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Za skupno organizacijo posameznih prireditev in aktivnosti se zahvaljujemo: 
Akademiji za glasbo v Ljubljani
Cankarjevemu domu
Festivalu Ljubljana
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Zahvaljujemo se sponzorjem in donatorjem, ki so podprli izvedbo otroške opere Brundibar : 
Veleposlaništvo države Izrael
Studio 100, d. o. o.
GEM Interactive, d. o. o.

in koncertno gostovanje MePZ Glasbene matice v Nemčiji:
Nova ljubljanska banka, d. d.
CČN Domžale – Kamnik 
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z veseljem in ponosom vas vabimo k pregledu dejavnosti Glasbene matice Ljubljana v letu 2016. Hiša glas-
be nudi prostor mladim navdušencem, srčnim ljubiteljem glasbe in hkrati z raznovrstnimi izobraževalni-
mi programi odpira možnosti številnim talentom, ki v glasbi vidijo svoje življenjsko poslanstvo.
Pot v svet glasbe se je v okviru društvene dejavnosti tudi v letu 2016 začela z najmlajšimi v okviru Mladega 
glasbenika in razigrano nadaljevala preko Cicibanski zborov vse do Pevske pripravnice.
Na odru Linhartove dvorane, namenjene poklicnim glasbenikom, so svoj prvi veliki aplavz doživeli mladi 
pevci, interpreti otroške opere Hansa Krase Brundibar. Poleg tega so svoje pevske talente mojstrili tudi 
v novem delu slovenskega skladatelja Vitje Avsca Obiski pri Cuckih. Pevski repertoar mladih navdušen-
cev za petje pa se je v letu dni obogatil še za vrsto skladbic z domačih in tujih glasbenih svetov.
Srčni pevski kulturi sta pri Glasbeni matici Ljubljana zavezana dva zbora. V letu 2016 je Mešani pevski zbor 
sledil ambicioznemu načrtu priprave zahtevnega vokalno-instrumentalnega dela, oratorija Elija Felixa 
Men delssohna. O izjemnih doživetjih na dveh koncertih v Nemčiji, ki sta se glo bo ko vtisnila v spomin pev-
cev, pričajo izbrani spomini. Veliko posebnih doživetij s pesmijo hranijo tudi čla ni Seniorskega pevskega 
zbora, ki že vrsto let ohranjajo spomin na dediščino in poslanstvo Glasbene matice Ljubljana. V hiši glasbe 
domuje še edinstvena Pevska šola. Po opravljeni avdiciji omogoči šolanje glasu širokemu kro gu ljubiteljev 
petja ne glede na starost in glasbeno predznanje. Za prvi korak v svet pevskega solista je v letu 2016 poskr-
bel poletni pevski tečaj, za izpopolnjevanje šolajočih se glasbenikov ter mladih profesionalcev pa vrsta moj-
strskih delavnic pod vodstvom priznanih pevskih pedagogov in uveljavljenih pevskih solistov. Jeseni 2016 
so izbrani mladi pevci dobili priložnost, da se predstavijo na prvem celovečernem koncertu z naslovom 
Pev ski obeti in pričakovanja.
Koncertna sezona Glasbene matice Ljubljana plemeniti glasbeno ponudbo slovenskega prostora z izje-
mnimi koncerti vrhunskih pevskih solistov, med katerimi izstopa poseben koncert na kulturni praznik. 
Pevski recital leta je 8. februarja pripravila izjemna umetnica Bernarda Fink skupaj s pianistom An tho ny-
jem Spirijem. 
Ljubezen do slovenske kulture in izročila spada med poslanstva Glasbene matice Ljubljana, kar tradicio-
nalno odraža tudi koncertni cikel Folk Union, namenjen odkrivanju in živi predstavitvi ljudskega izročila.
V skladu s tradicijo društvo odkriva in spodbuja natis notnih edicij slovenskih skladateljev. Predstavnik 
najmlajše skladateljske generacije Gašper Jereb in slovenski skladatelj, ki je deloval na tujih tleh, Ciril Kren, 
sta obogatila zbirko v letu 2016.
Glasbena matica Ljubljana spodbuja in krepi sodelovanje z drugimi uglednimi kulturnimi ustanovami. V 
imenu upravnega odbora se zahvaljujem vsem, s katerimi smo gradili in še gradimo ustvarjalne vezi, še 
posebej pa našim partnerjem pri velikih projektih – Cankarjevemu domu, SNG Opera in balet Ljubljana 
ter Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Iskreno se zahvaljujem vsem ustvarjalcem, umetniškim vodjem, organizatorjem dejavnosti ter ožjim so-
delavcem, ki s svojim znanjem, žarom in neumorno delavnostjo vsakodnevno gradijo našo hišo glasbe. 
Naj se njena vsebina še naprej plemeniti in razvija v ponos in veselje vseh članov in podpornikov Glasbene 
matice Ljubljana. Naj njeni dosežki še naprej plemenitijo našo kulturo in pričajo o zavezanosti tradiciji, s 
katero tlakujemo pot daleč v prihodnost.

Dragi prijatelji 
Glasbene matice Ljubljana,

UVODNIK
Ljubljana, 2017

Veronika BRVAR, predsednica GLASBENE MATICE LJUBLJANA
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Pod okriljem Glasbene matice Ljubljana delujejo otroški, mladinski in mešani pevski zbori. K njihovim re-
dnim dejavnostim sodijo koncerti, glasbeno-scenski projekti, snemanja, sodelovanja na zborovskih revi-
jah in seminarjih, priložnostni nastopi in gostovanja. Umetniški vodje zborov si prizadevajo za glasbeno 
in estetsko izobrazbo pevcev ter za kakovosten in privlačen repertoar. Zboriste spodbujajo k ambicio-
znim ciljem, vztrajnemu razvoju izvajalskih sposobnosti, sodobnim in kakovostnim glasbenim predstavi-
tvam ter s tem k prepoznavnosti v slovenskem prostoru. Poleg rednih sestavov sta se v letih 2015 in 2016 
oblikovala tudi dva projektna zbora za otroke in mladino. Otroški je leta 2016 sodeloval pri izvedbi otro-
ške opere Brundibar v Cankarjevem domu v Ljubljani, mladinski pa se pripravlja na izvedbo mladinske 
opere Hobit v letu 2017. Tako projektno delo postaja vse pomembnejše tudi na zborovskem področju in 
riše nove smernice delovanja v prihodnje.

PEVSKI ZBORI
PEVSKI ZBOR
OTROŠKI

je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da bi ot ro-
kom približali kakovostno, predvsem slovensko zbo-
  rov sko literaturo, jih navduševali za ubrano zborov-
sko petje in za skupinsko poustvarjanje ter jih skr b  no 
vodili skozi pevski razvoj.
Zbor redno nastopa in sodeluje tudi pri večjih glas-
beno-scenskih projektih, kot so bili ABC (Marjan Ko-
 zina), Pedenjped (Karol Pahor, Tadeja Vulc, Matevž 
Gor šič idr.), Gal v galeriji (Tadeja Vulc), Kazno-
vana radovednost (Pavel Ši vic), Brundibar (Hans 
Kra  sa) in Obiski pri Cuckih (Vitja Avsec). Pomem-
bna so tu di vsakoletna snemanja za Radio Sloven i-
ja in za lož bo Mladinska knjiga. V posebno veselje 
ot rok so gostovanja in druženja na intenzivnih pev-
skih vajah.
Umetniško vodstvo zbora je v sezoni 2015/2016 se-
stavljala ekipa treh članov – zborovodkinja, pevska 
pedagoginja, pianist –, zato so redne pevske vaje po-
tekale v dinamičnem prepletu muzikalnih, ansam-
belskih, pevsko-tehničnih in gi bal no-izraznih pou-
dar  kov, ki so otrokom zborovsko petje približale na 
zanimiv in privlačen način ter spodbujale njihovo ve-
selje do petja in glasbeno-umetniškega izražanja.
Zbor je leto 2016 začel z nastopi v okviru večjega pro-
jektnega opernega zbora Brundibar, nato pa sezo-
no nadaljeval v rednem, manjšem sestavu. Na po-
vabilo Judovskega kulturnega centra so pevci so-
delovali na prireditvi Spominjajmo se – Šoa 2016 v 
ok  vi     ru dneva spomina na holokavst. Sledil je nastop 
na prireditvi Zmenek s knjigo ob izidu knjige in zgo-
ščenke Pesmice o srčecu. Na predstavitvi nove zgo-
ščenke so pevci zapeli pesmi, ki so jih leto pred tem 
posneli za založbo Mladinska knjiga in se ob tem sre-
čali z ilustratorko Jelko Reichman, ki je knjigi dala po-
seben čar s svojimi milimi ilustracijami. Spomladi se 
je zbor ude ležil revije ljubljanskih otroških zborov Po-
mladna prepevanja, nastopil na koncertu Dan Glas-
bene matice Ljubljana in na koncertu ob 25-letnici 
samostojnosti Slovenije v Slovenski filharmoniji. Je-
seni se je oblikovala nova pevska skupina, ki jo vodi 
Tatjana Štrbenk. Skupaj z drugimi matičinimi otroki 
so sodelovali pri krstni izvedbi glasbene pravljice Vi-
tja Avsca Obiski pri Cuckih.

Nastop na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 
28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija
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je glasbena slikanica in zgoščenka, zbirka dva-
naj st ih prepoznavnih in spevnih skladbic iz svetov-
ne in slo venske glasbene zakladnice, med katerimi 
so tu di ljudske pesmi. Drobne umetnine Bacha, Mar -
tinija, Men delssohna in drugih skladateljev skozi ot-
roš ke oči domiselno opevajo urice, ki tiktakajo v nas, 
govorijo o čustvih, ki sipljejo zlate žarke in se rado-
stijo mladih dni. V izboru teh pesmic je tudi noviteta 
slovenskega skladatelja Damijana Močnika na be-
se dilo Bine Štampe Žmavc Kako raste leto. Ljub-
ke pa so tudi pesmi Emila Adamiča, Maksa Pirnika 
in Mira Kokola. Pesmice po izboru urednice Metke 
Pušen  jak je leta 2015 za založbo Mladinska knjiga po-
snel Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana z 
zbo rovodkinjo Irmo Močnik, pianistko Saro Bunič in 
kitaristom Branetom Rauterjem.

