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ZAHVALE
Glasbena matica Ljubljana se zahvaljuje vsem avtorjem prispevkov za sodelovanje pri pripravi publikacije.
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Za finančno pomoč pri realizaciji kulturno-umetniškega programa društva v letu 2013 se zahvaljujemo:
Mestni občini Ljubljana,
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti,

Uvodnik
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Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije,
Festivalu Ljubljana.

Za skupno organizacijo posameznih prireditev in aktivnosti v letu 2013 se zahvaljujemo:
Akademiji za glasbo v Ljubljani
Društvu Hugo Wolf Slovenj Gradec
Društvu slovenskih skladateljev
Glasbeni šoli Koper
Glasbeni šoli Kranj
Glasbeni šoli Slavka Osterca iz Ljutomera
Glasbeni šoli Zagorje
Gledališkemu klubu KRKA
Grand Hotelu Union
Izseljenskemu društvu Slovenija v svetu
Slovenskemu etnografskemu muzeju
Ustanovi Imago Sloveniae
Veleposlaništvu Republike Poljske v Sloveniji
Vrtcu Mladi rod
Vrtcu Mojca
Vrtcu Viški gaj
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Ivanka Mulec Ploj,
predsednica društva

Vraže okrog števila trinajst, ki bi naj pomenile nekaj slabega, se v Glasbeni matici Ljubljana v letu
2013 niso uresničile. Po uspešnem in zelo pestrem prazničnem letu 2012 sem pričakovala vsaj malo umirjenosti, a sem se zmotila. Tempo, ki smo ga začeli v jubilejnem letu, se je kar nadaljeval. Res je, da nismo
bili tako medijsko izpostavljeni kot v preteklem letu, a smo nadaljevali in utrdili prisotnost v slovenskem
kulturnem prostoru.
V strategiji za obdobje 2012-2016 je pomembno mesto dobilo medgeneracijsko povezovanje, ki ga med
drugim uresničujemo z rednimi nastopi v domovih za starejše. Začeli smo z glasbenim navduševanjem
otrok že od tretjega leta dalje. Prav najmlajšim smo ponudili dodatne zanimive programe in tudi že obstoječim dodali nove didaktične metode in načine dela.
Utečeni programi postajajo vedno bolj pomembni in prepoznavni, saj v koncertnem ciklu Glasbene matice nastopajo vrhunski vokalni umetniki. Mlajši med njimi svojo umetniško pot utrjujejo tudi na mednarodnih tekmovanjih. Veliko zanimanja pa je tudi za nastope najboljših evropskih zborov in skupin. Povezovanje s pomembnimi glasbenimi institucijami se nadaljuje in postaja stalnica našega programa.
Nikakor pa nismo zanemarili ohranjanja vrednosti naših nepremičnin. Skrbno načrtovanje za njihovo obnovo je v teku. Obnova ostrešja, zunanjih pročelij in notranjega dvorišča bo zahteven in večleten proces.
Vsem našim članom in prijateljem bi radi omogočili lažji dostop in druženje v prostorih Glasbene matice.
Danes Glasbena matica v Upravnem in v Nadzornem odboru ter v drugih strokovnih telesih združuje delovne in ambiciozne ljudi, zato se jim iskreno zahvaljujem. Želim, da se tem pridružijo tudi ostali člani in
naj se v prihodnje poveča družina našega aktivnega članstva.
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PEVSKI ZBORI
GLASBENE MATICE
LJUBLJANA
Pod okriljem Glasbene matice Ljubljana delujejo različni pevski sestavi: otroški, mladinski, mešani in senior
ski pevski zbor. K njihovim rednim dejavnostim sodijo koncerti, glasbeno-scenski projekti, snemanja,
sodelovanja na pevskih revijah, festivalih in tekmovanjih, priložnostni nastopi in gostovanja. Umetniška
vodstva zborov si prizadevajo za glasbeno in estetsko izobrazbo pevcev ter za kvaliteten in sodoben repertoar. S postopno rastjo umetniške ravni bi se zbori v prihodnje lahko uvrščali v krog najboljših slovenskih izvajalcev. Glasbena matica zbore spodbuja k ambicioznim ciljem, vztrajnemu razvoju izvajalskih
sposobnosti, sodobnim in kvalitetnim glasbenim predstavitvam ter s tem k prepoznavnosti v slovenskem prostoru.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Otroški PEVSKI zbor Glasbene matice LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2005, njegov namen pa je
otrokom približati kvalitetno (predvsem slovensko) zborovsko literaturo, jih navdušiti za lepo zborovsko
petje in za skupinsko poustvarjanje ter jih voditi skozi pevski razvoj. Pevski zbor je krstno izvedel že več
kot ducat novitet, ki jih je zanj naročila Glasbena matica Ljubljana. Zbor redno nastopa in občasno sodeluje tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih, kot so bili ABC, Pedenjped in Gal v galeriji. Tovrstni
dogodki so za otroke posebej privlačni, saj jim nudijo zanimiva doživetja in izkušnje, možnost nastopanja
na velikih koncertnih odrih, neposredni stik s poklicnimi umetniki in priložnost za vpogled v zakulisje,
predvsem pa odlično spodbudo in motivacijo za nadaljnje petje.
K rednim dejavnostim zbora sodi tudi snemanje. V zadnjih letih je zbor posnel že več zgoščenk za Založbo
Mladinska knjiga, pred tem pa tudi glasbeno oddajo za otroke na TV Slovenija.
Zbor je leta 2006 na državnem tekmovanju v Zagorju prejel zlato odličje, leta 2009 pa na regijskem tek
movanju poleg zlatega odličja še posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi.
Prepevanje v tem zboru je v sezoni 2013/2014 postalo nekaj posebnega. Na rednih pevskih vajah je bil
uveden nov način dela – timski pristop – pri čemer so strokovne moči združile zborovodkinja in glasbena
pedagoginja Irma Močnik, pevska pedagoginja Nina Kompare Volasko in korepetitorka ter glasbena pedagoginja Sara Bunič.
Otroci se ob pestrem in raznolikem pevskem programu spoznavajo tudi z veščinami pevske tehnike,
poseben poudarek je namreč namenjen oblikovanju in razvoju glasu vsakega pevca posebej. Pevske vaje
so potekale enkrat tedensko v dinamičnem prepletu muzikalnih, ansambelskih, pevsko tehničnih in gibalno izraznih poudarkov, ki otrokom zborovsko petje približajo na zanimiv in privlačen način ter spodbujajo njihovo veselje do petja in glasbeno umetniškega izražanja.
Otroški zbor je imel v letu 2013 dva večja nastopa, na katerih se je predstavil z dvema različnima programoma. Poleg običajnega letnega koncerta, ki je predstavil izbor pesmi iz sezonskega repertoarja, je zbor
decembra pripravil še koncert s ciklom pesmi Petkovi popoldnevi in se z njim spomnil stoletnice skladatelja Benjamina Brittna. Zbor je posnel tudi izbrane pesmice za zgoščenko Šaljivke nagajivke, ki jo
je izdala založba Mladinska knjiga. Zgoščenka je izšla kot priloga knjige z istim naslovom. Otroci so nastopili tud na enem od dobrodelnih koncertov in na prireditvi ob mednarodnem dnevu knjige za otroke.

ZGOŠČENKA OTROŠKEGA
PEVSKEGA ZBORA
GLASBENE MATICE
LJUBLJANA
ŠALJIVKE NAGAJIVKE
Založba Mladinska knjiga, Ljubljana,
september 2013
Ob zaključku sezone 2012/2013 je otroški pevski zbor
Glasbene matice Ljubljana za založbo Mladinska
knjiga posnel dvanajst pesmic iz svojega letnega
programa. Pesmice s hudomušnimi vsebinami so
izšle na zgoščenki z naslovom Šaljivke nagajivke,
ki je priložena knjigi z enakim naslovom. To je že
peta skupna literarno-glasbena publikacija založbe
Mladinska knjiga in Glasbene matice Ljubljana, saj
so otroci doslej sodelovali že pri snemanju zgoščenk Mehurčki, Petelinček Petelanček, Jaz
imam pa goslice ter Uspavanke. Pesmice so bile
posnete tudi za otroški program Radia Slovenija.
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Zborovodkinja v sezoni 2012/2013:
Zborovodkinja v sezoni 2013/2014:
Pevska pedagoginja v sezoni 2013/2014:
Pianistka v sezonah 2012/2013 in 2013/2014:

Andreja Martinjak
Irma Močnik
Nina Kompare Volasko
Sara Bunič

PROGRAM ZBORA V LETU 2013:
Angleški kanon
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Benjamin Britten

Čuj, že zvon odzvanja (prevod Irma Močnik)
Pastirček (Janez Bitenc)
Križ kraž (ljudska izštevanka)
Bela pesmica (Janez Bitenc)
Srnica (Janez Bitenc)
Petkovi popoldnevi:
(različni angleški avtorji, prevod Jože Humer)

