o 
ljudski pesmi in plesu objavljal v Slovenskih narodoslovnih študijah, o prire-
janju ljudskih pesmi pa v mnogih predgovorih pred uspešnimi koncerti Aka dem-
skega pevskega zbora. Napisal je 94 vokalnih priredb slovenskih ljudskih pesmi. 
Za ohranitev slovenskih folklornih posebnosti je leta 1935, 1936 in 1939 organi-
ziral prireditve »Koroški dan«, »Belokranjski dan« in folklorni festival v Ma riboru. 

Po 2. svetovni vojni je predaval etnomuzikologijo na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, z njim so povezani tudi zametki in prvi koraki današnje Akademske 
fol klorne skupine, ki nosi njegovo ime.

Sredi pisanja referata za mednarodno konferenco tedanjega IFMC je 7. apri-
la 1951 omahnil v smrt. Pokopan je na ljubljanskih Žalah.

Soorganizatorji: 
glASBenA MATIcA ljuBljAnA, glASBenonArodoPISnI InŠTITuT Zrc SAZu in 
SlovenSkI eTnogrAFSkI MuZej

VEČER SLOVENSKE TRADICIJSKE GLASBE 
S KULTURNIM IN ETNOMUZIKOLOŠKIM 
DRUŠTVOM FOLK SLOVENIJA
Ljubljana, Breg – Novi trg, 26. avgust 2011

jasna vIdAkovIč jasna vIdAkovIč

Soorganizatorji: 
glASBenA MATIcA ljuBljAnA, IMAgo SlovenIAe, Folk SlovenIjA

V sklopu koncertnega cikla »Bomo eno po domače«, ki ga že leta organizira Glasbena matica Ljubljana, se 
je tokrat predstavilo Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija s posebnimi gosti – Ljudskimi 
pevci iz Luč. Koncept koncerta je navdihnila etnomuzikološka misel Valensa Voduška (1912–1989) o ra-
zvojnih potezah ljudske glasbe, zato je sledil repertoarju, ki pelje od obreda do zabave, od malotonskih 
melodij do tistih v duru ter od enoglasnega do šestglasnega tradicijskega petja. Med predstavljenimi glas-
bili so bile pojoča žaga, oprekelj, mih, violina in harmonika. Nastopili so tudi predstavniki manjšinskih skup-
nosti v Sloveniji. Na koncu se je predstavila tudi Slovenska plesna hiša, ki je ob živi glasbi in ob pomoči 
plesnih vaditeljev občinstvo povabila k plesu.

Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija združuje pevce, instrumentaliste in plesalce, razis-
kovalce in pedagoge. V njem se prepletajo teorija in praksa, znanstvena dognanja in kulturno poslanstvo. 
Ima vlogo Slovenskega nacionalnega odbora pri Mednarodnem združenju za tradicijsko glasbo (ICTM), ki 
ima v obdobju od 2011 do 2015 sedež na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
ICTM je vodilno svetovno združenje etnomuzikologov.

SOdELUJOČI:
kATIce

ljoba jenče
Tomaž PodoBnIkAr

volk Folk

lA PorPorellA
lASAnTHI MAnArAnjAnIe kAlIngA donA

ljudSkI PevcI IZ luč
vrujA

Svanibor PeTTAn

ženska vokalna skupina (Ljubljana)
glas (Cerknica)
pojoča žaga (Ljubljana)
vokalno-inštrumentalna zasedba: 
 violina, oprekelj/harmonika, 
 kontrabas (Ilirska Bistrica)
moška vokalna skupina (Koper)
glas (Colombo-šri Lanka, Ljubljana)
moška vokalna skupina (Luče)
vokalno-inštrumentalna zasedba: 
 glas, mih, violina, harmonika, 
 kitara, bas (Koper)
moderator

Ljudski pevci iz Luč, 
Ljubljana, Breg – Novi Trg, 
26. avgust 2011 
(foto ARHIV FOLK SLOVENIJA)
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Naš etnomuzikolog: 
France Marolt, Ljubljana, 

Slovenski etnografski muzej, 
15. december 2011 

(foto ARHIV GM)

Čeprav sta o Maroltu v študiji in seminarski nalogi pisala dr. Zmaga Kumer 
in Mitja Gobec, bi bilo zaradi pomena njegovega dela in obilice še neraziskanih 
dokumentov dobro pripraviti znanstveni simpozij in o njem napisati obsežnej-
šo monografijo.

Maroltovo življenje, delo in pomen pa smo na spominskem večeru z naslo-
vom »Naš etnomuzikolog« osvetlili naslednji sogovorniki:

Mitja Gobec ga je slikovito orisal v osebnem spominu (njegov prispevek je 
prebral Jože Humer), Janez Rozman je spregovoril o Maroltovem Akademskem 
pevskem zboru in duhu, ki je povezoval nekdanje pev ce. Sebastjan Vrhovnik je 
povedal nekaj o današnjih izkušnjah pri delu z mladimi pevci APZ Tone Tomšič 
in napovedal koncert Maroltovih zborovskih priredb za nedeljo, 18. decembra 
2011, v čast 70-letnici zadnjega koncerta v Unionski dvorani. Dr. Urša šivic je ob 
zanimivih fotografijah spregovorila o Maroltovem raziskovalnem in etnomuzi-
kološkem delu, akademik prof. Lojze Lebič o Maroltovem delu in pomenu, kot 
ga vidi kot zborovodja in skladatelj. Prof. Mirko Ramovš je pripovedoval o usta-
novitvi Folklornega inštituta in njegovem delovanju, pa o folklorizmu, tudi o 
Ma roltovih zmotah pri znanstvenem raziskovanju pesemskega in plesnega iz-
ročila ter nanizal nekaj anekdot. Pogled na Maroltovo živjenjsko pot in povezo-
vanje večera sem prispevala Jasna Vidakovič.