PESMICE O SRČECU

Avtorja Vitja AVSEC 
in Tomaž VRABIČ 

ter umetniška ekipa

OBISKI PRI CUCKIH

Irma MOČNIK, 
zborovodkinja

je glasbena pravljica za mlade igralce, otroški zbor 
in spremljavo (kljunaste flavte, kitara, tolkala). Prav -
ljica vključuje osem pesmic, ki so jih otroci krstno iz-
vedli na Dnevu Glasbene matice, 28. 5. 2016, v Slo-
venski filharmoniji. V sodelovanju z dramskim krož-
kom OŠ Davorina Jenka (mentorica Nataša Štefanac) 
je bila je seni pravljica uprizorjena kot otroška gle-
dališka pred stava. Predpremiera je bila 24. 11. 2016 v 
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na 
Go  renjskem, premiera, ki sta se je udeležila oba av-
torja, Vitja Avsec in Tomaž Vrabič, pa v okviru Ot roš-
kega glasbenega abonmaja Sokolskega doma 26. 
11. 2016 v Škofji Loki. V predstavi so sodelovali tudi 
mla di instrumentalisti skupine La dolce fiamma pod 
men  torstvom Mateje Bajt.
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PROGRAM ZBORA V LETU 2016

NASTOPI ZBORA V LETU 2016

Hans KRASA

Belokranjske plesne ljudske pesmi

Vitja AVSEC 

Gašper JEREB

Luigi DENZA 

Hans KRASA, BRUNDIBAR – otroška opera
 13.– 16. 1. 2016, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
RADIJSKO SNEMANJE OTROŠKE OPERE BRUNDIBAR
 18.– 19. 1. in 5. 2. 2016, Ljubljana, Radio Slovenija
NASTOP NA PRIREDITVI SPOMINJAJMO SE – ŠOA 2016
 28. 1. 2016, Ljubljana, Mini teater
NASTOP NA PRIREDITVI ZMENEK S KNJIGO 
 3. 2. 2016, Ljubljana, Knjigarna Konzorcij
NASTOP NA REVIJI POMLADNA PREPEVANJA 2016
 23. 3. 2016, Ljubljana, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
NASTOP NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
ZAKLJUČNI IZLET IN SKUPNI NASTOP Z MLADINSKIM ZBOROM LURITUS S FINSKEGA
 10. 6. 2016, Piran, Spominska soba Giuseppeja Tartinija 
NASTOP NA PRIREDITVI BODI ZDRAVA, DOMOVINA 
Koncert v počastitev 25-letnice samostojnosti Slovenije
 23. 6. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
Vitja AVSEC, OBISKI PRI CUCKIH – glasbena pravljica
 24. 11. 2016, Cerklje na Gorenjskem, Kulturni hram Ignacija Borštnika
 26. 11. 2016, Škofja Loka, Sokolski dom

Umetniško vodstvo zbora v letu 2016
Irma MOČNIK, zborovodkinja v sezoni 2015/2016

Tatjana ŠTRBENK, zborovodkinja v sezoni 2016/2017

Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja v sezoni 2015/2016

Ermin TKALEC in Nina SKEBE, pianista

Nastop na prireditvi 
BODI ZDRAVA, DOMOVINA, 

23. 6. 2016, Ljubljana, 
Slovenska filharmonija

Nastop na koncertu 
DAN GLASBENE MATICE 
LJUBLJANA, 
28. 5. 2016, Ljubljana, 
Slovenska filharmonija

Brundibar – otroška opera (Adolf HOFFMEISTER)

(v slovenščino prepesnila Irma MOČNIK)

Igra v kolo jabolko (Tribuče pri Črnomlju) 

Vabilo v kolo (Stari trg ob Kolpi) 

Igraj kolo, igraj kolo (Pregrad ob Kolpi) 

Obiski pri Cuckih – glasbena pravljica (Tomaž VRABIČ)

 Cucika
 Ujetnica
 Cucika je obležala
 Munga na vrvi
 Zažgana bluza
 Firbci na obisku
 Nakup
 Stric nepridiprav

In dovoljene so nam sanje … (Miha ZABRET) 

Funiculi, funiculà (Peppino TURCO, prevod v slovenščino: Irma MOČNIK)`
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OTROŠKI OPERNI ZBOR BRUNDIBAR
PROJEKTNI

Opera, ki je bila prvič izvedena leta 1942 v Pragi, je edina svetovno uveljavljena opera, napisana za 
otroš ko izvedbo. Nepretrgano jo uprizarjajo operni ansambli in šole po vsem svetu. Znana je postala 
predvsem zaradi vloge, ki jo je odigrala v taborišču Terezin med drugo svetovno vojno. Tragično uso-
do taboriščnikov je pomagala narediti bolj humano in znosno tako za tiste, ki so v njej nastopali, ka-
kor za občinstvo, ki si jo je ogledalo več kot petdesetkrat. Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne je 
bila opera ponovno uprizorjena tudi v Ljubljani.

Anica in Pepi gresta na tržnico, da bi kupila mleko za svojo bolno mamo. Ker 
nimata denarja, se odločita, da bosta posnemala lajnarja Brundibarja: ko ta igra 
na lajno, mimoidoči mečejo kovance v njegov klobuk. Anica in Pepi zapojeta 
svojo najljubšo pesem, a jima nihče ne prisluhne. Ko poskušata pritegniti po-
zornost, ju spodijo s tržnice kot dva nepridiprava. Spusti se noč in ne vesta, kaj 
bi. Kako naj s svojimi tankimi otroškimi glasovi preglasita godrnjavega lajnar-
ja? Več otrok bi moralo peti: to bi lahko delovalo. Pojavijo se pes, maček in vra-
bec, ki obljubijo, da jima bodo pomagali. Naslednje jutro tri živali zberejo vse 
mestne otroke in skupaj povzročijo močan hrup. Načrt uspe: njihovo petje je 
glasnejše od lajnarjevega, ljudje jim prisluhnejo in kmalu je Pepijeva čepica pol-
na denarja. Toda Brundibar zagrabi kapo z denarjem in sku ša zbežati. Beg se-
veda ne uspe, saj je sam proti mnogim. Otroci slavijo zmago in zapojejo pesem 
o prijateljstvu in medsebojni pomoči.

BRUNDIBAR – otroška opera v dveh dejanjih

vsebina opere

Hans KRASA (1899–1944)
Adolf HOFFMEISTER (1902–1973)
Irma MOČNIK

Avtor glasbe: 
Avtor libreta: 

Prevod libreta: 

Zborovodkinja Irma MOČNIK z nastopajočimi

BRUNDIBAR – otroška opera, 
13.–16. 1. 2016, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
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OTROŠKI OPERNI ZBOR GLASBENE MATICE, 
SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO 

in dirigent Simon DVORŠAK 
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Odločitev za novo otroško operno produkcijo je Glasbena matica sprejela konec leta 2014, potem ko je 
otroški zbor uspešno nastopil v otroški operi Pavla Šivica Kaznovana radovednost v okviru operne pro-
dukcije Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Po več letih pomanjkanja pevcev v otroškem zbo-
ru je bila izkušnja z otroško opero Kaznovana radovednost, v kateri je nastopilo 43 otrok, nedvomni 
pokazatelj tega, da je otroke v večjem številu mogoče pritegniti, če se jim ponudi možnost sodelovanja v 
glasbeno-scenskem projektu. Glasbena matica je idejo o novi postavitvi opere Brundibar predstavila 
Cankarjevemu domu, Akademiji za glasbo v Ljubljani in Slovenskemu komornemu glas benemu gledališču 
ter jih povabila k sodelovanju. Z vsemi tremi institucijami smo v preteklih letih že sodelovali. Z veseljem 
so se odzvali povabilu in v celotnem procesu priprav konstruktivno sodelovali, kar je bistveno pripomoglo 
h kakovostni postavitvi in uspehu opere.

Podobno kot v primeru Kaznovane radovednosti je bila tudi tokrat objavljena avdicija za pevce soliste 
in zborovske pevce, ki bi želeli nastopiti v operi Brundibar. Na avdicijo, ki je potekala 1. in 3. 6. 2015 na 
Glasbeni matici, se je prijavilo 80 otrok. Izbranih je bilo 39. Ti so se jeseni pridružili rednemu sestavu otro-
škega zbora ter začeli z muzikalnimi in scenskimi pripravami pod vodstvom zborovodkinje Irme MOČ-
NIK, režiserke Nane MILČINSKI, profesorice petja Tanje RUPNIK in pianista Ermina TKALCA. Priprave 
so potekale v okviru rednih pevskih vaj od 9. 9. do 16. 12. 2015 na Glasbeni matici – enkrat na teden po 120 
minut (14 terminov) –, v okviru intenzivnih celodnevnih pevskih vaj od 26. do 28. 10. 2015 v Centru šolskih 
in obšolskih dejavnosti v Radencih ob Kolpi ter v okviru scenskih vaj od 4. do 12. 1. 2016 v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani (7 terminov po 120 minut). Da bi otroke tudi duhovno ustrezno pripravili na 
predstavo, je bila zanje organizirana posebna delavnica na temo druge svetovne vojne, koncentracijskih 
taborišč in glasbenega življenja v Terezinu, in sicer 17. 12. 2015 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Brundibar ni samo opera za otroke, ampak je tudi 

opera, v kateri nastopajo otroci sami. Otroški pev-
ski zbor Glasbene matice z zborovodkinjo Irmo Mo-
č nik je bil pobudnik projekta, k sodelovanju pa je po-
vabil še druge mlade pevce ter študente Akademije 
za glasbo v Ljubljani (študente petja, komorne igre 
in dirigiranja). Za Otroški pevski zbor Glasbene ma-
ti ce je bil to že peti glasbeno-scenski projekt v zad-
njih letih, ki je otrokom ponudil neposredno izku-
šnjo glas benega gledališča in večdimenzionalnega 
umetniškega ustvarjanja. Tudi za študente glasbe je 
bil nastop v operi pomembna dopolnitev njihovega 
rednega štu dijskega programa. Umetniško vod stvo, 
ki je v šti rimesečnem obdobju pripravljalo 65-član-
ski an sam  bel na nastop, je sestavljala ekipa izkušenih 
glas benih in gledaliških mojstrov: zborovodkinja Ir-
ma Moč nik, profesorji petja Pia Brodnik, Matjaž Ro-
bavs in Ta nja Rupnik, pianist Ermin Tkalec, dirigent 
Simon Dvoršak in režiserka Nana Milčinski.