Ambrož Čopi
Ambrož Čopi
Bojan Glavina
prir. Bojan Glavina
Tomaž Habe
Dominik Krt
Janez Kuhar
Andrej Makor
Andrej Makor
Damijan Močnik
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska izštevanka
Karol Pahor
Karol Pahor
Rado Simoniti
Rado Simoniti
Mirko Slosar
Tadej Vasle
Marjan Vodopivec

Turoba, stran!
Žalostna zgodba
Ku-ku
Oja!
V nedeljo se bom oženil
En kmet je eno kravo imel
Ribičeva pesem
Človek – orkester
Kar je res, je res
Poslovilna
Koledna
Tri čebele (Anja Štefan)
Velik (Ksenija S. Olmer)
Zima (Piroška Sič Birsa)
Srečali smo mravljo (slovenska ljudska)
Novo leto (Mirko Kunčič)
Voščilo in darilo (Zvezdana Majhen)
Mamica zlata (Janez Kuhar)
Enci benci (slovenska ljudska)
Špela marela (slovenska ljudska)
Kraguljčki (Ljudmila Prunk)
Dedej ta stari
Muha kumrna
Jaz pa grem na zeleno travco
France tance
Komar se je oženil
Narobe svet
Šoštar je čuka klal
Takšna vendar ni nobena
Stara baba, stari ded
Snežec (Poldi Leskovčeva)
Sneg (Gustav Strniša)
Vesela hišica (Ivan Minatti)
Veseli koledniki (Oton Župančič)
Mačka (Dane Zajc)
Če bi se svet nazaj vrtel (Tadej Vasle)
Striček led (Vida Rudolf)

NASTOPI ZBORA V LETU 2013:
Babica Zima – pevsko voščilo otrok ob začetku novega leta
21. januar 2013, Ljubljana, Dom starejših občanov Vič Rudnik
Otroci kličejo pomlad – pevsko voščilo otrok ob materinskem dnevu
25. marec 2013, Ljubljana, Glasbena matica Ljubljana
Andersenov dan – nastop ob mednarodnem dnevu knjige za otroke
2. april 2013, Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča
Otroci otrokom – nastop na dobrodelnem koncertu Lions Kluba Emona Ljubljana
10. april 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija
Letni koncert PEVSKE PRIPRAVNICE, Otroškega in Mladinskega PEVSKEGA zbora
Glasbene matice Ljubljana
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
Snemanje izbranih pesmi za zgoščenko »Šaljivke nagajivke«
12. junij 2013, Ljubljana, Radio Slovenija
Koncert »Matičini otroci vam voščijo«
15. december 2013, Ljubljana, Kavarna Union
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Letni koncert PEVSKE PRIPRAVNICE, Otroškega in
Mladinskega PEVSKEGA zbora Glasbene matice Ljubljana
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2006 in mladim ponuja
možnost sodelovanja pri različnih vokalnih in vokalno-instrumentalnih projektih. Njegov cilj je postati
homogena skupina pevcev, ki izvaja zahtevno slovensko in tujo zborovsko literaturo, redno koncertira, se
udeležuje tekmovanj, snema in izvaja novitete slovenskih skladateljev.
Mladinski pevski zbor je v letu 2013 nastopil na dveh pomembnejših prireditvah. V začetku leta je skupaj
z mladinskim zborom Glasbene šole Slavka Osterca pripravil koncert Adiemus v Ljutomeru in v Ljubljani.
Na koncertu sta združena zbora zapela izbrane skladbe iz cikla Adiemus skladatelja Karla Jenkinsa. Na
letnem koncertu pa so se matičnim mladincem pridružili pevci iz Glasbene šole Kranj in krstno izvedli
štiri skladbe iz nastajajočega cikla pesmi Skladateljski karneval skladatelja Gašperja Jereba. Skladateljski karneval je zamišljen kot cikel dvanajstih skladb, ki na šaljiv način prikazujejo dvanajst skladateljev: Monteverdija, Vivaldija, Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovna, Schuberta, Mendelssohna, Saint-Saena, Čajkovskega, Gershwina in Cagea. Skladbe vključujejo njihove najbolj znane teme in motive. Na letnem koncertu so pevci izvedli prve štiri pesmi, ki jih je skladatelj napisal po naročilu Glasbene matice
Ljubljana.

DOBRODELNI KONCERT OTROCI OTROKOM
10. april 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija

Na povabilo Lions kluba Ljubljana Emona sta Otroški in Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
nastopila na 12. dobrodelnem koncertu Otroci otrokom. Organizator koncerta je zbrana sredstva letos
namenil knjižnici slepih in slabovidnih za nakup zvočnih knjig. Sodelovanje na humanitarnih prireditvah
sodi k rednim dejavnostim pevskih zborov Glasbene matice Ljubljana. Preko tovrstnih nastopov mladi
pevci razvijajo čut socialne odgovornosti za svoje vrstnike s posebnimi potrebami.

Zborovodkinja v sezoni 2012/2013: Urška Štampe
Zborovodja v sezoni 2013/2014: Aleš Makovac
Pianist v sezoni 2012/2013: Žiga Kert

PROGRAM ZBORA V LETU 2013:
Ambrož Čopi
Karl Jenkins

KONCERT »ADIEMUS«

8. marec 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Gašper Jereb

Koncert Adiemus so soustvarili Mladinski pevski zbor GŠ Slavka Osterca Ljutomer (zborovodkinja Romana Rek), Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana (zborovodkinja Urška Štampe) in Godalkarji –
skupina Gross Upi (mentor Bojan Cvetrežnik). Ljutomerski mladinski zbor je skladbi Deček in cvet Ambroža Čopija ter ljudsko Jaz bi rad cigajnar bil v priredbi Tadeje Vulc izvedel doživeto in zvočno lepo
oblikovano. Sledili sta skladbi In dovoljene so nam sanje Gašperja Jereba in Sveti Jurij Ambroža Čopija v izvedbi matičinega mladinskega zbora. Tehnično zahtevnejši skladbi so pevci kljub manjšemu številu in starostni heterogenosti skupine izvedli glasovno zlito in muzikalno zaokroženo. V nadaljevanju je
skupina godalkarjev Gross Upi izvedla nekaj etno priredb skladb različnih evropskih držav in Balkana.
Sklepni del koncerta je izzvenel s skladbami Adiemus, La la la koora in Dos a dos iz cikla Adiemus
Karla Jenkinsa, ki sta jih zvočno polno, ritmično eksaktno ter zelo doživeto izvedla združena mladinska
pevska zbora.

MEDNARODNI DAN KNJIGE ZA OTROKE
2. april 2013, Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča

Letošnji Andersenov dan ali mednarodni dan knjige za otroke je bil posvečen poeziji. Mestna knjižnica
Ljubljana in Društvo slovenskih pisateljev sta pripravila pesniško matinejo, na kateri sta z uglasbeno poezijo sodelovala tudi Otroški in Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana. Pesnik Milan Dekleva je
ob mednarodni poslanici, ki otroke spodbuja k branju, zapisal: »Vsaka prebrana knjiga je vzporedno vesolje. To pomeni, da lahko svoje življenje preživimo na drugačen način, ga multipliciramo ali živimo več življenj hkrati.«

Sveti Jurij (Fran Žgur)
Adiemus:
Adiemus
La la la koora
Dos a dos
In dovoljene so nam sanje... (Miha Zabret)
Skladateljski karneval (Miha Zabret):
Šahasta tokata (prva izvedba)
Ludwig praznuje (prva izvedba)
Mozart in popust na zamudo (prva izvedba)
Čajkovski se je izgubil v pravljici (prva izvedba)