Poslušalci so napolnili dvorano v Slovenskem etnografskem muzeju in spo-
mine na Marolta pozorno spremljali. Med njimi je sedelo tudi nekaj slušateljev 
Katedre za etnomuzikologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti.

SLOVENSKE
GLASBENE
DRUŽINE
DRUŽINA SODJA

Srečanja s slovenskimi glasbenimi družinami so vedno posebno doživetje, saj ima vsaka družina nekaj 
svoj stvenega, kar jo ločuje od drugih, vse pa seveda povezuje glasbena muza. Na letošnjem srečanju so 
bili gostje člani družine Sodja.

Lovro Sodja je dolgoletni učitelj flavte, Glasbeni šoli Franca šturma je zvest že kar pet desetletij, naj-
bolj pa je zaznamoval glasbeno šolstvo na Koroškem, kjer je poučeval več kot dvajset let, enajst let pa je 
bil tudi zelo dejaven pedagoški vodja oddelkov slovenskih glasbenih šol. V zahvalo za njegovo pedagoško 
in organizacijsko delo je leta 2005 med drugim prejel posebno odlikovanje – avstrijski častni križ za zna-
nost in umetnost iz rok avstrijskega veleposlanika Valentina Inzka, na kar je še posebej ponosen.

Lovro Sodja je ena tistih redkih požrtvovalnih osebnosti, ki je več kot dvajset let tlakovala pot prijatelj-
stva med Slovenci in Avstrijci prek naših zamejskih družin in njihovih otrok, željnih glasbene izobrazbe, 
zato se ni čuditi, da je postal tudi predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva. Na tokratnem 
večeru so bili tako prisotni tudi številni koroški Slovenci, ki domujejo onstran meje in gospoda Sodjo spo-
štujejo, obenem ga imajo za svojega. Na vsakem koraku smo na družabnem delu srečanja opazili iskrene 
stiske rok Lovru Sodji ter navdušena mnenja nad tem, kako sta se zakonca Sodja »odprla« občinstvu še z 
druge, manj znane zasebne plati, z zanimivimi anekdotami, povezanimi s tedensko vožnjo čez Ljubelj, ko 
so pogosto ponagajale zimske razmere. A če je človek vztrajen deliti svoje znanje in izkušnje z mladim 
ro dom, potem mu nobena stvar ni pretežka. In to gotovo velja za Lovra Sodjo, predanega učitelja, pred-
vsem pa izjemnega organizatorja, ki je bil vrsto let duša in srce slovenskih in evropskih tekmovanj mladih 
glasbenikov, organistov in baletnih plesalcev. Po njegovi zaslugi je mnogo danes že uveljavljenih mladih 
glasbenikov dobilo prve stike z evropskimi odri, kar gotovo niso pozabili in so mu še vedno hvaležni. Pa še 
nekaj je treba dodati: smisel za sistematiko in zgledno zbiranje gradiva imajo menda predvsem ženske, a 
prof. Lovro Sodja je ena svetlih izjem, saj je izredno natančen in vedno razmišlja tudi o tem, da je treba vse 
shraniti in dokumentirati za prihodnje rodove, predvsem pa o vseh dosežkih mladih glasbenikov obvesti-
ti javnost. In prav je tako!

Soorganizatorja: 
glASBenA MATIcA ljuBljAnA in gledAlIŠkI kluB krkA

Ljubljana, dvorana v poslovni stavbi Krka, 13. december 2011

darja koreZ-korenčAn

Slovenske glasbene družine: 
družina Sodja; Ljubljana, 

poslovna stavba KRKA, 
13. december 2011 

(foto ARHIV GLEdALIšKI KLUB KRKA)
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Veliko bi lahko še povedali o njem, a največ povedo dejanja sama in dve obsežni knjigi, pa diplomske 
in druge naloge, ki jih študentje pripravljajo na osnovi njegove bogate dokumentacije in publicistike.

Gospa Jana Sodja, ki ji je bila na družabnem srečanju podeljena čast, da prva zareže v prednovoletno 
Krkino torto, je vsa leta razpeta med dvema močnima glasbenima poloma – izjemno dejavnim soprogom 
in razvijajočo se glasbeno kariero sina Dušana in snahe Tatjane. Lahko bi rekli, da je nekakšna vez, ki tvori 
varen pristan vsem družinskim članom. Je razgledana dama z veliko ljubeznijo do umetnosti, hkrati pa pre-
prosta ženska, ki ima rada fizičen stik z rodno grudo. Tako uživa, ko lahko poleti postreže svoji družini z 
domače pridelanimi vrtninami ali pa ko je po zaključku kakšnega umetniškega jubileja sina in snahe lahko 
dobra gostiteljica. Predvsem pa jo odlikuje posebna srčna kultura, ki ni dana vsakomur. Zakonca Sodja 
sta lahko srečna, da se njuni geni prelivajo tudi po žilah sina Dušana, ki si je izbral za življenjsko sopotnico 
sorodno dušo. Njegova soproga Tatjana Kaučič je pianistka, spoznala sta se že v študentskih letih, pot ju 
je vodila prek salzburškega Mozarteuma na domače in tuje koncertne odre. Oba sta redno zaposlena v 
Slo venski filharmoniji, sicer pa vsako prosto urico namenita skupnim vajam. Že pred sedemnajstimi leti sta 
namreč ustanovila duo s posrečenim imenom Claripiano. Prejela sta lepe ocene v strokovnih tujih re-
vijah za svoji zgoščenki. Posebej cenita slovensko ustvarjalnost in izvajata skladbe slovenskih avtorjev 
tudi v tujini.