KOPRODUCENTSKI PROJEKT
GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 
AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI, 
CANKARJEVEGA DOMA IN
SLOVENSKEGA KOMORNEGA GLASBENEGA GLEDALIŠČA

GLASBENE IN SCENSKE PRIPRAVE ANSAMBLA

UMETNIŠKO VODSTVO IN IZVAJALCI

Umetniško vodstvo:

Izvajalci:

Nana MILČINSKI
Simon DVORŠAK / Anita KIRALJ / Mojca LAVRENČIČ
Irma MOČNIK
Tanja RUPNIK
Ermin TKALEC
Pia BRODNIK / Matjaž ROBAVS / Simon DVORŠAK
Jaro JEŠE
Samo JURCA, Studio 100, d. o. o.
Tanja BENEDIK

Rok OBLAK / Gregor RAVNIK
Lucija NOVAK / Maša PUSTOVRH / Nika ZAJC
Adrijan IGNJATOVIĆ / Tine SOTLAR
Inez OSINA / Ana BRAČIČ / Tia KRAMBERGER
Astrid Ana KLJUN / Tatiana SMIRNOVA
Maja CEGLAR / Talita Sofija KOMELJ
Maj ZORE / Sara TROBIŠ
Bernard DOBRAVEC / Zala UKMAR
Simon ZGONC / Petra KODBA / Amon ŠINCEK
Tomislav BIRK / Maša BRATKOVIČ
Predrag LALIČ
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
ŠTUDENTI AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI

Režija, scenarij, koncept: 
Dirigenti: 

Zborovodkinja: 
Profesorica petja:

Pianist:
Mentorji študentov glasbe: 

Vizualna podoba:
Priprava zvočnih posnetkov: 

Moderatorka pogovora:

Brundibar 
Anica 

Pepi 
Pes 

Maček 
Vrabec 

Sladoledar 
Mlekar 

Pek 
Stražnik 

Govornik 
Otroci 

Orkester
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PREMIERA IN PONOVITVE ZGODOVINSKO OZADJE
IN PRVA IZVEDBA OPERE

TABORIŠČE TEREZIN – GLASBA 
JE OHRANJALA OBČUTEK

ZA ČLOVEŠKO IDENTITETO
IN SMISEL BIVANJA

PREDSEDNIK DRŽAVE ČASTNI GOST PREMIERE

13. 1. 2016, 11.00
13. 1. 2016, 18.00
14. 1. 2016, 11.00 / 15. 1. 2016, 11.00 / 16. 1. 2016, 17.00
562 sedežev
2556
91 %
 2292

Leta 1938 je Hans KRASA uglasbil kratko opero, os-
no vano na pravljici Adolfa HOFFMEISTRA in jo po 
glav nem liku poimenoval Brundibar (češko »čmrlj«). 
Med vojno, ko je bilo judovskim otrokom prepove-
dano sleherno – javno in zasebno – izobraževanje, 
se otroci niso imeli s čim zaposliti. KRASA in HOF-
FMEISTER sta ravnatelju sirotišnice z judovskimi ot-
ro ki v Pragi predlagala, da bi otroke zaposlili z upri-
zoritvijo opere Brundibar. Postavitev prizorišča, iz-
delava kostumov, učenje vlog ter sodelovanje na va -
jah in predstavah je otrokom, ki se niso smeli igrati 
zunaj, priskrbelo razvedrilo. Leta 1942 so v praški si-
rotišnici uprizorili eno samo predstavo. Takoj zatem 
so nacisti otroke skupaj z njihovimi učitelji deporti-
rati v novoustanovljeno koncentracijsko taborišče v 
Terezinu. Tam so opero ponovili več kot petdeset-
krat. Igrali so stari in mladi. Otroke, ki so nastopali v 
operi, je ta izkušnja posebej okrepila in jim dajala upa-
nje, da bo dobro zmagalo nad zlom.

Terezin, preimenovan v nemški Theresienstadt, je Hitler zasnoval kot 
»zgledno« taborišče in ga uradno odprl 24. novembra 1941. V prekanje-
ni organizaciji Reinharda Heydricha in Adolfa Eichmanna, s katero sta 
hotela zaobiti in prikriti resnico o množičnih pobojih evropskih Judov, 
so nacistične oblasti to taborišče oglašale kot zdraviliški kraj, v katere-
ga naj bi se preseljevali Judje od vsepovsod, da bi tam udobno počakali 
na konec vojne. Ker je bilo med Judi, ki jih je praški Judovski svet – pod 
strogim nadzorom nemških častnikov – poslal v Terezin, veliko glasbe-
nikov, likovnikov in pisateljev, so ti takoj po prihodu tja začeli na skrivaj 
organizirati glasbene dejavnosti, čeprav je bila vsakršna glasba spr-
va stro go prepovedana. Številni glasbeniki so v taborišče spretno preti-
hotapili svoja glasbila. Čeprav so glasbeniki improvizirane koncerte pre-
vidno uprizarjali v kleteh ali na podstrešjih, so jih Nemci seveda odkrili. 
Vendar teh umetnikov na njihovo presenečenje ni doletela kazen, tem-
več so jim ukazali, naj koncerte prirejajo pogosteje. Nacisti so doume-
 li, da bi bil dodatek glasbenih in umetniških dogodkov v »zdravilišču« 
lah ko velikanski reklamni trik, s katerim bi zunanjemu svetu dokazali, 

Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Predpremiera:

Premiera:
Ponovitve:

Prostorske zmogljivosti Linhartove dvorane: 
Število obiskovalcev:
Zasedenost dvorane:

Število prodanih vstopnic:

Predsednik Republike Slovenije Borut PAHOR 
si je na lastno željo ogledal premiero in se po pred-
stavi srečal z izvajalci. Otrokom je pripravil izjemno 
presenečenje, saj o njegovem obisku niso bili pred-
hodno obveščeni, umetniškemu vodstvu pa je dal 
priznanje, ki ga takšni projekti zagotovo zaslužijo. V 
zahvali za nje gov obisk smo zapisali, da nas je zdru-
žila zavest, da je holokavst zločin brez primere, zato 
se ga moramo spominjati, saj nas samo spomin va-
ruje pred ponovitvami tako hudih brezumij. Obisk 
predstave je sodil v okvir predsednikovih aktivnosti 
iz naslova častnega pokrovitelja 2. Festivala strpno-
sti, ki je potekal v organizaciji Mini teatra in Judovske-
ga kulturnega centra v Ljubljani od 17. do 21. 1. 2016 v 
Ljubljani.
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kako dobro se tam godi Judom. In tako so zapornikom veleli, naj ustanovijo tako imenovano Freizeitge-
staltung – Odbor za prosti čas, ki bi prirejal koncerte, predavanja in druge dogodke. Hans KRASA je bil 
imenovan za vodjo koncertne sekcije. Med ljudmi, ki so jih poslali v Terezin, je bilo toliko glasbenikov, da 
so krajše ob dobje lahko hkrati nastopali štirje simfonični orkestri. Umetniki so svoje nastope jemali ena-
ko resno, kakor če bi igrali na svetovnih koncertnih odrih. Niso samo poskušali spodbujati občinstvo, ki so 
ga sestavljali sojetniki, ampak so igrali tudi drug za drugega. »Ko se je naš položaj slabšal,« pravi nekdanja 
taboriščnica Alice Herz Sommer, »smo si celo bolj prizadevali, da bi v glasbi dosegli brezhibnost in jo osmi-
slili. Za nas je bila to priložnost, da smo se spomnili svojega notranjega bistva, svojih vrednot.«
Moč glasbe, ki je izvajalcem in njihovemu občinstvu vlivala tolažbo in upanje, je bila večja od strahovlade 
njihovih taboriščnih gospodarjev. Vsaka skladba, ki je bila napisana v Terezinu, in vsak tam odigrani koncert 
sta pomenila moralno zmago nad sovražnikom. Lepota njihove civilizacije je za marsikaterega zapornika 
postala ščit, ki ga je branil pred obupom. Ob pomoči glasbe je izvajalcem uspelo ohranjati svojo osebno 
identiteto, občinstvo pa je glasba, dokler je trajala prireditev, ponesla onkraj tistega časa in kraja ter mu 
pričarala občutek, da življenje teče skoraj običajno.
Vir: Caroline STOESSINGER, 110 let modrosti Alice Herz Sommer, Celjska Mohorjeva družba, 2014.

Pridružujem se mnogim čestitkam, ki jih prejemate od včerajšnje premiere. Iz srca čestitam vsem mladim 
pevcem, glasbenikom, umetniškim sodelavcem … Zelo tankočutno pripravljen projekt se je bolj dota-
knil odraslih, zagotovo pa bo pot našel tudi k mladim gledalcem in poslušalcem in jim na široko odprl 
vrata v svet razmišljanja o nesmiselnosti vojne in moči glasbe – umetnosti, ki vliva ljudem upanje v 
najtežjih trenutkih. Na predstavi sem bila skupaj s hčerko gospoda, ki je bil v taborišču Terezin. Zgod-
ba jo je ganila, posnetki tudi, saj je kraj z očetom tudi sama obiskala. Hvala za nepozabno doživetje. 
(Branka NOVAK, Glasbena mladina Slovenije)

Najprej iskrene čestitke za tako velik podvig. Predstava je res izjemna in še dobro, da smo po koncu lahko 
»umirili« čustva pri predstavitvi umetniške ekipe. Vse čestitke mladim pevcem in seveda tudi ostalim 
izvajalcem. Režija in scena pa sta bili res dih jemajoči. Nana je izredna. (Veronika BRVAR, urednica revije Glasna)

Čestitke za celoten projekt Brundibar! ( Teja LOKAR, strokovna sodelavka Veleposlaništva države Izrael )

Po ogledu Brundibarja sem s strani obiskovalcev slišal same pohvalne besede, in sicer – kar me najbolj 
veseli – tako od ljudi, ki so bili prvič na tovrstni prireditvi, kakor tudi s strani glasbenih profesional-
cev. Celotni ožji ekipi tako pohvala, še posebej pa veliko priznanje tudi vam, ki ste bili zadolženi za 
vso to organizacijo. (Rok AVBAR, sodelavec za stike z javnostmi)

Zahvala za odlično medijsko odmevnost gre vsem šti rim koproducentom in številnim posameznikom. 
Glasbena matica je med drugim posebej za ta projekt angažirala sodelavca za stike z javnostmi Roka Av-
barja. Sicer pa so se v promocijo vključili tudi sami nastopajoči in njihovi starši. Velika medijska odmevnost 
je zagotovo tudi posledica dejstva, da je vsak do  godek, ki spominja na holokavst, deležen velike me  dijske 
pozornosti in da se je premiera zgodila neposredno pred mednarodnim dnevom spomina na žrtve holo-
kavsta (27. 1.) ter 2. Festivalom strpnosti v Ljubljani. O premieri so poročali vsi osrednji mediji: Delo, Mla-
dina, Dnev nik, TV Slovenija, Radio Slovenija, Radio Og njišče, MMC RTV, Glasna, Siol.net, STA idr.