NASTOPI ZBORA V LETU 2013:
Koncert Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
in Mladinskega pevskega zbora Glasbene šole Slavka Osterca
1. februar 2013, Ljutomer, Glasbena šola Slavka Osterca
8. marec 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Andersenov dan – nastop ob mednarodnem dnevu knjige za otroke
2. april 2013, Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča
Otroci otrokom – nastop na dobrodelnem koncertu Lions Kluba Emona Ljubljana
10. april 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija
Letni koncert PEVSKE PRIPRAVNICE, Otroškega in Mladinskega pevskega zbora
Glasbene matice Ljubljana
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
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Letni koncert PEVSKE PRIPRAVNICE, Otroškega in
Mladinskega PEVSKEGA zbora Glasbene matice Ljubljana
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
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MEŠANI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 1891 in je že s prvim dirigentom, Matejem Hubadom, doživel zlato dobo. Ustanovitev zbora je takrat pomenila pomemben mejnik v
slovenskem zborovstvu in kvalitetni preskok v umetniškem poustvarjanju. Pevski zbor je bil številen in
stalen korpus, s katerim je društvo prirejalo vokalne in vokalno-instrumentalne koncerte tujih in slovenskih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen značaj. Najpomembnejše programsko vodilo
je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je zbor izgubil prvenstvo med slovenskimi
zbori, vseskozi pa ostal aktiven in v določenem obdobju, ko je bila prepovedana vsa ostala dejavnost
društva, tudi ohranjal njegovo kontinuiteto.
Osrednji projekt Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana v letu 2013 je bil koncert John Rutter Magnificat. Pevci so na tem koncertu predstavili glasbo dveh aktualnih angleških skladateljev zborovske glasbe, Boba Chilcotta in Johna Rutterja. V prvem delu je bila izvedena skladba A Little Jazz Mass,
ki je ena izmed najbolj atraktivnih uglasbitev latinskega mašnega ordinarija. Navidezno neskladje med
vsebino in glasbo je skladatelj presegel, saj je glasbo z izredno občutljivostjo približal liturgičnemu besedilu. Večji del koncertnega programa pa je predstavljalo veliko delo Magnificat, svetovno znanega skladatelja Johna Rutterja. Skozi starodavno Marijino hvalnico se je sprehodil obsežen izvajalski korpus, ki so
ga sestavljali solistka, mešani zbor, orgle in orkester. Liturgično besedilo Magnificata, ki izžareva eno
samo hvaležnost in veselje, je skladatelj z glasbeno vsebino močno podprl in povzdignil.
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Koncert
John Rutter »Magnificat«
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE
MATICE LJUBLJANA
19. april 2013, Ljubljana,
Slovenska filharmonija

RAZSTAVA »MATIČINO PEVSKO ROJENJE«

od 10. maja do 15. junija 2013, Ljubljana, Knjižnica Šiška

Ob 120-letnici Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana so člani zbora pripravili skupinski
razstavni projekt z naslovom Matičino pevsko rojenje. Razstava je bila v letu 2012 že na ogled v galeriji
Alkatraz na Metelkovi v Ljubljani. V okviru nove postavitve v Knjižnici Šiška pa je bil med drugim organiziran tudi pogovor z dr. Natašo Cigoj Krstulović, sodelavko Muzikološkega inštituta ZRC SAZU in dobro
poznavalko zgodovine Glasbene matice Ljubljana.

Zborovodja v letu 2013: Aleš Makovac
Korepetitorki v letu 2013: Alenka Šutar in Mojca Jenič

PROGRAM ZBORA V LETU 2013:
Emil Adamič
Emil Adamič
Béla Bartók

Bob Chilcott
Antonín Dvořák
Jakob Jež
Aleš Makovac
Claudio Monteverdi
Stanislav Premrl
Patrick Quaggiato
John Rutter

Matija Tomc
Ubald Vrabec

Večerna pesem (Maloruski zl. Mlaka – Oton Župančič)
Kresovale tri devojke (Oton Župančič)
Štiri slovaške pesmi:
Svatbena iz poniki
Pesem koscev iz hiadela
Plesna iz medzibroda
Plesna iz poniki
A Little Jazz Mass
Napadly písně (Vítezslav Hálek)
Rasti mi, rasti (ljudska)
Božična kantata »Zdaj razsvetljena je noč«
Cantate domino canticum novum
Domine ne in furore
Angelsko petje (Matija Rant)
Sneg (Josip Murn – Aleksandrov)
Božična luč
Angelska pesem
Glej ta naš svet
Magnificat
Kaj se vam zdi pastirci vi
Jožef, prileten mož (ljudski napev)
ˇ
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NASTOPI ZBORA V LETU 2013:
Božično-novoletni koncert MePZ Glasbene matice Ljubljana
17. januar 2013, Ljubljana, cerkev sv. Janeza Krstnika
25. januar 2013, Jezersko, cerkev sv. Ožbolta
26. januar 2013, Škofja Loka, cerkev Svetega Duha
Nastop zbora na prireditvi »Po Prešernovih stopinjah«
4. februar 2013, Ljubljana, Novi trg
Nastop zbora na reviji »Ljubljanski zbori«
17. februar 2013, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava
Nastop zborA na prireditvi »Mozartovi družinski popoldnevi«
24. marec 2013, Polhov Gradec, Grad Polhov Gradec
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Koncert John Rutter »MAGNIFICAT«
19. april 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija
12. oktober 2013, Novo mesto, Stolna cerkev sv. Nikolaja
Sodelovanje na zborovskem koncertu
11. maj 2013, Vrhnika, Kulturni dom Ivana Cankarja
Koncert zbora Glasbene matice Ljubljana in zbora
Chorus Celeste iz Stockholma (Švedska)
31. maj 2013, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
Intenzivne pevske vaje zbora
18. – 20. oktober 2013, Stična,
cistercijanski samostan
Sodelovanje na mojstrskem tečaju
za zborovske dirigente pod
mentorstvom Mattija Hyökkija
15. – 16. november 2013, Ljubljana,
Glasbena matica
Sodelovanje na zaključnem
koncertu izobraževanja za
zborovske dirigente pod
mentorstvom Mattija Hyökkija
17. november 2013, Ljubljana,
dvorana Kazina
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SENIORSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

KONCERTI IN PRIREDITVE
KONCERTNI CIKEL

SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil ustanovljen
šele leta 2010 in se po svojem poslanstvu tudi bistveno razlikuje od drugih matičinih zborov. Njegov primarni cilj ni doseganje najvišje umetniške ravni, temveč se pevci družijo zaradi dolgoletnih prijateljskih
vezi, ki so se spletle v mešanem zboru. Čeprav v železni repertoar sodijo predvsem slovenske ljudske
pesmi, se zbor samozavestno spoprime tudi s sodobno in zahtevnejšo literaturo.

V sodobni programski usmeritvi Glasbene matice ostaja vokalna glasba najpomembnejše osišče društvene dejavnosti. Vokalni koncertni cikel z vokalno-intrumentalnimi in zborovskimi koncerti, recitali samospevov in glasbeno-scenskimi projekti sodi med izvirne programske koncepte Glasbene matice. Osnovno načelo pri oblikovanju cikla je ponujati kakovosten in aktualen program z odličnimi slovenskimi in tujimi umetniki. Koncertni cikel je pomemben zaradi stalnosti specifične koncertne ponudbe, ki je pred
tem v Ljubljani ni bilo. Redni mesečni zborovski koncerti in recitali samospevov so zapolnili vrzel na tem
področju. Glasbena matica želi na ta način prispevati k celoviti ponudbi klasične glasbe v Ljubljani, ki bo
primerljiva drugim evropskim kulturnim središčem.
V letu 2013 je bilo organiziranih sedemnajst koncertov v Ljubljani, trije koncertni programi pa so bili ponovljeni še po drugih krajih Slovenije. Od teh je bilo deset zborovskih koncertov, en vokalno-instrumentalni in šest recitalov samospeva. Na programu je bilo 32 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci pa je bilo 73 % slovenskih umetnikov. Nastopilo je 13 zborov, 58 solistov in ena instrumentalna zasedba. Koncerte je obiskalo 2534 ljudi, dvoranske kapacitete so bile 77 % zasedene. Z izjemo dveh koncertov
so bili vsi brezplačni. Tri koncerte je posnel Radio Slovenija. Glasbena matica je poleg tega sodelovala še
pri organizaciji dveh koncertov, katerih glavna organizatorja sta bila društvo Hugo Wolf in društvo Slovenija v svetu.
Pri organizaciji koncertnega cikla Glasbene matice so sodelovali: Festival Ljubljana, Akademija za glasbo
v Ljubljani, Imago Sloveniae, Glasbena šola Slavka Osterca iz Ljutomera, Glasbena šola Zagorje, Glasbena
šola Koper, Glasbena šola Kranj, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Veleposlaništvo Republike Poljske
v Sloveniji in Grand Hotel Union.
Koncerti Glasbene matice zagotovo niso popularni, množično obiskani in medijsko odmevni, so pa
aktualni, kakor je brezčasna klasična glasba. Danes se zdi, da komorni koncerti ne sodijo več v vsakdan
sodobnega človeka, a kljub temu zaradi svoje intimne narave, ki nagovarja poslušalca kot posameznika
in ne kot množico, pritegujejo zanimanje in občudovanje ljudi, ki ne pristajajo na povprečje in masovnost, temveč želijo doživetje pristne in iskrene umetnosti. Glasbena matica ima to možnost in privilegij,
da se lahko odloča za nekomercialne in nepopularne programe in poslušalcem ponuja posebna glasbena
doživetja.