Kot je v pogovoru povedala Tatjana Kaučič, sta z možem kot eno, saj imata zelo podobne interese. Ko 
sta v tujini, si rada ogledata razstave ali obiščeta kakšne prireditve, ki ju notranje izpolnjujejo. Tatjana, ki 
se za svoje dosežke ne pozabi zahvaliti staršem, ima svoje skrite konjičke. Le kdo bi si mislil, da koncertno 
aktivna pianistka najde čas za slikanje na svilo, spretna pa je tudi v šivanju.

Oče Lovro Sodja pa je ves čas, verjetno tudi zaradi dolgoletnega plesanja v baletnem zboru, v dobri 
psihofizični kondiciji, to vzdržuje s hojo v hribe. Je namreč velik občudovalec naših gora, prav zato se mu 
nikoli ni zdelo odveč voziti se čez Karavanke, kjer je okoliške hribe lahko občudoval v vseh letnih časih.

Pravijo, da ljudje, ki imajo radi naravo, slabo ne mislijo. Družina Sodja je tesno povezana z naravo in to 
jih napaja z neko posebno pozitivno energijo, zato sem bila kot moderatorka večera še posebej počašče-
na, da sem lahko kramljala z njimi. 

Dušan in Tatjana pa sta nam pripravila nekaj minut ponotranjene interpretacije Poulencove sonate, 
ki nas je popeljala v prednovoletni čas, poln pričakovanj in lepih želja.

SKLADATI NA NIKOVE VERZE

Ob zaključku razstave »Stiska jezika«, ki je bila posvečena pesniku Niku 
Grafenauerju ob njegovi 70-letnici, sta NUK in Glasbene matica or ga-
nizirali javni pogovor med pesnikom in sodobnimi slovenskimi skla-
da telji, ki so ali še posegajo po pesnikovih otroških pesmih. Pogovo-
ra z naslovom »Skladati na Nikove verze« so se udeležili Matevž Gor-
šič, Eva Grafenauer, Lojze Lebič, Janez Močnik, Branka Rotar Pance, 
Črt Sojar Voglar, Peter šavli in Tadeja Vulc, vodil pa ga je Jože Humer.

»PEDENJSRAJČKA, PEDENJHLAČE ...«

Po skoraj dveh mesecih se je včeraj v Narodni in univerzitetni knjižnici iztekla razstava ob 70-letnici Nika 
Grafenauerja. Glasbena matica Ljubljana pa je to priložnst izkoristila, da je pesnika povabila k pogovoru s 
skladatelji, ki so do zdaj uglasbili njegove pesmi in dela za otroke. Pogovor z naslovom Skladati na Ni-
kove verze se je zavrtel predvsem okoli pesmic o Pedenjpedu, ki so jih v notne zapise in igrive melodije 
preoblikovali Karol Pahor, Peter šavli, Janez Močnik, Matevž Goršič, Tadeja Vulc in Črt Sojar Voglar. Pede-
njped se je svojemu literarnemu oče Niku Grafenauerju rodil davnega leta 1967, ko je ta kot študent kom-
parativistike pogosto oboleval za anginami in se je med zdravljenji v postelji nekoliko dolgočasih. Po na-
vihancu z rumenimi vezalkami in prstom v nosu je kot prvi posegel skladatelj Karol Pahor in ustvaril nale-
zljive melodije, medtem ko se je malemu navihancu Peter šavli približal s pomočjo lastnih odraščajočih 
otrok. Junakec ga je navdihnil in pesmice zna še danes na pamet, kot je dejal. Matevž Goršič mu je nadel 
novo zvočno podobo iz potrebe po primerni otroški pevski literaturi, saj se je otrokom zdelo vse ali preveč 
otroško ali preveč resno, pesmi o Pedenjpedu pa so bile ravno prava kombinacija poučnega in igrivega. 
Glasbena matica Ljubljana pa je Pedenjpeda preoblekla celo v glasbeno-gledališko predstavo, ki jo je nji-
hov otroški pevski zbor pod vodstvom Branke Rotar Pance leta 2009 izvajal v Cankarjevem domu. K pro-
jektu, ki je obsegal 15 skladb, so prispevali različni skladatelji, od Karola Pahorja do mladih avtorjev, kot sta 
Tadeja Vulc in Črt Sojar Voglar, ki so zvočno garderobo lika, ki meri pedenj in še ped, razširili z novimi slogi 
in poetikami.