Pred jutrišnjo premiero Brundibarja se želim iz srca zahvaliti vsem, ki ste z navdušenjem sodelovali pri 
pripravi te opere. Vem, da se bo predstava obiskovalcev dotaknila in mladim dala misliti o nesmislih 
voj   ne in sovraštva, ki vodijo do takšne tragedije, kakršna je bila holokavst. Osebno mi veliko pomeni, 
da smo z mladimi ustvarjalci, ki niso ravnodušni do teh vsebin, opero uspeli postaviti na odru CD. Z 
veseljem vam sporočam, da se bo jutrišnje premiere udeležil tudi predsednik države, g. Borut Pahor, 
in da se želi po predstavi srečati tudi z nastopajočimi. (…) Še enkrat hvala za naklonjenost temu pro-
jektu, za vašo čudovito ustvarjalnost, ideje in pogovore, dolge ure vaj in predanega dela, pa seveda 
tudi za po trpljenje in dobro voljo, ter za to, da se niste vdali, čeprav včasih ni bilo lahko. Alice Herz 
Sommer, pre živela pianistka iz Terezina, je povedala to, kar velja za vse umetnike: »Glasba je bila naša 
hrana. Kadar premoremo nekaj duhovnega, mogoče ne potrebujemo hrane. Glasba je bila življenje. 
Nismo se vdali in se tudi ne bi mogli, niti hoteli.« (Lucija PAVLOVIČ, organizatorka projekta)

Srce mi igra in v mislih še vedno odzvanjajo melodije, harmonije, besede, koraki, pogledi, stiski rok, obje-
mi, ganljivost, sočutje, veselje, pohvale, sladkor na nosu, aplavz, predsednikova čestitka, modra luč, 
žoge, medvedki in knjige, svetleči trak, baletni copatki, številke, imena, brki, šminke … Neskončno 
drobcev, ki sestavljajo enkratno zgodbo opere Brundibar in čudovite ljudi, ki sem jih imela priložnost 

Namen projekta je bil mlade generacije preko opere, ki je tesno povezana s taboriščem Terezin, sezna-
niti s tragedijo holokavsta. V Terezinu je bilo zaprtih 140.000 Judov, od tega 15.000 otrok, preživelo jih 
je le okoli 3.000. Terezin je bilo prehodno taborišče. Večino ujetnikov, ki zaradi lakote, bolezni in po-
polne izčrpanosti niso umrli v tem taborišču, so odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer so 
umrli v plinskih celicah. Tako je leta 1944 preminil tudi skladatelj te opere Hans Krasa.
Ker so nacisti v Terezin deportirali pomembne kulturne, glasbene in gledališke osebnosti, se je tam sa-
mo iniciativno razvilo bogato kulturno življenje, med drugim je bila večkrat uprizorjena tudi otroška 
ope  ra Brundibar. Otroci so opero razumeli kot pravljico z moralnim naukom, v kateri dobro slavi zma-
go nad zlom. Opera se namreč konča s pesmijo, ki jo zapojejo otroci ob zmagi nad hudobnim Brundi-
barjem, ki ga v času vojne lahko razumemo tudi kot sinonim za Hitlerja. Občinstvo je uživalo v alego-
ričnem protestu te opere.

V spomin mladim generacijam – TRAGEDIJA HOLOKAVSTA

ODZIVI JAVNOSTI

MEDIJSKE OBJAVE

ZAHVALE, POHVALE IN KRITIKE
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srečati in doživeti. Hvaležna sem za vse in vsakomur. Hvala in upam, da kmalu spet! (Irma MOČNIK, zbo-

rovodkinja Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana)

Zame je predstava fantastična, projekt pa do kraja uspešen, lep, zanimiv, nov. Tako da čestitam Glasbeni 
matici za idejo in Nani za režijo. Želim si še veliko takih predstav in koprodukcij! Mislim, da vse pove, 
da moj sedemletni Žiga hoče še enkrat na predstavo in pride še v soboto. (Katja KONVALINKA, predsednica 

Slovenskega komornega glasbenega gledališča, koproducentka opere)

Super, bravo! Čestitke za veleuspeh na projektu. (Ermin TKALEC, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, pianist Otroške-

ga pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana)

V veselje mi je bilo pristopiti k temu projektu. Sedaj, ko pa so nastopile predstave, si štejem v čast, da sem 
lahko del tega. Zame je to res izjemna izkušnja in vesela sem, da lahko skupaj z vsemi vami prenašam 
sporočilo opere Brundibar. (Inez OSINA, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, nastopajoča v operi)

Meni je bilo v veselje sodelovati pri projektu. Koncept predstave je bil izvrsten in vsekakor zastavljen precej 
širše kot samo za otroško publiko. In mislim, da se je predstava dotaknila ne samo obiskovalcev, am-
pak tudi vseh nas, ki smo jo ustvarjali. Hvala za povabilo in priložnost za sodelovanje v dobri družbi! 
( Jaro JEŠE, avtor vizualne podobe predstave)

Srečna in ponosna sem, da je otrok lahko sodeloval v tej operi. Prav tako to veliko pomeni njemu. Hvala 
vam za ves vaš trud in za vse, kar ste otrokom dali. To opero bi moral videti vsak. Nikakor ni le za otro-
ke. (Ada ZORE, mama pevca)

Vsem sodelavcem Glasbene matice bi rad še enkrat iskreno čestital za ves trud, skrb in profesionalno delo. 
Naredili ste krasno predstavo, ki je ne bomo pozabili niti v primeru, da je ne boste nikoli več izvajali 
(kar bi po mojem mnenju bila velikanska škoda in skorajda greh). Otroci so pridobili ogromno, hkrati 
pa so se čudovito imeli in uživali. Priznam, da sem bil presenečen, kako resno ste se zadeve lotili. Od 
samega začetka (avdicije), hitre in učinkovite komunikacije, organizacije, logistike do predstav, vse je 
bilo popolno. Dejansko ste enkratna ekipa, ki dela izjemne reči. (Žarko IGNJATOVIĆ, oče pevca)

Organizacija je bila odlična, ni bilo nejasnosti in težav, le naporno s strani staršev – predvsem usklajevanje 
z ostalimi aktivnostmi in družinskimi člani. Vozimo se iz Črnuč, pa nam je včasih odveč, tako da prav 
posebna pohvala vsem ostalim, ki so se vozili iz cele Slovenije. Matic pravi, da bi Glasbeni matici rad 
sporočil le: HVALA. Jaz pa dodajam, da sem vam hvaležna, da našim otrokom omogočate, da spozna-
vajo glasbo in umetnost na tako prijeten in strokoven način. Matic vas ima čisto za svoje. (Alenka ŽAVBI, 

mama pevca)

Bilo je lepo, prijetno, poučno. Vsem sodelavcem čestitamo in se zahvaljujemo. (Alenka BAGARIČ, mama pevke)

Čestitke za izjemno delo z našimi otroki! (Urška RESNIK, mama pevke)

Zahvaljujemo se vam za odlično delo z otroki, za prijetno vzdušje na vajah in seveda za čudovito operno 
predstavo. (Tomaž BRATKOVIČ, oče pevke)

Sodelovanje pri projektu Brundibar je Zali prineslo veliko zadovoljstva. Z veseljem je hodila na vaje in tu-
di doma velikokrat pela. Žal ji je, da se je projekt že skoraj zaključil, se pa že zelo veseli morebitnega 
novega projekta. (Dunja ZAJC, mama pevke)

Bilo je super. Dobil je veliko nepozabnih izkušenj in čudovitih trenutkov na odru. Hvala vsem. (Tatjana NADU 

ZGONC, mama pevca)

Čestitke za predstavo, še naprej tako! (Stanislav DROLC, oče pevke)

Najlepša hvala za ves vaš trud in delo. Vaše delo ni le vrhunsko strokovno, v delo z otroki vlagate srčnost, 
toplino, učite jih reda, vztrajnosti, z jasnostjo omogočate, da se organizirajo sami. Res najlepša hvala! 
(Darka JAKOFČIČ, mama pevca)

Pri delu z otroki ste resnično vložili ogromno veselja, ljubezni, sami sebe z vso strokovnostjo, kar se je čuti-
lo pri vseh predstavah in odražalo pri otrocih. Poudarila bi še posebej vaš DAROVAN čustveni odnos do 
vseh otrok, saj so bili izjemno zadovoljni, veseli in so komaj čakali na vaje in vse nastope kljub velikemu 
odrekanju, včasih tudi prenatrpanemu urniku še z vsemi preostalimi šolskimi in zunajšolskimi obve-
znostmi ter naši vožnji iz Pivke. Hvala Vam za vse Vaše vloženo darovano delo, ki je podarilo čudovito 
bogato izkušnjo otrokom, ki se je bodo čez leta še bolj zavedali, kot so se je že sedaj navdušeno razve-
seljevali in uživali. Glasba je eden izmed zastonjskih darov, tako kot ljubezen. Vi ste darovali oboje 
hkrati. (Katjuša VADNJAL, mama pevke)

Celotni ekipi Brundibarja se zahvaljujemo za izkazano zaupanje, podporo, nova znanja, sklenjena prija-
teljstva in neprecenljivo izkušnjo, ki ste jo delili z Lucijo. Za vse iskrena hvala. (Mojca NOVAK, mama pevke)

Ponovno lepo izpeljan nov projekt, hvala za veliko vsega lepega, kar ste dali našima pevkama in spremlje-
valno nam – njuni družini in ostalim najbližjim. (Eva TOZON, mama dveh pevk)

Zahvaljujem se vam za vaš trud. Mislim in tudi vidim, da je bila za Niko to velika izkušnja, saj je imela mo-
žnost sodelovanja in nastopanja v večji, dobro organizirani in lepi predstavi. Je zelo napredovala. Ve-
sela je tudi, ker je spoznala nove prijateljice in prijatelje. (Ana VIDENŠEK PODGORELEC, mama pevke)

Vaše delo je bilo res vse pohvale vredno, nikjer se ni zataknilo pri organizaciji, vedno smo starši vedeli, kdaj 
je naslednja vaja in na kateri lokaciji, razpored vaj in nastopov nam je bil vedno pravočasno poslan in 
tudi vse ostalo obveščanje je bilo brez pripomb. Čestitke za celoten projekt! Maša je na dan premiere 
nastopala z vročino, vendar je rekla: »Mami, nič mi ne more preprečiti nastopa, toliko dela in vaj je bilo 
vloženega in tako se veselim vsakega nastopa posebej.« In je opravila vse nastope. Posebej bi po hvalila 
idejo intenzivnih vaj za par dni, saj so se otroci tam bolje spoznali in pričeli družiti ter tako še z večjim 
veseljem hodili na vaje. ( Jožica VERBIČ, mama pevke)

Še vedno smo vsi, ki smo si ogledali predstave, globoko pod vtisom odlične izvedbe in smo vam hvaležni, 
da je Sofija lahko sodelovala pri projektu. (Robert BOTTERI, oče pevke)

Najlepša hvala – za posnetek, še prej za fotografije, za vse delo z našimi otroki, za ves čas, za čudovite pred-
stave … (Marija BURNIK, mama pevke)
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je bil ustanovljen leta 2006 z namenom mladim ponuditi možnost za sodelovanje pri različnih vokalnih 
in vokalno-instrumentalnih projektih. Vseskozi je bil cilj zbora postati homogena skupina pevcev, ki iz-
vaja zahtevno slovensko in tujo zborovsko literaturo, redno koncertira, se udeležuje revij in tekmovanj 
ter snema in izvaja novitete slovenskih skladateljev. V sezoni 2015/2016 je zbor vodila Živa Ploj Peršuh, 
ki je s pevci pripravila dva sporeda: Petkove popoldneve Benjamina BRITTNA in glasbeno pravljico Obi-
ski pri Cuckih Vitja AVSCA. Oba cikla sta bila javno izvedena in arhivsko posneta. Petkovi popoldnevi 
so bili tudi osnova za snemanje promocijskega videa, ki ga je izdelala produkcijska hiša OSM films. Zbor je 
sezono zaključil s skupnim nastopom z matičinim otroškim zborom in gostujočim mladinskim zborom 
Luritus iz Finske junija v Piranu, ko so zapeli v Tartinijevi rojstni hiši. V sezoni 2016/2017 je bil oblikovan 
projektni mladinski operni zbor Hobit. Člani rednega sestava mladinskega zbora so se v novi sezoni tako 
lahko pridružili temu zboru oz. glede na starost vstopili v otroški zbor ali Pevsko šolo Glasbene matice.