Zborovodkinja od januarja do junija 2013: Tina VAHČIČ
Zborovodkinja v sezoni 2013/2014: Cecilija Čermelj Merljak

PROGRAM ZBORA V LETU 2013:
Adam Maklakiewiez
Matija Tomc
Ljudska, prir. Albin Weingerl
Ljudska, prir. Matej Hubad
Ljudska
Ljudska
Slavko Avsenik, prir. Slavko Avsenik ml.
Ljudska, prir. Luka Kramolc

Uspavanka (prevod v slo. Jože Humer)
Narodni motiv (Alojz Gradnik)
Prleška
Sem slovenska deklica
Večernica
Bratci veseli vsi
Viharnik vrh gora
Sem se rajtov ženiti

NASTOPI ZBORA V LETU 2013:
Odprta javna vaja »Z ladjico po Ljubljanici« in več javnih nastopov
11. junij 2013, Ljubljana, Magistrat in mostovi čez Ljubljanico
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KONCERTI V LETU 2013:
Božično-novoletni koncert
Mešani pevski zbor Glasbene matice ljubljana, zborovodja Aleš Makovac
Mojca Jenič, klavir
17. januar 2013, Ljubljana, cerkev sv. Janeza Krstnika
25. januar 2013, Jezersko, cerkev sv. Ožbolta
26. januar 2013, Škofja Loka, cerkev Svetega Duha
Koncert »Adiemus«
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Urška Štampe
Mladinski pevski zbor Glasbene šole Slavka Osterca iz Ljutomera,
zborovodkinja Romana Rek
Godalkarji z Bojanom Cvetrežnikom
Žiga KERT, klavir
1. februar 2013, Ljutomer, Glasbena šola Slavka Osterca
8. marec 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju z Glasbeno šolo Slavka Osterca iz Ljutomera
Koncert »Tako pojo zlati«
Mešani pevski zbor Obala iz Kopra, zborovodja Sebastjan Vrhovnik
Tilen BAJEC, orgelski pozitiv
Domen MARINČIČ, violone
6. februar 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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Koncert samospevov
Ambrož Bajec-Lapajne, tenor
Abigail Richards, klavir
13. marec 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Koncert zbora »Resonans con tutti« (Poljska)
Waldemar Galazka, zborovodja
18. april 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in
Veleposlaništvom Republike Poljske v Sloveniji
Koncert John Rutter »Magnificat«
Mešani pevski zbor in komorni orkester Glasbene matice Ljubljana
zborovodja Aleš Makovac
Mateja Arnež Volčanšek, sopran
Tone Potočnik, orgle
Mojca Jenič, klavir
19. april 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija
12. oktober 2013, Novo mesto, Stolna cerkev sv. Nikolaja
Koncert nagrajencev Glasbene matice na 42. tekmovanju mladih glasbenikov
Republike slovenije 2013 v disciplini Petje
Nagrajeni pevci: Sandra Harb, Ana Berus, Domen Križaj, Maja Ceglar, Darko Vidic,
Klemen Torkar
Pianisti: Zvjezdana Pleško Aleksin, Tatjana Hadl, Tanja Šterman, Andreja Markun in
Marko Hribernik
23. april 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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 Urška Štampe
Mladinski pevski zbor Glasbene ŠOLE KRANJ, zborovodkinja Urška Štampe
Sara BUNIČ in Žiga KERT, klavir
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
Koncert sakralne zborovske glasbe
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodja Aleš Makovac
Mešani pevski zbor Chorus Celeste iz Stockholma (Švedska), zborovodja Tony Margeta
31. maj 2013, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae
Koncert samospevov
Bernarda Fink, mezzosopran
Marcos Fink, basbariton
Anthony Spiri, klavir
3. julij 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

Koncert nagrajencev Glasbene matice na 1. mednarodnem pevskem tekmovanju v
interpretaciji samospevov Huga Wolfa
Rabea Kramp, sopran
Krešimir Stražanac, bariton
Mihaly Menelaos Zeke, klavir
15. julij 2013, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae
Koncert ženskega pevskega zbora Naama (Izrael)
Pnina Inbar, zborovodkinja
16. julij 2013, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae
Koncert samospevov
Danilo Kostevšek, tenor
Ivan Ferčič, klavir
15. oktober 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Zaključni koncert izobraževanja za zborovodje pod mentorstvoM Mattija Hyökkija
Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani, zborovodja Marko Vatovec
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodja Aleš Makovac
KOMORNI pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani, zborovodja Marko Vatovec
Zborovodje (aktivni udeleženci izobraževanja): Ana ČERNE GREGORIČ, Mateja ČERNIC, Špela
DRAŠLER, Monika FELE, Samo JEZOVŠEK, Peter SMOLIČ, Alenka ŠUTAR, Urban UDOVIČ
17. november 2013, Ljubljana, Dvorana Kazina

V sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani
Koncert za otroke »Zapojmo za rojstni dan skladatelju Jakobu Ježu«
Otroški pevski zbor CiciDO Glasbene šole Zagorje, zborovodkinja Tadeja Osredkar
Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, zborovodkinja Maja Cilenšek
Barbara Jernejčič Fuerst, povezovanje koncerta
26. november 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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Koncert za otroke
»Zapojmo za rojstni dan
skladatelju Jakobu Ježu«
26. november 2013, Ljubljana,
Viteška dvorana v Križankah
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Koncert samospevov
Barbara Sorč, mezzosopran
Karine Gishyan, klavir
30. november 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

Koncert za otroke »Matičini otroci vam voščijo«
Pevska pripravnica Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Tatjana Štrbenk
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma Močnik
Sara Bunič, klavir
Aleš ugovšek, povezovanje koncerta
15. december 2013, Ljubljana, Kavarna Union

SodelovanjE Glasbene matice pri izvedbi
koncertov v organizaciji PARTNERSKIH institucij:

KONCERT SAMOSPEVOV

»Hommage a Carlos Guastavino«
Večer samospevov argentinskega skladatelja ob stoletnici njegovega rojstva
Marcos Fink, basbariton
Jelena Boljubaš, klavir
15. marec 2013, Slovenj Gradec, Rojstna hiša Huga Wolfa

Tenorist Ambrož Bajec-Lapajne je za ljubljanski recital pripravil program, ki mu je predstavljal velik
umetniški izziv, slovenskemu občinstvu pa ponudil priložnost, da pobliže spozna redkeje izvajana dela iz
domače in svetovne zakladnice samospevov. Izbor skladb izpod peres Antona Lajovica, Lucijana Marije Škerjanca in Marijana Lipovška je ponudil kratek prerez ustvarjalnosti treh velikanov slovenskega
samospeva, pri čemer je bil poudarek na skladbah, ki še posebej ustrezajo tenorskemu glasu. Od Lipovškovih Šestnajst samospevov za visoki glas in klavir na besedila Mitje Šarabona, iz ciklusa Bolečina, je bilo tokrat izvedenih pet. Preostanek sporeda je obsegal dela za glas in klavir treh pomembnih
anglosaksonskih skladateljev, dveh Američanov in Angleža, ki so ustvarjali sočasno s slovensko trojico.
Samuel Barber se je rodil istega leta kot Lipovšek, Charles Ives je živel istočasno kot Lajovic, Benjamin
Britten pa je bil sodobnik Škerjanca. Tako sestavljen program je ponudil zanimivo primerjavo med seboj
zelo oddaljenih, a na trenutke tudi sorodnih glasbenih govoric.

Organizator koncerta: Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec v sodelovanju
z Glasbeno matico Ljubljana
Koncert »Srečanje dveh svetov«
Večer samospevov, poezije in glasbe ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Marcos Bajuk, Domen Križaj, Lucas Somoza Osterc, bariton
Marcos Fink, basbariton
Jelena Boljubaš, klavir
Trio Reverie: Mojca Jerman, violina, Tanja Činč, klavir, Katarina Leskovar, violončelo
Izidor Erazem Grafenauer, kitara
Nina Ivanič, Jernej Kuntner, Maja Končar in Tone Kuntner, dramski igralci
Dijaki Škofijske klasične gimnazije
14. december 2013, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava

13. marec 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

ˇ
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Organizator koncerta: Izseljensko društvo Slovenija v svetu v sodelovanju z
Glasbeno matico Ljubljana, Glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava
in Škofijsko klasično gimnazijo

KONCERT »HOMMAGE A CARLOS GUASTAVINO«
15. marec 2013, Slovenj Gradec, rojstna hiša Huga Wolfa

Letošnji nagrajenec Prešernovega sklada, basbaritonist Marcos Fink, je ob 100-letnici rojstva argentinskega skladatelja Carlosa Guastavina pripravil koncertni program z izborom njegovih samospevov. Guastavino je poleg sodobnika Alberta Evarista Ginastere najbolj znan argentinski skladatelj. V samo dveh
desetletjih komponiranja je napisal obsežen repertoar orkestralnih, klavirskih, komornih, vokalnih in vokalno-instrumentalnih del. Kot skladatelj ni sledil nobeni kompozicijski šoli. Glasbeni poznavalci ga po
izrazu uvrščajo med neoromantike z rahlim naslonom na impresionistično glasbeno zvočnost. Podobno
kot Zoltan Kodaly in Bela Bartok je iskal glasbeni navdih v folklornem glasbenem izročilu. Čeprav je bil
samotarske narave, ga je odlikovala naravna uglajenost in nevsiljiva inteligenca. Notranja uglajenost se
spontano odraža tudi v njegovi glasbeni dediščini kot odraz življenjske izkušnje, da je umetnost, ne glede
na dogme in predsodke, nepogrešljiva.
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KONCERT ZBORA »RESONANS CON TUTTI«