S pesnikom sta se pogovarjala tudi skladatelj Lojze Lebič in igralec Gojmir Lešnjak Gojc. Pesem Ljube-
zen je k nežnemu kitarskemu napevu navdihnila zadnjega, prvi pa si je v svoje miniature za violino in 
klavir Invisibilia povabil šest pesnikovih verzov, ki so mu služili za navdih oziroma kot ustvarjalni simbol. 
Med njimi sta uvodna verza iz pesmi Spomin: »Spomin ima neizmerljivo zrcalno prostornino« ter začetek 
pesmi Skrivnost: »Skrivnost ima skrivališče za sedmimi pečati«. (Dnevnik, 1. 2. 2011, pim)

Ljubljana, Razstavna dvorana NUK, 31. januar 2011

Vabilo na prireditev
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ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA

BELA VRANA

ZASADI SI DREVO

Tadeja VULC

Patrick QUAGGIATO

notna edicija

notna edicija

RASTEMO
dvd

PET LET 
OTROŠKEGA 
PEVSKEGA 
ZBORA 
GLASBENE 
MATICE 
LJUBLJANA

Končalo se je pionirsko petinpolletno obdobje zborovodenja dr. Branke Rotar 
Pance pri našem Otroškem pevskem zboru. Tudi dvoletno ob  do b je mojega »stri-
čevstva« pri obeh mladih zborih Matice se je kon ča lo, in, kot se mi je kasneje 
pokazalo, »stričevstvo« sploh. Namesto kak šne pisne analize (h kateri se je po-
tem tako težko spraviti, ne le k pi sanju, tudi k branju!) si je Matica bolj zaželela 
filmček, ki bi bil glavnim junakom, tj. pevcem in njihovim staršem, v trajen pri-
jazen spo min, Matici v pomoč pri lastnem spoznavanju svojega opravljenega 
de la, drugim za in teresiranim prijazna informacija o teh majhnih, pa tež kih, po-
mem  b nih in za prihodnji obraz Matice tolikanj pomembnih doživetjih, uspehih, 
spodrsljajih in grehih, poizkušanjih in opuščanjih ... pa še dober po drezljaj vsem, 
ki jih otroško petje količkaj mika.

Če se le malo zamislimo nad bohotnostjo tega spleta namenov, vi dimo, da 
naloga ni lahka.

Toda midva z Milanom Clementejem, prizadevnim članom društva, sva se 
zadnja leta razvila v kar izkušen par ustvarjalcev takih filmskih del. Ko je torej 
društvo zaprosilo Milana, in ker sem bil jaz že tako in tako dolžan sodelovati, 
sva brez posebnega cincanja pristala in se lotila posla.

Zmeraj je dobro, da človek vnaprej niti približno ne sluti, koliko dela si je 
na ložil; tako si je med delom najbrž večkrat mislil Milan. Jaz pa ne: jaz sem se le 
bolj in bolj čudil, koliko dela in ljubezni in skrbi je Matica že vložila v ta svoj 
zborček in v vse tisto, s čimer ga je z leti ob dala in koliko izkušenj si je že nabra-
la, veselih in žalostnih, zmagoslavnih in bridkih.

Seveda ima tudi DVD izvirno »napako«: sam ne zleze nikomur ne v glavo ne 
v srce. Da bi ti spregovoril, moraš k njemu sesti in si ga pozorno ogledati. Sto-
rite to!

Tadeja vulc, skladateljica
Notna edicija vsebuje tri skladbe za mladinski pevski zbor, napisane na besedila dveh priznanih sloven-
skih pesnikov Ervina Fritza in Nika Grafenauerja. Vse so uglasbene za a capella petje in se lahko izvajajo v 
sklopu ali posamezno, saj je vsaka pesem posebej zaključena celota, hkrati pa so vse tri vtkane v ciklus, 
zato lahko po zbirki posežejo zbori, ki zmorejo več, in tisti, ki s trdim delom uspejo izvesti le eno pesem.

Patrick QuAggIATo, skladatelj
Pesnik Franjo Rojec je zaradi svojega načina izražanja dostopen vsem, še posebej otrokom. Ideje so zelo 
jasno orisane z uporabo besed, ki se z lahkoto vežejo na katerokoli melodijo. Rad piše o naravi, o tisti na-
ravi, ki sem se je dotikal tudi sam, saj sva bila za kratek čas sovaščana: moja prva leta sem namreč preživel 
v Sovodnjah ob Soči. Njegove ideje in moj pogled se zato stikata in zaradi tega ustvarjam glasbo z njego-
vimi besedami.