30. 3. 2016, Ljubljana, Atrij ZRC

Petkovi popoldnevi so zbirka dvanajstih pesmi, ki jih je Benjamin BRITTEN napisal v letih 1933–1935. 
Naslov zbirke je povsem praktične narave. Britten je pesmi napisal za svojega brata Roberta in deški zbor 
njegove šole, ki je vadil ob petkovih popoldnevih. Avtorstvo besedil je zelo različno, med njimi je nekaj 
ljudskih pesmi pa tudi pesmi priznanih sodobnih avtorjev otroške literature. Vse pesmi – razen ene – so 
iz  jemno kratke, po večini so dolge le dve minuti. 
Petkovi popoldnevi veljajo za eno najbolj domiselnih in nenavadnih kompozicij, napisanih za otroški 
zbor v 20. stoletju.

BENJAMIN BRITTEN – PETKOVI POPOLDNEVI

Umetniško vodstvo zbora v sezoni 2015/2016
Živa PLOJ PERŠUH, dirigentka
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Ermin TKALEC, pianist

PROGRAM ZBORA V LETU 2016

NASTOPI ZBORA V LETU 2016

Benjamin BRITTEN

Vitja AVSEC

Petkovi popoldnevi (v slovenščino prepesnil Jože HUMER)

 Turoba stran
 Žalostna zgodba
 Ku-ku
 »Oja!« 
 Koledna
 V nedeljo se bom oženil
 En kmet je eno kravo imel
 Ribičeva pesem
 Na kmetih
 Človek – orkester 
 Kar je res, je res
 Poslovilna
Pesem psa samotarja

Obiski pri Cuckih – glasbena pravljica (Tomaž VRABIČ)

 Cucika
 Ujetnica
 Cucika je obležala
 Munga na vrvi
 Zažgana bluza
 Firbci na obisku
 Nakup
 Stric nepridiprav

Benjamin BRITTEN, PETKOVI POPOLDNEVI
 30. 3. 2016, Ljubljana, Atrij ZRC
RADIJSKO SNEMANJE PETKOVIH POPOLDNEVOV
 5. 4. 2016, Ljubljana, Radio Slovenija
NASTOP NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
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MLADINSKI OPERNI ZBOR HOBIT
PROJEKTNI

Hobit je že nekaj desetletij eno izmed najbolj branih in priljubljenih del v svetovni mladinski književnosti. 
Glavni junak romana, mali mož iz rodu hobitov Bilbo Bogataj, skupaj s škratovo druščino in s pomočjo 
mo drega čarovnika Gan dalfa potuje v daljno jutrovo deželo, kamor gredo škratje iskat izgubljeni zaklad, 
ki se ga je polastil zmaj Smaug. Na nevarni in razburljivi odisejadi čez gore, skozi pragozd, podzemne la-
birinte in pravljična mesta škratje doživijo vrsto zanimivih dogodivščin, naletijo na ajde, grdine, vilince, 
velikanske pajke in orle, varge in druga nenavadna bitja, ki naseljujejo Tolkienov domišljijski svet.

John Ronald Reuel TOLKIEN (1892–1973), angleški jezikoslovec in literarni zgodovinar, profesor na Ox-
fordski univerzi, se je kot pisatelj trajno zapisal v zgodovino svetovne književnosti s svojim fantastičnim 
romanom – trilogijo Gospodar prstanov (The Lord of the Rings, 1954/55). Tolkienovo najbolj priljublje-
no mladinsko delo pa je roman Hobit (The Hobbit, 1937), ki je neke vrste uvod v Gospodarja prstanov 
in obenem samostojno, zdaj že klasično delo angleške pravljične literature. Posmrtno objavljeni Silma-
rillion (1977) zaokroži podobo Srednjega sveta (Middle-earth), fantazijskega sveta nekje na sredi med 
resničnostjo in sanjsko vizijo, sveta s svojo lastno mitologijo, zgodovino in geografijo, ki po doslednosti 
izpeljave do najmanjših podrobnosti nima primere v svetovni književnosti. V Tolkienovem domišljijskem 
svetu zavzamejo osrednje mesto hobiti, posebna vrsta razumnih palčkov.

HOBIT – mladinska opera 
za bariton, otroški zbor in komorno instrumentalno zasedbo

vsebina opere

Dean BURRY (1972)
J. R. R. TOLKIEN, Hobit
Irma MOČNIK in Dušan OGRIZEK

Avtor glasbe in libreta: 
Literarna predloga: 

Prevod libreta v slovenščino: 

HOBIT – PRVO VELIKO DELO J. R. R. TOLKIENA

HOBIT – EVROPSKA PREMIERA V LJUBLJANI

Skladatelj Dean BURRY je opero napisal za Canadian Children's Opera Chorus (CCOC) in je bila prvič iz-
vedena leta 2004 v Torontu. Leta 2016 so Hobita uprizorili tudi v operi v Tulsi (ZDA). Evropska premie-
ra, ki se je bo udeležil tudi sam skladatelj, bo decembra 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ob tej 
priložnosti bo Dean Burry kot umetniški vodja CCOC pripravil in vodil posebne delavnice za mlade pevce. 
Hobit bo v Ljubljani doživel evropsko premiero, poleg tega pa bo to prva izvedba opere v tujem, to rej ne-
angleškem jeziku, namreč v slovenščini. Tudi tokrat so k projektu pristopili naši zanesljivi partnerji Can-
karjev dom, Akademija za glasbo v Ljubljani in Slovensko komorno glasbeno gledališče, na novo pa Anton 
Podbevšek teater iz Novega mesta.
Po dveh otroških operah Kaznovana radovednost (Pavel Šivic) in Brundibar (Hans Krasa) se je Glas-
bena matica na pobudo Žive Ploj Peršuh tokrat odločila za izvedbo mladinske opere Hobit. Ta opera je 
bila med drugim izbrana zato, da bi mladi publiki sodobno klasično glasbo približali preko njim znanega 
in priljubljenega gradiva – popularne knjižne in filmske uspešnice J. R. R. Tolkiena.
Na avdicijah, ki so potekale 20. in 21. 6. ter 7. 9. 2016, je bilo za soliste in zboriste sprejetih 94 otrok v 
starosti 9–16 let. Novo sezono 2016/2017 so začeli z rednimi pevskimi vajami v Ljubljani in jih v času od 
3. do 5. 11. 2016 nadgradili z intenzivnimi vajami v Tolminu. V dogovoru s koproducenti je bila že izbrana 
celotna umetniška ekipa, katere cilj je ponovno ustvariti kakovostno, odmevno in uspešno glasbeno pred-
stavo za mlado občinstvo.
Z glasbeno-scenskimi projekti, ki jih v zadnjih letih pripravlja Glasbena matica, želimo spodbujati us tvar-
jalnost ter individualne pevske, igralske in gibalne sposobnosti mladih, ki že imajo določeno glasbeno 
pred znanje iz glasbenih šol ali izkušnje petja v pevskih zborih. Mladi pevci neposredno spoznavajo glas-
beno-gledališko produkcijo in delovne procese, ki vodijo do postavitve opere na gledališki oder, ter pri 
tem sodelujejo s profesionalnimi člani umetniške ekipe.
V odnosu do poslušalcev je naš cilj razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do glasbene ume-
tnosti pri mladih ter posredno razvijanje interesa in želje po lastnem glasbenem in na splošno umetni-
škem udejstvovanju. Ne nazadnje želimo mladim preko te opere posredovati pomembne osebnostne in 
družbene vrednote kot so prijateljstvo in pomoč v težavah, zvestoba v preizkušnjah, zaupanje vase in v 
svoje sposobnosti, pogumno spoprijemanje z vsem neznanim, kritično presojanje sveta odraslih ter spo-
znavanje pomembnosti dialoga in komunikacije za zbližanje nasprotnih si stališč.

Pevci MLADINSKEGA OPERNEGA ZBORA na intenzivnih pevskih vajah, 3.–5. 11. 2016, Tolmin
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je bil ustanovljen leta 1891 in je že s prvim dirigentom, Matejem Hubadom, doživel zlato dobo. Usta no-
vitev zbora je takrat pomenila pomemben mej nik v slovenskem zborovstvu in kvaliteten preskok v ume  t-
niškem poustvarjanju. Pevski zbor je bil številen in stalen korpus, s katerim je društvo prirejalo vo kal ne in 
vokalno-instrumentalne koncerte tujih in slo ven skih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen 
značaj. Najpomembnejše programsko vodilo je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je 
zbor izgubil prvenstvo med slovenskimi zbo ri, vseskozi pa je ostal dejaven in je v določe nem obdobju, ko je 
bila prepovedana vsa ostala dejavnost društva, tudi ohranjal njegovo kontinuiteto.
V zadnjem obdobju je zbor v svoj repertoar ponovno začel uvrščati vokalno-instrumentalne skladbe: kan-
tato Viktorja Parme Povodni mož (2012), kantato Ta deje Vulc Stara Ljubljana (2012), Magnificat 
Johna Rutterja (2013), Missa in tempore belli Josepha Haydna (2014), oratorij Elija Felixa Mendelssohna 
Bartholdyja (2016).