18. april 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

Mešani mladinski pevski zbor Resonans con tutti se je letos udeležil 12. mednarodnega zborovskega
tekmovanja, ki je potekalo aprila 2013 v Mariboru. Pred tekmovanjem so se mladi pevci iz poljskega mesta Zabrze predstavili na koncertu v Ljubljani, ki sta ga organizirala Glasbena matica Ljubljana in Veleposlaništvo Republike Poljske v Sloveniji. Zborovodja Waldemar Galazka je pripravil pester in zahteven
program, za katerega je na mariborskem tekmovanju prejel posebno nagrado, pevci pa priznanje za najbolj prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu.
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Koncert zbora »resonans con tutti«
18. april 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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KONCERT PREJEMNIKOV NAGRADE GLASBENE MATICE
NA 42. TEKMOVANJU MLADIH GLASBENIKOV
REPUBLIKE SLOVENIJE V DISCIPLINI PETJE
23. april 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Glasbena matica je letos tretjič pripravila koncert prejemnikov najvišjih odličij na državnem pevskem tekmovanju in s tem javnosti predstavila obetavne mlade pevce. Nagrado Glasbene matice so prejeli pevci,
ki so dosegli najvišje število točk v različnih starostnih kategorijah: Sandra Harb, Ana Berus, Domen Križaj, Maja Ceglar, Darko Vidic in Klemen Torkar. Nekateri med njimi so še na začetku pevske poti, drugi so
že vstopili v profesionalni svet glasbene umetnosti. Nagradni koncert je priznanje za njihovo dosedanje
delo in dodatna spodbuda za nadaljnji študij, ki naj vsakega izmed njih pripelje do vrhunskosti v glasbenem poustvarjanju.
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KONCERT PREJEMNIKOV NAGRADE GLASBENE MATICE
NA 42. TEKMOVANJU MLADIH GLASBENIKOV
REPUBLIKE SLOVENIJE V DISCIPLINI PETJE
23. april 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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KONCERT ŠVEDSKEGA ZBORA »CHORUS CELESTE«
in ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA
31. maj 2013, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

Konec maja je bil na gostovanju v Sloveniji švedski zbor Chorus Celeste. Skupaj z zborom Glasbene
matice Ljubljana je nastopil na koncertu, na katerem je predstavil izbor sakralnih in švedskih ljudskih pesmi. Zbor deluje v okviru ekumenske cerkve Stuvstakyrkan v Stockholmu. Umetniški vodja Tony Margeta, ki med drugim vodi tudi zbor Falu Kammärkor, je s slednjim že leta 2009 koncertno sodeloval
z zborom Glasbene matice v Ljubljani.

KONCERT SAMOSPEVOV

3. julij 2013, Ljubljana, Slovenska filharmonija
Letošnja prejemnika nagrade Prešernovega sklada, mezzosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist
Marcos Fink, sta za svoj tokratni ljubljanski koncert pripravila program duetov nemških, slovenskih in
argentinskih skladateljev. Program, ki je bil izveden v okviru Festivala Ljubljana (soorganizator Glasbena
matica), sta umetnika, skupaj s pianistom Anthonyjem Spirijem, pred tem predstavila še v drugih evropskih mestih (Fribourg, Lille, Schwarzenberg, London).

KONCERT SAMOSPEVOV
15. julij 2013, Ljubljana, Mestni muzej

Festival »Poletje v Ljubljani« je letos v svoj program vključil koncert samospevov, na katerem so nastopili
sopranistka Rabea Kramp, baritonist Krešimir Stražanac in pianist Mihaly Menelaos Zeke. Tem mladim umetnikom je Glasbena matica Ljubljana na 1. mednarodnem tekmovanju v interpretaciji pesmi Huga Wolfa, ki je potekalo jeseni 2012 v Slovenj Gradcu, podelila posebno nagrado in jih tokrat povabila, da
pripravijo celovečerni recital samospevov v Ljubljani.
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Koncert SAMOSPEVOV
15. julij 2013, Ljubljana,
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
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KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA »NAAMA«

16. julij 2013, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

Zbor Naama, ki je gostoval v Ljubljani, nato pa se je udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja v
Gorici, velja za vodilni izraelski ženski pevski sestav. Usmerja ga ideja glasbene odličnosti in želja po posredovanju lepote klasične glasbe poslušalcem različnih kultur. Zbor, v katerem sodeluje petindvajset
pevk z glasbeno izobrazbo, redno nastopa na koncertih in festivalih. Od leta 1996 na mednarodnih tekmovanjih posega po najvišjih priznanjih.
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KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA
ZBORA »NAAMA« (Izrael)
16. julij 2013, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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KONCERT SAMOSPEVOV

15. oktober 2013, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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FOLK UNION
Folk Union je cikel prireditev, ki dopolnjuje redke in enkratne dogodke z ljudskim petjem in pomeni stalnico v kulturni ponudbi Ljubljane. Glasbena matica Ljubljana k sodelovanju vabi različne skupine ljudskih
pevcev iz vseh krajev Slovenije in s tem spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje. Poleg tega, da
je prireditev glasbeni dogodek, je pomembna tudi kot izobraževalni in razvedrilni dogodek: poslušalci
izvedo veliko o načinu petja, o funkciji posameznih pesmi, o šegah in navadah ter o vlogi ljudskega petja
danes. Iz dogodka tudi niso izvzeti kot pasivni opazovalci, saj lahko pri petju sami sodelujejo. Glede na to,
da je prireditev takoj pridobila svoje občinstvo in ga tudi obdržala – prireditve se udeležuje med 50 in 60
ljudi – je to več kot dober dokaz, da je v Ljubljani primerna in dobrodošla. Avtorici cikla v letu 2013 sta bili
etnomuzikologinja dr. Urša Šivic in etnologinja ter kulturna antropologinja Vesna Sever Borovnik.
Prireditev poteka v sodelovanju z Grand Hotelom Union in se izvede šestkrat letno v Kavarni Union v
Ljubljani.

BOMO ENO PO DOMAČE
27. september 2013, Ljubljana, Kavarna SEM

Na prireditvi, ki je posvečena slovenski ljudski pesmi, sta tokrat zapeli dve pevski skupini: Cintare in
Kerlci. Pevci so nekdanji člani ljubljanskih folklornih skupin in občudovalci ljudskega petja, ki so slovensko ljudsko pesem sprejeli v meščanskem okolju in to svoje znanje prenašajo iz mladostnih izkušenj, črpajo pa ga tudi iz pisnih virov in srečanj z današnjimi pevci ljudskih pesmi. Prireditev, ki že vrsto let sodi v
poletni program Glasbene matice, je tudi tokrat povezovala Jasna Vidakovič.

Nastopajoče skupine v letu 2013:
Pevci Kranjski furmani in Godci AFS Ozara s Primskovega, 30. januar 2013
Vaberški fantje iz Kovače vasi na Pohorju, 27. februar 2013
Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne na Dolenjskem, 27. marec 2013
Ljudski pevci iz Šentruperta nad Laškim, 24. april 2013
Družina Miklavž iz Mislinje, 30. oktober 2013
Ljudski pevci iz Globokega pri Brežicah, 27. november 2013
V letu 2013 je vseh šest skupin ljudskih pevcev pred nastopom v ciklu Folk Union nastopilo tudi v domovih
za starejše v Ljubljani in na ta način s pesmijo razvedrilo tudi starejše, izredno hvaležne poslušalce domače ljudske pesmi.

SLOVENSKE GLASBENE DRUŽINE
10. december 2013, Ljubljana, dvorana v poslovni stavbi KRKA d. d.

NAŠ ETNOMUZIKOLOG

28. november 2013, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej
Cikel Naš etnomuzikolog sodi v sklop glasbeno-izobraževalnih prireditev Glasbene matice od leta 2005.
Doslej so bili gosti številni priznani slovenski etnomuzikologi: Merku, Logar, Bezić, Strajnar, Vidakovič,
Ramovš, Ravnikar, Pettan, Omerzel in Rauch, ki so osebno pripovedovali o svojem terenskem in raziskovalnem delu. V letu 2013 je svoje delovanje na področju etnomuzikologije predstavil dr. Marko Terseglav. Etnologa in literarnega zgodovinarja s slovensko etnomuzikologijo tesno povezuje njegovo večdesetletno terensko in raziskovalno delo na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Posebnost njegovega raziskovanja je tekstologija. Njegova pozornost pa med drugim velja zlasti zgodovini folkloristi-
čne misli, povezavi med ljudskim in umetnim pesništvom ter medetničnim odnosom. Pogovor z njim je
pripravila in vodila Jasna Vidakovič.