ZASAdI SI dREVO
A cappella skladbe so zelo pomembne za kvalitetno rast zbora. Res je, da so barvno manj bogate, ampak 
ne vsebujejo udarca klavirske note, kar daje skladbi večjo prožnost v vstopih in detajlih, saj glas zveni 
drugače kot klavir. V kompoziciji Zasadi si drevo opazimo kontrast med ritmično ostrimi elementi ter 
blago vezano frazo, ki spominja na filmsko glasbo, z zaključno reminiscenco začetnega incipita.
BELE VIJOLICE
Tekoča glasba pomaga interpretom, da prepričljivo zapojejo melodijo; klavirski part pa ni samo gola spre-
mljava, ampak podpira in bogati eno- in dvoglasne pevske linije. V drugem delu vstopi godalni kvartet, ki 
naj bi zvenel kot drug, po razponu širši zbor. Kvartet ohranja harmonsko funkcijo, klavir pa pridobi »pritr-
kovalno« nalogo in spominja na zvončke (glockenspiel). Splošni zven skladbe se skuša približevati moder-
ni pop glasbi.
POLJSKE CVETICE
Za vsako novo skladbo skušam, če le zmorem, najti originalen element, da bi se skladba razlikovala od 
prejšnjih. To je lahko slog, struktura, polifonija, uporaba različnih zvočnih kombinacij (barv), iskanje akor-
dalnih oz. harmonskih kombinacij itd. V kompozicji Poljske cvetlice sem poskusil uporabiti francosko 
neresno (swing) glasbo izpred pol stoletja. Zakaj sem zopet posegel po neresni glasbi? Ta mi daje mo-
žnost, da se izrazim v manj zahtevni in zato vsem bolj dostopni melodiji, ki vsebuje ritmične elemente oz. 
lahke klišeje, ki pritegnejo mlajše generacije; vse skupaj pa postane še bolj sprejemljivo tudi za tiste, ki se 
na glasbo ne spoznajo. Mnenja sem, da morajo otroci-pevci sprva glasbo vzljubiti in se potem z rastjo pri-
bližati ter poglobiti v resno glasbo.
KRALJIČEK
Zelo dinamična podoba ptice me je privedla k pisanju ritmično igrive skladbe. V nadaljevanju sem vnesel 
vanjo nekatera tolkala, da še bolj poudarijo ritmični briljantni značaj.

Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana (foto Janez KOTAR)

jože HuMer
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Tudi Mladinski zbor Glasbene matice, ki je bil ustanovljen leta 2006, v arhivu hrani različne posnetke: 
z letnih koncertov, državnega tekmovanja in snemanja za Založbo Mladinska knjiga d.d. Za aktualno 
zgoščenko smo izbrali pesmi s štirih letnih koncertov, od leta 2007 do leta 2011, ko so zbor vodile Martina 
Ba tič, Janja Dragan Gombač, Mateja Kališnik in Polona Stegu.

V letu 2011 je Glasbena matica izdala tri glasbene zgoščenke z izbranimi pesmimi, ki so jih v preteklih letih 
posneli njeni pevski zbori. Mešani zbor Glasbene matice je svojo zadnjo zgoščenko izdal že pred desetlet-
jem – Slavnostni koncert ob 130-letnici društva. Od takrat pa do danes je posnel več različnih pro-
gramov, med katerimi izstopa letni koncert iz leta 2008, ko je zbor vodil Sebastjan Vrhovnik. Ta program 
smo izbrali za objavo na tokratni zgoščenki.

Jan P. SWEELINCK (1562–1621)

Charles GOUNOd (1818–1893)

Charles GONUOd (1818–1893)

Gabriel FAURé (1845–1924) – 

 za mešani zbor prir. Anders ÖHRWALL (1932)

Gabriel FAURé (1845–1924)

Greg GILPIN (1964)

John RUTTER (1945)

Spiritual – prir. Moses HOGAN (1957–2003)

Primož TRUBAR (1508–1586) – harm. Ivan FLORJANC (1950)

p. Hugolin SATTNER (1851–1934)

Alojzij MIHELČIČ (1880–1975) – prir. Vasilij MIRK (1884–1962)

Ljudska – prir. Katarina PUSTINEK RAKAR (1979)

prir. Tomaž HABE 

Jakob JEŽ

Tomaž HABE

Jani GOLOB

Radovan GOBEC

prir. Tomaž HABE

Vijay SINGH

Jerry ESTES

Ed ROBERSON

prir. Luka KRAMOLC

prir. Matija TOMC

prir. Matija TOMC

prir. Matija TOMC

prir. Pavel šIVIC

Marij KOGOJ

Radovan GOBEC

Richard M. in Robert B. SHERMAN – prir. Joyce EILERS

Mark FISHER, Joe GOOdWIN, Larry SHAy – prir. Pete SCHMUTTE

Vanitas vanitatum (Prd 1,2)

Salve Regina (Marijanska antifona)

De Profundis (Ps 130)

Messe Basse: 
Kyrie eleison / Sanctus / 
Benedictus / Agnus Dei
Cantique de Jean Racine (Jean RACIN)

Pie Jesu (Rekviem – odlomek)

For the Beauty of the Earth  
(Folliot SANDFORD PIERPOINT)

I am His Child (Moses HOGAN)

Nu pujte, pujte, vsi ljudje (Primož TRUBAR / 

prva slovenska z notami natisnjena pesem)

Opomin k petju (p. Hugolin SATTNER)

Polju (Silvin SARDENKO)

Pa kako bom ljubila

Vandrovc je privandrov (ljudska)

Teden (Meta RAINER)

Iščemo hišico (Anja šTEFAN)

Pustite nam ta svet (Dušan VELKAVERH)

Moja bela cesta (Neža MAURER)

Labodi (islandska, slo. besedilo Breda OBLAK)

Medieval Gloria (liturgično besedilo)

Sing, Sing! (Jerry ESTES in Greg HOLDEN)

Dream a Dream (Ed ROBERSON)

Tribučko kolo (ljudska)

Lepa Anka (ljudska)

Adlešičko kolo (ljudska)

Pobelelo pole ofcama (ljudska)

Potrkan ples (ljudska)

V gozdu (Karel šIROK)

Kolo mladosti (Gabrijel KOLBIČ)

Mary Poppins: Dimnikar in Žlička sladkorja 
(Richard M. in Robert B. SHERMAN, slo. besedilo Jože HUMER)

Ko se smeješ (slo. besedilo Ivan MOČNIK)

PROGRAM NA ZGOŠČENKI:

PROGRAM NA ZGOŠČENKI:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

15.