MEŠANI PEVSKI ZBOR

22. 4. 2016, Nemčija, Baden Baden, Weinbrennersaal
24. 4. 2016, Nemčija, Ludwigshafen, Gledališče Pfalzbau

Oratorij za štiri soliste, zbor in orkester Elija, op. 70 (MWV A 25), je oratorij Felixa MENDELSSOHNA BAR-
THOLDYJA o svetopisemskem preroku Eliju. Delo je skladatelja zaposlovalo deset let in je bilo premierno 
izvedeno 1846 v Birminghamu. Sodi med skladateljeva najbolj znana dela, nekateri ga ocenjujejo celo kot 
višek njegovega ustvarjanja. Danes je Elija – skupaj z oratorijem Sv. Pavel istega skladatelja – železni 
repertoar oratorijskih zborov, pri katerih je posebej priljubljen zaradi privlačnosti scenske dramatike in 
spremljevalnih zborov. Elija je dal skladatelju priložnost za skladanje gostega, težkega in polnega zbora, 
predvsem z ozirom na takratne izvajalske ansamble, v katerih je pogosto sodelovalo tudi do sto pevcev. 
Zbor nastopa kot izraelsko ljudstvo, v vlogi Baalovih duhovnikov in serafov. Poleg tega se v dogajanje vklju-
čujejo številni solisti pa tudi otroški glas.
Na povabilo oratorijskega zbora Beethovenchor Ludwigshafen z dirigentom Klausom Michaelom Arpom 
je zbor Glasbene matice sodeloval pri dveh izvedbah oratorija Elija. Priložnost za tako pomemben na-
stop si zbor šteje v veliko čast, saj ima Beethovenchor Ludwigshafen dolgo in uspešno tradicijo izvajanja 
različnih vokalno-instrumentalnih del.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY – ORATORIJ ELIJA

Eleonore MAGUERRE, sopran
Evelyn KRAHE, alt
Jay ALEXANDER, tenor
Jens HAMANN, bariton
BEETHOVENCHOR LUDWIGSHAFEN, dirigent Klaus Michael ARP+

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, dirigentka Živa PLOJ PERŠUH
ORKESTER FILHARMONIJE BADEN BADEN, dirigentka Judith KUBITZ

VTISI PEVCEV O KONCERTNEM GOSTOVANJU V NEMČIJI

Mateja KOBAL
Že na začetku lanske pevske sezone nas je dirigentka presenetila z va bilom k sodelovanju pri izvedbi Me-
delssohnovega oratorija Elija. Sku paj z nemškim zborom Be etho  venchor iz Ludwigshafna, orkest rom Fil-
harmonije iz Baden Badna in eminentnimi nemškimi solisti naj bi izvedli dva večerna koncerta. Vabljivo 
vabilo in konkreten pev ski zalogaj za večino pev cev. Kmalu smo začeli s prvim tipanjem obsežne par ti-
ture. Dirigentka in korepetitorka sta navduševali z angažiranim delom in neomajno vztrajnostjo. Njuno 
navdušenje je kmalu okužilo tudi nas pevce, ki smo ob njuni podpori vztrajno vadili in vadili, ob čemer je 

slišno in občutno raslo tudi naše zaupanje v last ne pevske zmogljivosti. Na mar čev  skih intenzivnih vajah 
nam je Elija dokončno zlezel pod kožo. Prijetno vznemirjeni smo se 20. ap rila podali na pot. Že na večer 
našega prihoda v Baden Baden so nas čakale prve skupne vaje z domačim zborom in orkestrom. Ob zvo-
kih orkestra in mogočnem zvenu zbora so izpuhtele še zadnje sledi dvoma. Dopoldne naslednjega dne 
nas je dirigentka Judith na samostojnih vajah zbora opremila še z zadnjimi pevskimi nasveti in potrebnimi 
navodili. Pod večer istega dne smo na generalki ponovno stali na odru koncertne dvorane v polni zasedbi. 
Tokratna generalka, prva skupna vaja z orkestrom, zborom in solisti, se je zavlekla pozno v noč, a nas je 
vse navdušila in še dodatno podžgala tleče vznemirjenje pred koncertom prihodnjega dne. Na dan prve-
ga koncerta nam je bil zapovedan dopoldanski počitek, čuvali smo glas in energijo za večerni nastop. Po 
skupnem upevanju smo se primerno ozaljšani družno odpeljali na kraj dogodka. Vznemirjenje je narašča-
lo in rdečilo lica pevcev. Premierni koncert nas je prevzel in ponesel pod taktirko strastne dirigentke Ju-
dith, ki je z ognjevito karizmo očarala tako nastopajoče kakor tudi poslušalce v dvorani. Veličasten kon-
cert na odru čudovite dvorane. Izjemno, neponovljivo pevsko doživetje v ubra  nem sozvočju orkestra, zbo-
 ra in solistov. Vse doživeto smo morali občutiti in podeliti, zato smo se po koncertu odpravili na zasluženi 
polnočni kebab s pivom. Po petkovem koncertu smo sobotni dan izkoristili za počitek in ogled Heidelber-
ga, starega univerzitetnega mesta ob reki Neckar. V nedeljo zvečer nas je čakal drugi koncert v Ludwigshaf-
nu, domačem kraju zbora Beethovenchor. Tudi nedeljski koncert je navdušil nastopajoče in domačo pu-
bliko v koncertni dvorani. Koncertu je sledilo druženje vseh nastopajočih. Pevci smo se polni občutnega 
pevskega adrenalina podali na večerno vožnjo proti domu. V dneh, ki so sledili naši nemški pevski rajži, so 
se vrstile čestitke in spodbudne kritike obeh nastopov, v nas pa je raslo zavedanje, da je ta nastop nujno 
ponoviti tudi na domačih tleh, pred domačo publiko.

Mateja POJE
Za nas pevce je bila to neprecen-
ljiva izkušnja. Izvajati delo v tujem 
jeziku in glasbo interpretirati gle-
de na različne prizore oratorija tu di 
za prekaljenega pevca predstavlja 
velik izziv. Kljub številnim pev skim 
vajam in trdemu delu slehernega 
pevca še doma smo pevci tudi pot 
v Nemčijo izkoristili za poslušanje 
in vajo zahtevne kompozicije. Za-
vedali smo se odgovorne naloge, 
kar pa je zbor le še bolj povezalo. 
Upravičeno so nas pred nastopo-
ma v dveh visoko cenjenih kon cer-
t nih hišah prevevali različni občut-
ki, saj je bila na odru eminentna 
or kestrska in solistična zasedba. 
Zbor je oba nastopa suvereno in 
zelo kvalitetno izpeljal, kar po trju-
jejo tudi odzivi medijskih hiš. Prav 
to koncertiranje je nam pevcem 
do kazalo, kaj vse smo sposobni iz-
vesti, ter nam vlilo volje in zaupa-
nja za izvajanje tega in drugih po-
dobnih del na domačih tleh.
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Če ti ne boš moj (ljudska)

Stoji mi polje (ljudska)

Ta drumlca je zvomlana (koroška ljudska)

Večerna pesem (Maloruski zl. Mlaka – Oton ŽUPANČIČ) 
Notre Père (sakralno besedilo)

Ubi Caritas (sakralno besedilo) 
Tantum Ergo (sakralno besedilo)

Oznanil je angel 
Zdaj razsvetljena je noč
Večerni ave
Oratorij Elija
Prišel z nebes je
Es ist ein’ Ros’ entsprungen
Adeste Fideles
Kaj se vam zdi, pastirci vi
Laudate Dominum (sakralno besedilo)

Otrok v božični noči
Jožef, prileten mož

NASTOPI ZBORA V LETU 2016

NASTOP NA REVIJI LJUBLJANSKI ZBORI 2016
 27. 2. 2016, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, dvorana Matije Tomca
Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY, ORATORIJ ELIJA
 22. 4. 2016, Nemčija, Baden Baden, Weinbrennersaal
 24. 4. 2016, Nemčija, Ludwigshafen, Gledališče Pfalzbau

NASTOP NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
NASTOP NA PRIREDITVI ŽIVE JASLICE V POSTOJNSKI JAMI
 26. 12. 2016, Postojna, Postojnska jama

NASTOP NA PRIREDITVI PO PREŠERNOVIH STOPINJAH
 8. 2. 2016, Ljubljana, Gosposka ulica 3
NASTOP NA ZAKLJUČNEM KONCERTU IZOBRAŽEVANJA 
ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE POD MENTORSTVOM JOSEPA VILA I CASAN~ASA
 21. 2. 2016, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

prir. Emil ADAMIČ 

prir. Marij KOGOJ 

prir. Lojze LEBIČ 

Emil ADAMIČ 

Maurice DURUFLÉ

Maurice DURUFLÉ

Maurice DURUFLÉ

Maksimiljan FEGUŠ 

Maksimiljan FEGUŠ 

Anton FOERSTER, prir. Janez MOČNIK 

Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY

Andrej MISSON

Michael PRÄTORIUS 

Matija TOMC

Matija TOMC

Josep VILA I CASAN~AS

Aleksander VODOPIVEC

Ubald VRABEC

Umetniško vodstvo zbora v letu 2016
Živa PLOJ PERŠUH, dirigentka
Julieta KUBIK de HABJANIČ, asistentka dirigentke in 
profesorica vokalne tehnike



33

SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav 
društva, saj je bil ustanovljen šele leta 2010. Poslanstvo zbora je omogočiti 
pevsko udejstvovanje čim širšemu krogu zainteresiranih, osnovni cilj pa je pev-
sko druženje ter doseganje in ohranjanje čim boljše ravni petja skozi primeren 
program. Jedro zbora tvorijo pevci, ki so svoje pevske in prijateljske vezi spletli 
skozi dolgoletno sodelovanje v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice. Z 
veseljem pa sprejmejo v svojo družbo tudi nove člane.
Zbor, ki od sezone 2013/2014 naprej deluje pod umetniškim vodstvom Cecilije 
Čermelj Merljak, se je v letu 2016 predstavil na dveh koncertih: spomladi na Dne-
vu Glasbene matice Ljubljana, jeseni pa na koncertu v okviru Mozartovih družin-
skih dnevov v Polhograjski graščini. Zbor je zapel tudi na tradicionalni prireditvi 
Po Prešernovnih stopinjah, na reviji Ljubljanski zbori in na Festivalu za tretje ži-
vljenjsko obdobje. Pevci so se udeležili tudi kulturnega popotovanja, ki v zadnjih 
letih poteka prav na njihovo pobudo. Na tem po po tovanju jih je pot vodila v Prek-
murje. V lendavski sinagogi so spoznavali življenje judovske skupnosti, ki je v 
Lendavi obstajala vse do druge svetovne vojne. Tomaž Rauch jih je vpeljal v bolj-
še razumevanje ljudske glasbe Prekmurja. Pevci so obiskali tudi novi lendavski 
kulturni center in v njem pustili svoj pevski pečat. Iz razglednega stolpa Vinari-
um pa so s pogledom zaobjeli tri sosednje države. Na poti domov so si z zanima-
njem ogledali še čudovite freske v srednjeveški rotundi sv. Nikolaja v vasi Se lo.
Kulturno popotovanje je bilo tokrat organizirano petič. Leta 2006 so šli na pot 
od Ljubljane do Polhovega Gradca v spomin na 210-letnico rojstva skladatelja 
Gregorja Riharja. Leta 2013 so si na pobudo Igorja Longyke ogledali razstavo o 
glasbeni družini Šantel v Slovenski Bistrici. Leta 2014 so pozornost posvetili skla-
dateljem Ipavcem in v Šentjurju pri Celju prisluhnili predavanju ddr. Igorja 
Grdine. Leta 2015 je bilo kulturno popotovanje v znamenju spominov na prvo 
sve tovno vojno in pesnika Gregorčiča, ki je v pesmi Soči izpovedal slutnjo bli-
žajo če se vojne vihre. Lani pa so odkrivali kulturne in naravne znamenitosti 
Prek  murja.