V ciklu Slovenske glasbene družine fenomen več generacij glasbenikov v isti družini, profesionalnih in
ljubiteljskih, ki niti pri nas niti v svetu ni tako redek, že od leta 2004 predstavlja Darja Korez Korenčan.
K pogovoru, ki ga običajno spremlja tudi glasbeni program, je doslej povabila člane trinajstih glasbenih
družin: Jež, Gracelj – Perger, Alatič, Lorenz, Hribernik, Fink, Pucihar, Zupan, Galič, Čadež, Sodja, Krajnik,
Vidic. V letu 2013 so bili gostje člani družine Vidic, brata Jože in Darko, oba koncertna in operna pevca, ter
Jožetova soproga, pianistka Urška Vidic. Od leta 2008 prireditev poteka v sodelovanju z Gledališkim
klubom KRKA v Ljubljani.
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GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
PEVSKA ŠOLA
Namen Pevske šole je nuditi in izvajati kvaliteten pouk vokalne tehnike in glasbene teorije, namenjen
tako pevcem, ki so dejavno vključeni v slovensko zborovsko ustvarjanje, kot tudi zainteresiranim posameznikom, ki se želijo glasbeno pevsko izpopolnjevati, čeprav niso člani pevskih sestavov.
Poslanstvo Pevske šole je spodbujati, utrjevati in razširjati veščine vokalne tehnike zborovskih in
solo pevcev ter tako povečevati raven pevsko izvajalske ozaveščenosti in kvaliteto pevsko izvajalske prak
se v slovenskem zborovskem prostoru, pa tudi izobraževati posameznike s težnjo solističnega pevskega
izpopolnjevanja ter osebnega glasbenega razvoja.
Pouk vokalne tehnike poteka enkrat tedensko po 45 minut v skupinah treh ali dveh pevcev in obsega tri letnike. Poteka lahko tudi individualno, če pevec izrazi željo po intenzivnejšem pouku 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, dikcije, resonančnega izenačevanja ter fraziranja.
Pouk glasbene teorije poteka v skupinah enkrat tedensko po 45 minut na dveh ravneh - obsega torej
dva letnika. V prvem letniku pevci osvojijo znanje glasbene teorije v obsegu prvih treh razredov predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu, v drugem letniku pa v obsegu četrtega, petega
in šestega razreda.

Pevsko šolo vodi Nina Kompare Volasko. V sezoni 2012/2013 sta vokalno tehniko poučevali
Julieta Kubik Habjanič in Irena Preda, v sezoni 2013/2014 pa Julieta Kubik Habjanič in Diego
Antonio Barrios Ross. V obeh sezonah 2012/2013 in 2013/2014 je bilo v šolo vpisanih 21 učencev, od
tega jih je 14 obiskovalo skupinski pouk, 7 pa individualni pouk vokalne tehnike.

MOJSTRSKI TEČAJ
ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE
Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani sta od 14. do 17. novembra 2013 v Ljubljani
organizirali mojstrski tečaj za zborovodje, ki ga je vodil finski dirigent Matti Hyökki. Namen tečaja, na
katerega vsako leto povabimo enega od uglednih evropskih zborovodij, je mladim ponuditi možnost
dodatnega zborovodskega izpopolnjevanja. K sodelovanju so bili povabljeni mladi ambiciozni zborovodje, ki želijo izboljšati tehniko dirigiranja, pridobiti metodična znanja o vodenju zbora, spoznati novo
zborovsko literaturo in se seznaniti z nekaterimi inovativnimi pristopi k zborovodstvu.
Prijavilo se je osem aktivnih udeležencev: Mateja Černic, Ana Černe Gregorič, Špela Drašler, Peter Smolič,
Samo Jezovšek, Monika Fele, Urban Udovič, Alenka Šutar. Trije zborovodje so tečaju prisostvovali kot pasivni slušatelji. Demonstracijski zbori so bili Dekliški in Komorni pevski zbor Akademije za glasbo v
Ljubljani (zborovodja Marko Vatovec) ter MEŠANI PEVSKI ZBOR Glasbene matice Ljubljana (zborovodja Aleš Makovac). Seminar se je zaključil s koncertom v dvorani Kazina, na katerem so se predstavili vsi
aktivni udeleženci seminarja. Dirigirali so dela Brahmsa, Poulenca, Dvoraka, Bartoka, Gerbiča, Adamiča in Lebiča.
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MOJSTRSKI TEČAJ ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE
14. – 17. november 2013, Ljubljana,
Glasbena matica in dvorana Kazina
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SEMINAR ZA ZBOROVODJE
OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV
Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani sta 8. oktobra 2013 v dvorani Kazina v Ljubljani organizirali seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov, ki ga je vodila dirigentka Gudrun
Schröfel. Kot demonstracijski sestav je sodeloval Dekliški pevski zbor iz Hannovra, s katerim je
Gudrun Schröfel nastopila na 15. festivalu Slowind 2013 in na drugih koncertih po Sloveniji. Osrednja tema
seminarja je bila interpretacija sodobne mladinske zborovske literature, kateri se zbor intenzivno posveča, predstavljena pa je bila tudi organizacijska struktura zbora in pevske šole iz Hannovra.

SEMINAR ZA VZGOJITELJE
V VZGOJNOVARSTVENIH ZAVODIH
Glasbeni seminar na temo pevske vzgoje predšolskih otrok je pripravila in izvedla Valentina Ugovšek,
profesorica glasbe, ki se na Glasbeni matici že nekaj let posveča delu z najmlajšimi pevci. Izobraževanje je
med drugim vključevalo spoznavanje osnov vokalne tehnike, predstavitev upevalnih vaj, obnovitev os
nov dirigiranja, seznanitev s primernim pevskim repertoarjem. Glavno vodilo in hkrati novost za udeleženke seminarja je bila tema, kako otroke skozi igro pripraviti na petje. Namesto ponavljanja zaporednih
vzorcev lahko otroci doživeto oponašajo šum morja, zvok nevihte, prometa ali živali, ponazarjajo jutranje
prebujanje ipd. Udeleženke seminarja so tudi hospitirale pevski vaji Pevske pripravnice. Vaja je prikazala
vse tisto, kar je bilo tekom seminarja predstavljeno, predvsem pa prepričala, da je drugačen, bolj igriv
pedagoški pristop za otroke zanimiv in privlačen, pedagogom pa nudi vedno nove možnosti za lastno
kreativnost. Seminarja, ki je potekal od 4. do 6. marca 2013 na Glasbeni matici v Ljubljani, se je udeležilo
38 vzgojiteljic iz sedmih vzgojnovarstvenih zavodov. Zaradi velikega zanimanja je bil seminar ponovljen
od 23. do 24. septembra 2013, udeležilo pa se ga je 25 vzgojiteljic.

IZOBRAŽEVANJE ZA ZBOROVSKE PEVCE
Predavanja iz glasbenega stavka za zborovske pevce pripravlja in izvaja zborovodja Aleš Makovac. Tovrstno izobraževanje je bilo uvedeno v sezoni 2012/2013 s prvim sklopom predavanj na temo »terčna
funkcionalna harmonija – konsonančna harmonija«, nadaljevalo se bo v naslednjih dveh sezonah s temo
»terčna funkcionalna harmonija - disonančna harmonija in zborovska intonacija« in »kontrapunkt - od
kontrapunktičnih disciplin do moteta«. Harmonski pogled pevca je eden izmed tistih pogojev, ki pomaga
razumevati zborovsko intonacijo ter spodbuja pevce k hitremu prepoznavanju glasbene teksture. Predavanja so priložnost za tiste pevce, ki imajo delno glasbeno izobrazbo. Predavanj, ki potekajo enkrat tedensko po 60 minut, se udeležuje dvanajst slušateljev.
V prvem sklopu 35 predavanj slušatelji spoznavajo zakonitosti terčne funkcionalne harmonije v okviru
konsonančne harmonije. Na koncu so zmožni samostojno zapisovati glasbeni stavek, bodisi kot harmonizacijo basa bodisi kot harmonizacijo soprana. Obvladajo enostavne izmike in modulacije ter znajo
analizirati izbrane primere iz literature.

PEVSKA DELAVNICA
Avtor in izvajalec delavnice je Diego Antonio Barrios Ross. Delavnica je namenjena vsem pevcem,
solistom ali zboristom, ki želijo raziskovati osnovne elemente petja. Nudi možnost za sodelovanje pevcev
vseh generacij. Delavnica ponuja model treninga pevca s celovitim pristopom do te umetnosti. Petje je
večrazsežnostna umetnost, pri kateri sodeluje več nivojev ustvarjalnosti in zavesti. Večino časa učenci
posvetijo tehniki, kar je osnovni pogoj za pevčev vokalni razvoj. Cilj delavnice je pridobiti tudi znanja na
drugih področjih, ki pomembno sooblikujejo pevsko izkušnjo: odrska pojavnost, samopodoba, ustvarjalnost s pozitivnim pristopom, sproščenost, osredotočenost in osebno izražanje.
Pevska delavnica je bila tokrat izvedena prvič. Obsegala je dvanajst pedagoških ur v obdobju od 26.11. do
14.12.2013. Udeležilo se jo je sedem pevcev.