16.

17.

18.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Posnetki izbranih pesmi iz LETNEGA KONCERTA MEšANEGA PEVSKEGA ZBORA 
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 15. 11. 2008
Sebastjan vrHovnIk, zborovodja / urška urBAnIjA, sopran / Tilen BAjec, orgle in klavir

Posnetki iz LETNEGA KONCERTA MLAdINSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, 18. 06. 2007
Martina BATIč, zborovodkinja / Margareta gregorInčIč, klavir / 
Instrumentalisti: ŠTudenTI AkAdeMIje ZA glASBo v ljuBljAnI 

Posnetki iz koncerta MLAdINSKO ZBOROVSKO PETJE NI KAR TAKO
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 22. 05. 2009 
janja drAgAn goMBAč, zborovodkinja / Margareta gregorInčIč, klavir / 
valentina vočAnec, tolkala / Sonja ĐevenIcA, ksilofon

Posnetki iz koncerta KdO SEdI NA UšESIH?
Ljubljana, cerkev sv. Florijana, 21. 05. 2010
Mateja kAlIŠnIk, zborovodkinja / Tilen BAjec, klavir

glasbena zgoščenka glasbena zgoščenka

MEŠANI PEVSKI ZBOR MLADINSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Letni koncert, Ljubljana, Slovenska filharmonija, 15. 11. 2008 (foto Polona OZBIČ)
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Alfred VON BECKERATIN, za mladinski zbor prir. Miro KOKOL

Emil AdAMIČ

Emil AdAMIČ

Alan SMITH

Cristi Cary MILLER

Sine musica nulla vita
Pleši, pleši črni kos (narodno besedilo)

Igra v kolo jabolko (belokranjsko narodno kolo)

Love is Come Again (J. M. C. CRUM)

I Can Feel the Rhythm (Cristi Cary MILLER)

19.

20.

21.

22.

23.

Posnetki iz LETNEGA KONCERTA MLAdINSKEGA PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, atrij ZRC SAZU, 24. 05. 2011 
Polona STegu, zborovodkinja / kristina coTIč, klavir / katarina kukovIč, tolkala 

Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Letni koncert, Ljubljana, Slovenska filharmonija, 22. 05. 2009 (foto Janez KOTAR)

Najbolj dejaven na področju snemanja in izdajanja zgoščenk je seveda Otroški zbor Glasbene matice. Ta 
je v preteklih letih redno snemal na Radiu Slovenija. Večji del posnetega programa je bil tudi že izdan pri 
Založbi Grafenauer d.o.o. in Založbi Mladinska knjiga d.d., nekaj odličnih posnetkov pa še ni bilo izdanih. 
Izbrane pesmi smo razdelili v pet vsebinskih sklopov: Zimska pravljica, Jaz sem muzikant, Pedenj-
ped, Uspavanke in Jaz imam pa goslice. Pesmi so bile posnete med leti 2006 in 2011, ko sta zbor 
vodili Branka Rotar Pance in Andreja Martinjak.

glasbena zgoščenka

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Glasbeno-igrana predstava za otroke »Pedenjped«, 
Ljubljana, štihova dvorana v Cankarjevem domu, 12. 12. 2009 (foto domen PAL / MEMENTO)

Rado SIMONITI

Benjamin BRITTEN

Emil AdAMIČ

Karol PAHOR

Karol PAHOR

Veseli koledniki (Oton ŽUPANČIČ)

Koledna (anonimus, Jože HUMER)

Tepežnica II (Mokriški)

Snežec (Poldi LESKOVEC)

Kraguljčki (Ljudmila PRUNK)

ZIMSKA PRAVLJICA

PROGRAM NA ZGOŠČENKI:

1.

2.

3.

4.

5.

Posnetek iz koncerta NAšE PEVSKE VRSTE, Radio Slovenija
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 08. 02. 2006 
Branka roTAr PAnce, zborovodkinja / Margareta gregorInčIč, klavir
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Alojz AJdIČ

Miro KOKOL

Makso PIRNIK

Janez BITENC

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Janez KUHAR

Pravljica (Lukrecija MARIČ)

Spanček (Gitica JAKOPIN)

Nina nana (Dane ZAJC)

Spi, dete spi (Jože HUMER)

Jaz imam pa goslice (Gregor STRNIšA)

Igra (Ivan ALBREHT)

Mokri kuža (Branko RUDOLF)

O Marici in njenem jezičku (Jože šMIT)

Polžek (Jože OLAJ)

Smešen lov (Maks SIMONČIČ)

Zajček že spi (Milena BATIČ)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Posnetki Založbe Mladinska knjiga d.d., Ljubljana, 2011
Andreja MArTInjAk, zborovodkinja / Marko PeTruŠIč, klavir

Posnetki Založbe Mladinska knjiga d.d., Ljubljana, 2011
Andreja MArTInjAk, zborovodkinja / Marko PeTruŠIč, klavir