SENIORSKI PEVSKI ZBOR

PROGRAM ZBORA V LETU 2016

Vipavska (primorska ljudska) 
Klic pomladni (neznani avtor)

Glej, povsod sneg bel leži
Sveta noč
Prva pomlad (Oton ŽUPANČIČ)

Swing and sing (odlomek iz suite Harmonični kovač )

Bratci veseli vsi (slovenska ljudska)

Dajte, dajte (primorska ljudska)

Dil-dil duda (ljudska iz Dekanovcev)

Slovo od gozda (Joseph von EICHENDORFF)

Pa se sliš’ (primorska ljudska)

Božična uspavanka
Hitite kristjani (nemška božična pesem)

Mi cutral (španska ljudska)

prir. Emil ADAMIČ 

Fran GERBIČ

John GOSS

Franz GRUBER

Bogdan HABBE

Georg Friedrich HÄNDEL

prir. Matej HUBAD

prir. Aldo KUMAR

prir. France MAROLT

Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY

prir. Karol PAHOR

John RUTTER 

harm. Matija TOMC

Hugo VILLARROEL

Umetniško vodstvo zbora v letu 2016
Cecilija ČERMELJ MERLJAK, zborovodkinja

Nastop na koncertu 
DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 
28. 5. 2016, Ljubljana, 
Slovenska filharmonija
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NASTOPI ZBORA V LETU 2016

SODELOVANJE PRI SVETI MAŠI V CERKVI MARIJINEGA OZNANJENJA
 16. 1. 2016, Ljubljana, Prešernov trg, cerkev Marijinega oznanjenja
SODELOVANJE NA PRIREDITVI PO PREŠERNOVIH STOPINJAH
 30. 1. 2016, Ljubljana, Prešernov trg
SODELOVANJE NA REVIJI LJUBLJANSKI ZBORI 2016
 27. 2. 2016, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, dvorana Matije Tomca
SODELOVANJE NA PRIREDITVI DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

NASTOP NA PRIREDITVI MOZARTOVI DRUŽINSKI DNEVI
 25. 9. 2016, Polhov Gradec, Polhograjska graščina 
SODELOVANJE NA FESTIVALU ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
 28. 9. 2016, Ljubljana, Cankarjev dom, 
 Medgeneracijski oder v spodnjem preddverju
SODELOVANJE NA PRIREDITVI KULTURNO POPOTOVANJE 2016
 22. 10. 2016, Prekmurje (Lendava, Selo, Dobrovnik)

KONCERTNI CIKEL
KONCERTI IN PRIREDITVE

KONCERTNI CIKEL GLASBENE MATICE LJUBLJANA z zborovskimi koncerti, recitali samospevov in glasbe-
no-scenskimi projekti sodi med izvirne programske koncepte Glasbene matice Ljubljana. Pri oblikovanju 
cikla je osnovno načelo ponujati kakovosten program v izvedbi vrhunskih slovenskih in tujih umetnikov. 
Koncertni cikel je pomemben zaradi stalnosti specifične koncertne ponudbe, ki je pred tem v Ljubljani ni 
bilo. Koncerti, ki omogočajo predstavitev pevskih zborov in interpretov samospevov, zapolnjujejo točno 
določeno vrzel v glasbeni ponudbi Ljubljane ter jo s tem delajo bolj celovito in primerljivo večjim evrop-
skim kulturnim središčem.
V letu 2016 je Glasbena matica v Ljubljani organizirala 18 koncertov, od tega 5 koncertov samospevov, 5 
koncertov mladih pevcev, 3 zborovske koncerte, 4 koncerte za otroke in priložnostni koncert ob 25-letnici 
samostojnosti države. Na programu je bilo 44 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci pa je 
bilo 88 % slovenskih umetnikov. Nastopilo je 105 solistov, 18 pevskih skupin in 2 instrumentalna ansambla. 
Koncerte je obiskalo 5006 ljudi, dvoranske kapacitete so bile 89 % zasedene. Razen treh koncertov so bili 
ostali koncerti brezplačni. Osem koncertov je posnel Radio Slovenija in enega Radio Ognjišče. Slišali smo 
osem novih skladb, ki so jih napisali Mojca Prus, Urška Orešič Šantavec, Margit Schenker in Vitja Avsec.
Na recitalih samospeva so se predstavili priznani slovenski in tuji poustvarjalci. Najbolj zaželen dogodek 
leta je vsakokrat recital samospevov ob slovenskem kulturnem prazniku, na katerem je tokrat nastopila 
slavna mezzosopranistka Bernarda Fink. Program so pospremile besede: »Pevski recital je ubran na brid-
ko in grenko temo hrepenenja in žalovanja, kot jo lahko globoko občuteno izpove poezija slovenskih 
pesnikov, v pastelnih barvah pa jo pretanjeno zaokrožuje pesem modrecev z vzhoda. In vendar nam reci-
tal odkriva tudi radost in veselje, polno izražena v zavedanju lastnih korenin, tako na tej naši severni kot 
na južni strani neba.« Bernarda Fink je v spored med drugimi uvrstila tudi samospeve Jožeta Osane na 
poezijo Franceta Balantiča, ki jih je izdala Glasbena matica Ljubljana. Za drugi koncert samospevov v iz-
vedbi sopranistke Martine Burger je skladateljica Mojca Prus napisala dva nova samospeva, v katerih je 
uglasbila pesmi Neže Maurer. Recital Matjaža Robavsa, ki je bil vključen v program 31. Slovenskih glasbe-
nih dnevov, je bil svojevrsten prerez slovenske ustvarjalnosti za glas in klavir. Na četrtem koncertu s so-
pranistko Urško Arlič Gololičič in mezzosopranistko Gordano Hleb smo slišali kar šest novitet, samospeve 
Margit Schenker in Urške Orešič Šantavec. Za spored zadnjega, petega koncerta je tenorist Thorsten Büt-
tner izbral pesmi z bogato duhovno vsebino, v duhu soočenja minljivega z večnim.
Leta 2016 je bil prvič organiziran tudi poseben cikel petih koncertov mladih slovenskih pevcev. Spoznali 
smo kar trideset obetavnih mladih umetnikov, ki so še v študijskem dozorevanju ali pa že počasi vstopajo 
v svet profesionalnih umetnikov. Sedem izmed njih je letos prejelo najvišja priznanja na državnem pev-
skem tekmovanju (TEMSIG 2016), šestnajst je bilo udeležencev dveh poletnih mojstrskih tečajev petja, 
preostale pa je Glasbena matica prepoznala kot perspektivne mlade posameznike, ki jih je vredno pred-
staviti javnosti.
Glasbena matica Ljubljana je organizirala tudi tri zborovske koncerte. Dekliški zbor Akademije za glasbo 
v Ljubljani ter Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana sta zapela na koncertu ob zaključku izobra-
ževanja za zborovske dirigente pod mentorstvom katalonskega dirigenta Josepa Vila i Casan~asa. Na Dne-
vu Glasbene matice v Slovenski filharmoniji so se predstavili vsi društveni pevski sestavi. Sezono pa je 
zaključil koncert Credo in humanitatis mednarodnega pevskega zbora Utopija & Realnost pod umetni-
škim vodstvom Urše Lah in Ragnarja Rasmussena.
V produkciji mladih pevcev Glasbene matice Ljubljana so nastali trije koncerti za otroke: otroška opera 
Brundibar (Hans Krasa), glasbena pravljica Obiski pri Cuckih (Vitja Avsec) in koncert Petkovi popol-
dnevi (Benjamin Britten). V sklop koncertov za otroke se je poleg tega uvrstil še tradicionalni koncert naj-
boljših slovenskih otroških in mladinskih pevskih zborov bienalnega državnega zborovskega tekmovanja.
Pri organizaciji koncertnega cikla Glasbene matice Ljubljana so sodelovali: Festival Ljubljana, Akademija 
za glasbo v Ljubljani, Imago Sloveniae, SNG Opera in balet Ljubljana, Slovensko komorno glasbeno gleda-
lišče, Cankarjev dom in Izseljensko društvo Slovenija v svetu.
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Bernarda FINK, mezzosopran
Anthony SPIRI, klavir
 8. 2. 2016, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana 
 V sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana

KONCERTI SAMOSPEVOV
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Martina BURGER, sopran
Davor LJUBIĆ, klavir
 23. 2. 2016, Ljubljana, 
 Viteška dvorana v Križankah
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Matjaž ROBAVS, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir
 17. 4. 2016, Ljubljana, 
 Slovenska filharmonija, 
 dvorana Slavka Osterca
 V sodelovanju 
 s Festivalom Ljubljana

Thorsten BÜTTNER, tenor
Breda ZAKOTNIK, klavir
 7. 11. 2016, Ljubljana, 
 Viteška dvorana v Križankah

Urška ARLIČ GOLOLIČIČ, sopran
Gordana HLEB, mezzosopran
Vladimir MLINARIĆ, klavir
 20. 4. 2016, Ljubljana, 
 Viteška dvorana v Križankah

Thorsten BÜTTNER (tenor) in Breda ZAKOTNIK (klavir), 
7. 11. 2016, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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ZRELO JE ŽITO
Marjetka LUŽNIK, sopran
Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
Tanja ŠTERMAN in 
Vladimir MLINARIČ, klavir
 21. 3. 2016, Ljubljana, 
 Viteška dvorana v Križankah

KONCERTI MLADIH SLOVENSKIH PEVCEV
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TAKO POJO ZLATI
Koncert prejemnikov nagrade Glasbene matice Ljubljana 
na 45. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije v disciplini petje
Ana PLAHUTNIK, sopran; Anea Mercedes ANŽLOVAR, sopran; Jaka MIHELAČ, bariton; 
Nadia TERNIFI, sopran; Domen KRIŽAJ, bariton; Maja CEGLAR, sopran; Marko KETE, bariton; 
Darja MLAKAR MALEŽIČ, Igor VIĆENTIĆ, Andreja KOSMAČ, Tanja ŠTERMAN, klavir
 17. 10. 2016, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