GLASBENI PROGRAM ZA OTROKE
MALI GLASBENIK
V zgodnjem otroštvu je glasba zelo pomembna za miselni in duhovni razvoj otroka, saj spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, sprošča ter pomirja, otroka spodbuja k telesnemu gibanju in izražanju ter mu predstavlja veliko veselje. Mali glasbenik je celoletna glasbeno-gibalna delavnica za najmlajše otroke, ki je
usmerjena v pevski, ritmični in gibalni razvoj otroka. Glasba in pesmi se poslušajo ter spoznavajo preko
zgodb, pravljic, improvizacije, igre in plesa. Delavnico vodi Sonja Đevenica, profesorica glasbe z bogatimi pedagoškimi izkušnjami in z velikim veseljem za ustvarjalno delo z najmlajšimi otroki.
Ta program je bil na Glasbeni matici uveden jeseni 2013 na pobudo staršev, katerih otroci so stari tri in
štiri leta. Začel se je z majhno skupinico, ki pa se je do konca leta že zapolnila. Otroci se srečujejo enkrat
na teden v Lajovčevi dvorani Glasbene matice.
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CICIBANSKI ZBORI
Cicibanski zbori so poseben projekt Glasbene matice, namenjen navduševanju predšolskih otrok za zborovsko petje. Od leta 2006 je organiziran v sodelovanju s tremi ljubljanskimi vrtci: Mojca, Viški gaj,
Mladi rod. Preko njih otrokom omogočamo srečevanje z glasbo, predvsem jih uvajamo v spoznavanje
zborovske pesmi in značilnosti zborovskega petja. S skupinskim petjem jih aktivno vključujemo v glasbeno poustvarjanje in jih postopoma navajamo na estetsko in doživeto zborovsko petje. Zborovska dejavnost je pomembna tudi kot vzgojni koncept, saj prispeva k socializaciji, k oblikovanju pozitivne samopodobe in samoaktualizaciji.

Program Pevske pripravnice v letu 2013:
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Mojca Divjak
Dominik Krt

Pevske delavnice potekajo pod vodstvom mladih profesoric glasbe in študentk glasbene pedagogike na
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Delavnice se izvajajo štiri zaporedne mesece, v spomladanskem in v jesenskem terminu, dvakrat na teden po 45 minut v prostorih vrtcev. V vsakem terminu (spomladanskem
in jesenskem) se formira pet skupin otrok v starosti pet let. V enem letu skupaj torej deset skupin, v katere je vključeno cca. 250 otrok. Delavnice se zaključijo z dvema javnima nastopoma: v knjigarni Konzorcij
in z zaključnim nastopom za starše na Glasbeni matici. Otroci, ki pokažejo večje zanimanje za zborovsko
petje, se vključijo v druge redne oblike programov za otroke na Glasbeni matici (Pevska pripravnica,
Otroški pevski zbor, Glasbene počitnice).

Janez Kuhar
Janez Kuhar
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Damijan Močnik
Maks Pirnik
Mirko Slosar
Aleš Ugovšek

Cicibanski pevski zbori Glasbene matice v letu 2013:
Vrtec Viški gaj, enota Kozarje, zborovodkinja Natalija Rus
Vrtec Mladi rod, enota Vetrnica, zborovodkinja Sonja Đevenica
Vrtec Mladi rod, enota Stonoga, zborovodkinja Sara Bunič
Vrtec Mojca, enota Tinkara, zborovodkinja Tatjana Štrbenk
Vrtec Mojca, enota Kekec, zborovodkinja Tatjana Štrbenk

PEVSKA PRIPRAVNICA
Pevska pripravnica je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov. V pripravnici se pevci
ob glasbi igrajo, se z njo izražajo, jo ustvarjajo ter predvsem v glasbi in petju uživajo ter tako osebnostno
in pevsko rastejo. Zborovodkinja Valentina Ugovšek želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti
osnov vokalne tehnike, razvijati pevski posluh, širiti glasovni obseg, jih navajati na pevsko disciplino ter
jim posredovati čim več zanimivega in privlačnega pevskega repertoarja. Osnovni namen je, da bi otroci
postopoma pevsko napredovali in razvili veselje do petja in glasbe.
Učenje v pevski pripravnici poteka skozi igro. Pevci se upevajo in izvajajo vaje za krepitev posluha in širitev
glasovnega obsega na način, ki je primeren njihovi starosti. Preko igre krepijo slušne sposobnosti (prepoznavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre, poskočne/mirnejše melodije), ki jih lahko dobro uporabijo pri zborovskem petju. Pri učenju pesmi je vsebina smiselno predstavljena, tako da otroke pritegne.
Utrjevanje in ponavljanje snovi pa poteka v menjavanju različnih aktivnosti in načinov petja, kar krepi
koncentracijo in motivacijo. Pesem, ki je zapeta na nastopu, je zgolj končni izdelek daljšega učnega procesa. Takšna metoda učenja je primerna in prilagojena za delo s predšolskimi otroki, kar se je v zadnjih
letih pokazalo za uspešno in otroku prijazno.

Boris Vremšak

Koza meka (Janez Bitenc)
Bela pesmica (Janez Bitenc)
Srnica (Janez Bitenc)
Gosak in goske (Janez Bitenc)
Pastirček (Janez Bitenc)
Medvedji orkester (Janez Bitenc)
Veverica
Voščilo in darilo (Zvezdana Majhen)
Bolnik (Miro Košuta)
Jesen (Jože Humer)
Srečali smo mravljo
Petelinček je lepo pel
Pobelelo polje
Kraguljčki (Ljudmila Prunk)
Bele snežinke (Anica Černejeva)
Dimnikar (Ervin Fritz)
Zebra (Aleš Ugovšek)
Sedem lisičic (Anja Štefan)

NASTOPI PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2013:
Otroci kličejo pomlad – pevsko voščilo otrok ob materinskem dnevu
25. marec 2013, Ljubljana, Glasbena matica
Letni koncert Pevske pripravnice, Otroškega in Mladinskega pevskega zbora
Glasbene matice Ljubljana
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
Koncert »Matičini otroci vam voščijo«
15. december 2013, Ljubljana, Kavarna Union

61

62

63

Letni koncert PEVSKE PRIPRAVNICE, Otroškega in
Mladinskega PEVSKEGA zbora Glasbene matice Ljubljana
6. junij 2013, Ljubljana, Atrij ZRC
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GLASBENE POČITNICE
Glasbena matica od leta 2011 pripravlja glasbene počitnice za otroke z namenom, da bi jim nudila mož
nost kvalitetnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo. V letu 2013 sta
program pripravili in ga izvedli dirigentka Živa Ploj Peršuh in violinistka Andreja Zupanc. Glasbene
počitnice so bile organizirane v času zimskih (25. 2. - 1. 3. 2013), poletnih (26. - 30. 8. 2013) in jesenskih
(28. - 30. 10. 2013) šolskih počitnic in se jih je udeležilo skupaj 61 otrok, starih od šest do deset let.

Zimske glasbene počitnice:

Osrednja aktivnost zimskih glasbenih počitnic je bilo zborovsko petje s spremljavo violine. Otroci so poleg rednih glasbenih dejavnosti obiskali tudi različne kulturno-umetniške ustanove. V ljubljanski Operi so
si ogledali vajo ansambla, ki se je pripravljal na izvedbo opere Gorenjski slavček. Na TV Slovenija so
spremljali snemanje otroške oddaje Zajček Bine. V Moderni galeriji so si ogledali razstavo sodobne
umetnosti in sami izdelali likovno animacijo. V Španskih borcih so zaplesali pod vodstvom skupine
En Knap. Zadnji dan počitnic pa so jih obiskali glasbeniki iz projekta Godalkanje z mentorjem Bojanom
Cvetrežnikom. Na sprehodih po stari Ljubljani, Tivoliju in Gradu so doživeli še marsikaj zanimivega,
med drugim so na Prešernovem trgu zaigrali skupaj z igralci z uličnega gledališča, na Kongresnem trgu pa
so krasili snežake s spomladanskim cvetjem.