USPAVANKE

JAZ IMAM PA GOSLICE

Karol PAHOR

Karol PAHOR

Karol PAHOR

Karol PAHOR

Karol PAHOR

Borut LESJAK

Peter šAVLI

Tadeja VULC

Tadeja VULC

Črt SOJAR VOGLAR

Aldo KUMAR

Matevž GORšIČ

Matevž GORšIČ

Matevž GORšIČ

Pedenjped (Niko GRAFENAUER)

Pregled (Niko GRAFENAUER)

Zadrega (Niko GRAFENAUER)

Pedenjura (Niko GRAFENAUER)

Šlik-šlak (Niko GRAFENAUER)

Vrtnar (Niko GRAFENAUER)

Pedenjhišica (Niko GRAFENAUER)

Slikar (Niko GRAFENAUER)

Glasbenik (Niko GRAFENAUER)

Učenjak (Niko GRAFENAUER)

Uspavanka in Korenjak (Niko GRAFENAUER)

Dvojčka (Niko GRAFENAUER)

Trd oreh (Niko GRAFENAUER)

Sladkosned (Niko GRAFENAUER)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Posneto na Radio Slovenija, Ljubljana, 2010 
Branka roTAr PAnce, zborovodkinja / Tina BoHAk, klavir

PEdENJPEd

Tomaž HABE

Janez KUHAR, Tomaž HABE

Janez KUHAR, Tomaž HABE

Borut LESJAK, Tomaž HABE

Tomaž HABE

JAZ SEM MUZIKANT
Jaz sem muzikant (slovenska ljudska)

Vetrc (Neža MAURER)

Počasne (Danilo GORINšEK)

Pleši kolo, rajaj raj (Danilo GORINšEK)

Jaz pa pojdem na Gorenjsko (slovenska ljudska)

6.

7.

8.

9.

10.

Posneto na Radiu Slovenija, Ljubljana 2007 
Branka roTAr PAnce, zborovodkinja / Instrumentalna spremljava: učencI Srednje 
glASBene In BAleTne Šole ljuBljAnA

MEDNARODNA DEJAVNOST
POVEZOVANJE Z GLASBO IN
MEDNARODNIM ORKESTROM
MARIBOR 2012 (MIO 2012)

Mednarodni projekt POVEZOVANJE Z GLASBO IN MEdNAROdNIM ORKES-
TROM MARIBOR 2012 (MIO 2012) z izdelano zasnovo izobraževalnih progra-
mov gradi okolje, ki mladim glasbenikom omogoča kakovosten napredek in 
rast tako na profesionalni kot na osebnostni ravni. Vodje programov, izvrstni 
glasbeniki in pedagogi, ki s svojimi neprecenljivimi izkušnjami in dragocenim 
znanjem znatno prispevajo k plodnosti in učinkovitosti tega okolja, so zagoto-
vilo za doseganje najvišjih umetniških in strokovnih meril. Povezovalna moč 
glas be tvori glavni temelj projekta, ki vsako leto združuje mlade glasbenike iz 
najrazličnejših držav po svetu in okolij ter jim ponuja možnost, da se kalijo in 
rastejo ob zvenečih imenih glasbenega sveta.

MIO2012 združuje dve področji: Orkestrsko akademijo – Mednarodni orke-
ster Maribor 2012 – in Akademijo Branimir Slokar – mojstrske tečaje za orkestr-
ske instrumente, koncertnega mojstra in dirigiranje. Udeležencem omogoča 
neprestani medkulturni dialog, poglobljen glasbeni študij, izboljšanje tehnič-
nih sposobnosti, umetniški razvoj, kakovostno refleksijo in pridobivanje spo-
sobnosti za napredovanje ter kon certiranje v mednarodnem prostoru s prizna-
nimi evropskimi umetniki in pedagogi, ki z njimi delijo svoje znanje, jim dajejo 
najboljši zgled, se z njimi družijo in izmenjujejo dragocene izkušnje iz svoje bo-
gate kariere.

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigentka Živa Ploj Peršuh, viola Wolfram Christ; 
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 2011 (foto ARHIV dELAVNICA)
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UdELEŽENCI: 
250 glasbenikov iz 38 držav sveta: Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, 
Bosna in Hercegovina, Kitajska, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Makedonija, 
Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, 
Srbija, Slovaška, Slovenija, Južna Koreja, španija, švedska, švica, Tajvan, 
Nizozemska, Velika Britanija, ZDA, Turčija, Ukrajina. 

MOJSTRSKI TEČAJI 2011:
Mojstrski tečaj trobente pod mentorstvom prof. Reinholda Friedricha
Mojstrski tečaj violine pod mentorstvom prof. Latice Honda-Rosenberg
Mojstrski tečaj violončela pod mentorstvom prof. Jensa-Petra Maintza
Mojstrski tečaj pozavne pod mentorstvom prof. Branimirja Slokarja
Mojstrski tečaj timpanov pod mentorstvom prof. Raymonda Curfsa
Mojstrski tečaj dirigiranja pod mentorstvom prof. Klausa Arpa
Mojstrski tečaj viole pod mentorstvom prof. Wolframa Christa

POVZETEK DOGAJANJA V LETU 2011 

TRAJANJE: 
24 dni, od 12. julija do 4. avgusta 2011

TURNEJA 2011: 
21. julij, 31. julij –4. avgust 2011

vArAŽdIn (Hrvaška) 
ljuBljAnA (Slovenija) 
BeogrAd (Srbija) 
dunAj (Avstrija)

POdPORNIKI:
Mestna občina Maribor
Veleposlaništvo Kraljevine španije v Ljubljani
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Ljubljani
Terme Maribor
Nikon GMBH Slovenija
Slovenski tolkalni duo
Glasbeni center Adams
Orkester Slovenske vojske
Avis
Porsche Maribor
Fundacija Blaža Arniča

Akademija Branimir Slokar, 
Maribor, Srednja glasbena in
baletna šola Maribor, 2011 
(foto ARHIV dELAVNICA)

Program je osnovan na uveljavljenih izobraževalnih metodah, ki jim dodajamo fleksibilnost in traj-
nost, da bi zadostili najvišjim kakovostnim merilom v določenem časovnem okviru. Zastavljen je tako, da 
spodbuja interakcijo med vsemi členi orkestrskega organizma – solistom, dirigentom, vodji sekcij, kon-
certnim mojstrom in orkestrom kot celoto – saj se vsa področja skozi celoten poustvarjalni proces prekri-
vajo in dopolnjujejo. S takšnim sistemom ustvarjamo optimalne pogoje za mlade glasbenike, da lahko 
sledijo različnim stopnjam orkestrskega in solističnega delovanja, vse od izobraževanja in vaje do nasto-
pa ter pripravljenosti izpostavljati se na profesionalnem nivoju. Projekt močno zaznamuje tudi njegov 
med narodni značaj in vsakoletno sodelovanje eminenc evropskega glasbenega sveta, s čimer udeležen-
cem zagotavlja neprimerno več, kot lahko prejmejo v svojem lokalnem okolju.

Projekt je Glasbena matica Ljubljana prijavila na evropski mednarodni razpis v sklopu Programa Kul-
tura 2007–2013, ki spada pod okrilje Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kul-
turo – EACEA. Na razpisu je dosegel 91 od 100 točk in pridobil sofinanciranje v višini 200.000 €. Pri projek-
tu Glasbena matica Ljubljana sodeluje s partnerji: Kulturno umetniški zavod Delavnica Maribor, Društvo 
BUM (Srbija), Organizacija za kulturno sodelovanje Interkultura (Makedonija) in od leta 2012 še Festival 
Ljubljana, doslej eden od gostiteljev turneje Mednarodnega orkestra.

Glasbeniki iz različnih držav se bodo v letu 2012 srečali v Ljubljani, kjer jim bo zaupano plemenito po-
slanstvo ambasadorjev Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Evropskemu in širšemu občinstvu se 
bodo predstavili na koncertih v Sloveniji in tujini, televizijskih in radijskih prenosih ter s posnetki po kon-
čanem projektu. Namen projekta MIO2012 je izobraževati, promovirati, stimulirati in povezovati nadar-
jene glasbenike, da bi dosegli odličnost v novem kulturnem okolju in poudarjali kulturno raznolikost, ki 
spodbuja socialne spremembe in bogati ter širi evropsko kulturno perspektivo.

OKROGLE MIZE:
Kot del projekta MIO2012 smo organizirali tri delovne skupine, v katerih so 
udeleženci dobili priložnost, da se seznanijo z določenimi mehanizmi za 
strukturni pristop pri vključevanju mladih v proces izobraževanja in razvoj 
osebnostnih sposobnosti, da bi imeli boljše možnosti za zaposlitev.

TEME dELOVNIH SKUPIN:
–  Od amaterja do izvajalca – Izvedeti več o izobraževanju v različnih državah
–  Razumeti, kaj se skriva zadaj – Pot od skladatelja do izvajalca
–  Iščem zaposlitev ali zaposlitev išče mene
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Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigent Klaus Arp; Maribor, Unionska dvorana, 2011 (foto ARHIV dELAVNICA)

ORKESTRSKA AKAdEMIJA 2011:
Dirigenta: klaus ArP in Živa Ploj PerŠuH

AVdICIJE:
Beograd, 26. marec 2011
London, 27. marec 2011
Barcelona, 29. marec 2011
Ljubljana, 1. april 2011 (ali s posnetkom po pošti)

SIMFONIČNI ORKESTER: 
92 glasbenikov
Povprečna starost: 23 let

ORGANI DRUŠTVA 
IZVOLJENI NA 7. OBČNEM ZBORU 
GLASBENE MATICE LJUBLJANA (29. 03. 2010):

Predsednik: 

Upravni odbor: 

Nadzorni odbor: 

Disciplinska komisija: 

Ivanka Mulec Ploj

vesna čoPIč, 
olga drABIk jug, 
Igor longykA, 
janez MArkolI, 
Mojca MenArT, 
Henrik neuBAuer, 
Tomo PerŠuH

jože HuMer, 
vida ŠegA, 
Anton venguŠT

neva Brun, 
urban ToZon, 
karli vugrInec
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ČLANI GLASBENE MATICE LJUBLJANA V LETU 2011:

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
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
MArkolI janez
MArTInjAk Andreja
MAToŠec Matjaž
MenArT Mojca
MIHelčIč Pavel

MIHevc Marko
MISSon Andrej
MlInArIĆ vladimir
MočnIk damijan
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
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