GLASBENA DELAVNICA
15. marec 2013, Ljubljana, Glasbena matica

Festival Ljubljana vsako leto v okviru Slovenskih glasbenih dni pripravi glasbene delavnice za otroke. Letos se mu je pri tem pridružila Glasbena matica in pripravila glasbeno delavnico »Čudoviti svet opere«.
Udeležili so se je otroci iz dveh ljubljanskih osnovnih šol, vodili pa sta jo Irena Yebuah Tiran in Katja
Konvalinka. Ker je bila tema znanstvenega simpozija v okviru 28. slovenskih glasbenih dvevov »Glasba
in (za)oder«, je bil tudi za otroke izbran temu primeren program. Moderatorki sta operno umetnost predstavili preko pravljične opere Janko in Metka skladatelja Engelberta Humperdincka. Otroci so spoznavali, kaj opera je, kdo sodeluje pri njenem nastanku, kaj je libreto in kaj partitura, kateri glasbeniki nastopajo v operi in kako se pripravi predstava. Iz omenjene opere so se tudi sami naučili pesem Bratec moj,
roko mi daj.

27. september 2013, Ljubljana, Glasbena matica
Delavnica je bila izvedena kot nadaljevanje spomladanskega projekta, ko smo skupaj s Festivalom Ljubljana v okviru 28. slovenskih glasbenih dnevov organizirali več delavnic s tem naslovom. Zaradi velikega
zanimanja je bila delavnica tokrat ponovljena, udeležili pa so se je otroci OŠ Zalog iz Ljubljane. Moderatorja Katja Konvalinka in Diego Antonio Barrios Ross sta otrokom operno umetnost predstavila
preko pravljične opere Janko in Metka skladatelja Engelberta Humperdincka.

DARILO SLIKARJA SILVANA OMERZUJA
Slovenski režiser, lutkovni umetnik in ilustrator Silvan Omerzu je otrokom, ki pojejo v Glasbeni matici,
podaril svojo ilustracijo Zboristi. Zanje je narisal dva pevca, deklico in dečka, ki sta postala prepoznavni
znak otroškega programa Glasbene matice. Za donacijo ilustracije se Silvanu Omerzuju iskreno zahvaljujemo.

POLETNE GLASBENE POČITNICE:

Posebnost teh počitnic je bila ustvarjalna delavnica Petra Kusa, iznajdljivega glasbenika, ki je otrokom
pokazal kakšne instrumente si lahko naredijo tudi sami iz povsem običajnih odpadnih materialov. Otroci
so tokrat prvič obiskali Cankarjev dom in v Gallusovi dvorani prisluhnili zvoku orgel. Sicer pa so tudi poleti zaplesali s skupino En Knap in obiskali še Slovensko filharmonijo ter ljubljansko Opero.

Jesenske glasbene počitnice:

Glasbene počitnice so tudi tokrat otrokom ponudile pestro umetniško dogajanje. Poleg zborovskega petja, ki je osrednja aktivnost vsakih počitnic, so otroci obiskali še Narodno galerijo ter Španske borce. Zaplesali so skupaj s plesalci skupine En Knap. Oboistka Eva Jurgec je zanje pripravila delavnico proste
improvizacije. S tolkalcema Katarino Kukovič in Žigo Brlekom pa so spoznavali razgibane ritmične
vzorce.
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ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
MARIJ KOGOJ: SAMOSPEVI
Glasbena matica Ljubljana je v ediciji z naslovom Samospevi izdala sedemindvajset pesmi skladatelja
Marija Kogoja. Samospevi so razdeljeni v tri sklope: zgodnji samospevi, samospevi iz zapuščine in poslednji spevi. Že leta 1921 je društvo natisnilo tri Kogojeve pesmi, tokrat pa je v ediciji zbrano celotno skladateljevo ustvarjanje za glas in klavir. Kogojeve pesmi so tako prvič objavljene skupaj v eni ediciji. Partiture je redigiral skladatelj Jakob Jež. Edicijo je uredil prof. Jože Fürst.

GAŠPER JEREB: IN DOVOLJENE SO NAM SANJE …
Glasbena matica Ljubljana je izdala skladbo Gašperja Jereba z naslovom In dovoljene so nam sanje …,
ki je napisana za mladinski zbor, klarinet in harmoniko. Uglasbeno poezijo Miha Zabreta je prvič izvedel
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana na letnem koncertu leta 2012. Gašper Jereb je na zad
njem državnem tekmovanju otroških in mladinskih zborov prejel tudi posebno nagrado Glasbene matice
za najboljšo skladbo, izvedeno na tem tekmovanju.
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DRUGI DOGODKI IN AKTIVNOSTI
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
»KO LJUBEZEN DO GLASBE POSTANE TRADICIJA«
Fotografska razstava, ki je bila na ogled od 10. junija do 10. julija 2013 na Krakovskem nasipu v Ljubljani,
prikazuje ustanove, zgradbe in lokacije v Ljubljani, ki so povezane z delovanjem Glasbene matice, hkrati
pa predstavlja utrinke iz jubilejnega leta 2012, ko je Glasbena matica praznovala 140. obletnico ustanovitve. Avtor razstave je fotograf Janez Kotar.
Od ustanovitve leta 1872 do konca druge svetovne vojne je bila Glasbena matica med najpomembnejšimi
slovenskimi glasbenimi institucijami in eden najbolj dinamičnih tvorcev narodne identitete. Imela je izreden pomen za razvoj slovenske glasbe na založniškem, pedagoškem in koncertnem področju. Od leta
2003 društvo ponovno oživlja svoje delovanje, spoštujoč tradicijo in odzivajoč se na nove kulturne izzive
potrjuje aktualno poslanstvo v slovenskem kulturnem prostoru.
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RAZSTAVA »ANDANTE – ALLEGRETTO:
140 LET GLASBENE MATICE LJUBLJANA«
Razstava, ki je bila ob lanskem jubileju Glasbene matice na ogled v Narodni in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani, je v letu 2013 dobila svoje stalno mesto v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Avtorica razstave
dr. Nataša Cigoj Krstulović je poskrbela za celostni prikaz zgodovine društva, izbrala pa je tudi zanimivo arhivsko gradivo, ki priča o bogati zborovski, izobraževalni, koncertni in založniški dejavnosti društva.

ARHIVSKO GRADIVO GLASBENE MATICE
Glasbena matica je Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani izročila preostanek svojega starega notnega arhiva. Večina arhivskega gradiva je bila že po drugi svetovni vojni prenesena v glasbeno zbirko
NUK, del pa je ostal v lasti društva. Z namenom, da bi bilo gradivo hranjeno in javnosti dostopno na enem
mestu, se je društvo odločilo, da knjižnici podari še preostanek gradiva, cca. 2000 enot notnega materiala. Del tega arhiva je bil podarjen tudi Slovenskemu zborovskemu arhivu. Gradivo je v letih 2012 in 2013
uredila in popisala arhivarka Mateja Kralj.

SKUPNO GROBIŠČE SLOVENSKIH SKLADATELJEV
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
»KO LJUBEZEN DO GLASBE POSTANE TRADICIJA«

V začetku tridesetih let 20. stoletja je propadalo dotedanje mestno pokopališče za cerkvijo sv. Krištofa in
z njim vred tudi nagrobniki in grobišča pomembnih Slovencev. Arhitekt Jože Plečnik je predlagal, da bi
se v parku, na prostoru starega pokopališča, postavil impozanten »hram časti in slave«, posvečen velikim
možem slovenskega naroda. V njem bi našli svoje mesto tudi skladatelji in drugi glasbeni umetniki. Ta
zamisel se žal ni uresničila.
Leta 1936 je Glasbena matica Ljubljana kupila zemljišče na ljubljanskih Žalah in tam po načrtih arhitekta
Iva Spinčiča uredila skupno grobišče slovenskih skladateljev. Prvi je bil vanj pokopan Davorin Jenko,
sledili so mu Emil Adamič (1936), Matej Hubad (1937), Zorko Prelovec (1939), Slavko Osterc (1941), Ferdo
Juvanec (1941), Ferdo Juvanec ml. (1978), Mirko Polič (1951), Marij Kogoj (1956), Anton Lajovic (1960), Vasilij Mirk (1962) in Danilo Švara (1981). Po vojni je bilo grobišče poklonjeno državi. Sedaj z njim upravlja
Društvo slovenskih skladateljev (DSS). Leta 2005 sta DSS in Glasbena matica grobišče obnovila in se dogovorila za nadaljnje skupno urejanje prostora. Skrb za urejenost grobišča je zaupana Mariji Pavlovič.
Ob dnevu mrtvih se vsako leto položi lovorjev venec v spomin na vse pokojne glasbene umetnike.
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Organi društva v letu 2013:
Predsednica: Ivanka Mulec Ploj
Upravni odbor: Vesna Čopič
Mojca Menart
Metka Penko Natlačen
Tomo Peršuh
Branka Rotar Pance
Anton Vengušt

Nadzorni odbor: Janja Dragan Gombač
Janez Rozman
Vida Šega

Disciplinska komisija: Janez Tihelj
Urban Tozon
Karli Vugrinec