Nadia TERNIFI, sopran
Igor VIĆENTIĆ, klavir

Jaka MIHELAČ, bariton
Igor VIĆENTIĆ, klavir

Ana PLAHUTNIK, sopran
Darja MLAKAR MALEŽIČ, klavir

Anea Mercedes ANŽLOVAR, sopran
Darja MLAKAR MALEŽIČ, klavir

PEVSKI OBETI IN PRIČAKOVANJA
Koncert mladih pevcev, posvečen spominu na tenorista Marjana TRČKA (1957–2016)
Talita Sofija KOMELJ, sopran; Branislava Sara MITROVIĆ, sopran; Tina DEBEVEC, sopran; 
Gregor RAVNIK, tenor; Jaka MIHELAČ, bariton; Tanja ŠTERMAN, klavir
 Umetniška vodja: Veronika BRVAR
 8. 10. 2016, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

ALEJA SNIVA
Astrid Ana KLJUN, sopran; Talita Sofija KOMELJ, sopran; Branislava Sara MITROVIĆ, sopran; 
Gaja NAPAST, sopran; Marija PEGANC, sopran; Pia RENER, sopran; Petra VRH VREZEC, sopran; 
Sara ŽUVELA, sopran; Beata Ilona BARCZA, klavir
 Umetniška vodja: Pia BRODNIK
 3. 9. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ČAROBNOST GLASU
Doris HORVAT, sopran; Ernestina JOŠT, sopran; Marija PEGANC, sopran; 
Petra PODGORNIK, sopran; Rebeka PREGELJ, sopran; Urša HRIBAR, mezzosopran; 
Marta RISTOVA, mezzosopran; Marko ERZAR, bariton; Tadej PODOBNIK, klavir
 Umetniška vodja: Barbara JERNEJČIČ FÜRST
 19. 8. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
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Domen KRIŽAJ, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir

Marko KETE, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir

Maja CEGLAR, sopran
Tanja ŠTERMAN, klavir

ZAKLJUČNI KONCERT IZOBRAŽEVANJA 
ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE POD MENTORSTVOM JOSEPA VILA I CASAN~ASA
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, dirigentka Živa PLOJ PERŠUH
DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI, dirigent Marko VATOVEC
Zborovodkinje, udeleženke seminarja: Kristina COTIČ, Valentina UGOVŠEK, 
Cecilija ČERMELJ MERLJAK, Minka MARKIČ, Ana ČEŠNJEVAR, Eva MORI, Klementina TOMINŠEK
 21. 2. 2016, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

ZBOROVSKI KONCERTI
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Kristina COTIČ,
Eva MORI,
Klementina TOMINŠEK,
Cecilija ČERMELJ MERLJAK

Valentina UGOVŠEK,
Ana ČEŠNJEVAR,
Minka MARKIČ
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MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA

DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI
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KONCERT DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
PEVSKA PRIPRAVNICA GLASBENE MATICE LJUBLJANA, zborovodkinja Tatjana ŠTRBENK
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, zborovodkinja Irma MOČNIK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, dirigentka Živa PLOJ PERŠUH
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, dirigentka Živa PLOJ PERŠUH
SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, zborovodkinja Cecilija ČERMELJ MERLJAK
IZBRANI UČENCI PEVSKE ŠOLE GLASBENE MATICE LJUBLJANA, mentorji: Nina KOMPARE VOLASKO, 
Julieta KUBIK de HABJANIČ, Diego BARRIOS ROSS
Ermin TKALEC, klavir
 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

OTROŠKI in MLADINSKI 
PEVSKI ZBOR 

GLASBENE MATICE 
z zborovodkinjo 

Irmo MOČNIK

Otroci PEVSKE PRIPRAVNICE
z zborovodkinjo 

Tatjano ŠTRBENK

Mirko RAMOVŠ in 
Julijan STRAJNAR – 
prejemnika naslova 
Častni član Glasbene matice



54

Pevci PEVSKE ŠOLE 
GLASBENE MATICE LJUBLJANA:
Domen KUŽNAR,
Ronja PRAPROTNIK

Igor BAUERMAN,
Klavdija ŠTAHER

Mariam VERMISHYAN,
Rozalija KUŠAR



KONCERT 
CREDO IN HUMANITATIS 
MEDNARODNI KOMORNI ZBOR 
UTOPIJA & REALNOST
Dirigenta Urša LAH in 
Ragnar RASMUSSEN
 28. 10. 2016, Ljubljana, 
 Viteška dvorana v Križankah
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Hans KRASA, BRUNDIBAR – otroška opera
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA in 
ŠTUDENTI AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Profesorica petja: Tanja RUPNIK
Pianist: Ermin TKALEC
Asistentki dirigenta: Mojca LAVRENČIČ in Anita KIRALJ 
Mentorji študentov glasbe: Pia BRODNIK, Matjaž ROBAVS, Simon DVORŠAK
Dirigent: Simon DVORŠAK
Scenarij in režija: Nana MILČINSKI
Avtor vizualne podobe: Jaro JEŠE
 13.– 16. 1. 2016, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
 Koprodukcija: Glasbena matica Ljubljana, Akademija za glasbo v Ljubljani, 
 Cankarjev dom, Slovensko komorno glasbeno gledališče

Benjamin BRITTEN, PETKOVI POPOLDNEVI
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Dirigentka in moderatorka prireditve: Živa PLOJ PERŠUH
Profesorica petja: Tanja RUPNIK
Ermin TKALEC, klavir 
 30. 3. 2016, Ljubljana, Atrij ZRC

KONCERTI ZA OTROKE IN MLADE

KONCERT NAJBOLJŠI IZ ZAGORJA
Koncert najboljših slovenskih otroških 
in mladinskih pevskih zborov 
25. revije Zagorje ob Savi 2016
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
GLASBENE ŠOLE 
FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, 
zborovodkinja Manja GOŠNIK VOVK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
GLASBENE ŠOLE 
ROGAŠKA SLATINA, 
zborovodkinja Andreja DOŠLER 
DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR 
GIMNAZIJE CELJE – CENTER, 
zborovodja David PRELOŽNIK
MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE 
SV. STANISLAVA, 
zborovodja Damijan MOČNIK
Moderator koncerta: Dejan PEVČEVIĆ
 13. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, 
 dvorana Marjana Kozine
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Vitja AVSEC, OBISKI PRI CUCKIH – glasbena pravljica
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 
zborovodkinji Irma MOČNIK in Tatjana ŠTRBENK 
DRAMSKA SKUPINA OSNOVNE ŠOLE DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, 
mentorica Nataša ŠTEFANAC 
LA DOLCE FIAMMA, ANSAMBEL DIJAKOV KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA in 
ŠTUDENTOV AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI, 
mentorica Mateja BAJT
 24. 11. 2016, Cerklje na Gorenjskem, Kulturni hram Ignacija Borštnika
 26. 11. 2016, Škofja Loka, Sokolski dom
 V sodelovanju z OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem in 
 Mestno občino Škofja Loka
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GORIŠKI OKTET VRTNICA, umetniški vodja Matjaž ŠČEK
ZDOVČEVE DEČVE, kvartet sester Potočnik
Andrejka ZAKONJŠEK KRT, sopran
Bernarda FINK, mezzosopran
Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
Marcos FINK, basbariton
Tadej HORVAT, klavir
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA in
MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, 
zborovodkinja Irma MOČNIK
Ljuben DIMKAROSKI, koščena piščal didldibab, neandertalsko glasbilo
Tone KUNTNER in Tone RODE, recitatorja
 23. 6. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
 V sodelovanju z Izseljenskim društvom Slovenija v svetu

BODI ZDRAVA, DOMOVINA 

KONCERT 
OB 25-LETNICI 
SAMOSTOJNOSTI 
SLOVENIJE





70 71FOLK UNION

Cikel večerov z naslovom Folk Union dopolnjuje posamične dogodke z ljudskim petjem, ki pa s svojo kon-
tinuiteto po sedmih sezonah že predstavlja stalnico v kulturni ponudbi Ljubljane. Glasbena matica k so-
delovanju vabi skupine ljudskih pevcev iz različnih slovenskih krajev, jih na pobudo soorganizatorja Grand 
Hotela Union pripelje v Kavarno Union in s tem spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje. Poleg 
tega, da je Folk Union konceptualno glasbena prireditev, je pomembna tudi njena izobraževalna vsebina, 
saj ob petju poslušalci izvedo veliko o načinih ljudskega petja, o funkcijah posameznih pesmi, o šegah in 
navadah, ki so povezane z glasbo, ter o vlogi in pomenu ljudskega petja danes. Poslušalci prireditev Folk 
Union so za razliko od siceršnje koncertne publike aktivno vključeni v dogajanje, saj lahko pri petju sami 
sodelujejo. Glede na to, da je prireditev že v prvi sezoni (2010/2011) pridobila svoje občinstvo in ga do da-
nes obdržala – udeležuje se je med 50 in 60 poslušalcev –, je to več kot dober dokaz, da je v mestnem 
okolju zelo dobrodošla. Izbor skupin, vsebinsko zasnovo in izvedbo prireditev vodi etnomuzikologinja dr. 
Urša ŠIVIC, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. V Kavarni Union v Ljubljani smo v letu 
2016 prisluhnili petim pevskim skupinam: : JERBAS iz Tržiča (27. januar), DRUMLCE in FANTJE Z VIČA (24. 
februar), ZARJA (30. marec), MLADA ZARJA (27. oktober) in ROŽANČEVI FANTJIČI (30. november).

Vokalno-inštrumentalna skupina 
MLADA ZARJA iz Rač ne pri Grosu-
pljem se je oblikovala leta 2007 z 
na menom popestriti nastope sku-
pine ljudskih pevcev Zarja, ki jo se-
stavljajo njihovi starši. Po uspeš nih 
začetnih nastopih so se mladi pev-
ci odločili ostati skupaj in tako pod 
strokovnim vodstvom Olge GRU-
DEN in Sabine BENEDIK še danes 
iz vajajo ljudske pesmi in plesne vi-
že na različnih prireditvah, s svojo 
vi so  ko iz vajalsko kvaliteto pa so se 
že štirikrat uvrstili na dr žavno sre-
ča nje pevcev ljudskih pesmi in go-
d  cev ljud skih viž.

Skupina JERBAS IZ TRŽIČA daje mladosten dih ljud-
skim pesmim in inštrumentalnim vižam, za katere se 
pogosto zdi, da so stvar pretekle tradicije in neživ-
ljenjske za sodobni svet. Ustanoviteljica in vodja sku-
pine, dr. Metka KNIFIC, svojim pevcem že od malih 
nog privzgaja osebni odnos do ljudske glasbe, zato je 
ne interpretirajo le na odrskih nastopih, temveč ljud-
sko glasbo živijo tudi ob spontanih družabnih pri lo-
žnostih. 

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA, ki je bila na pobudo priznane zborovodkinje in sodelavke 
Glasbene matice Ljubljana Urše LAH ustanovljena leta 2006, se je skozi leta razvila v suveren, visokoka-
kovosten izobraževalni program. Pri vpisu v Pevsko šolo ni starostnih omejitev, do bro došli so vsi, ki se 
želijo naučiti veščin pravilne pevske tehnike in pevskega poustvarjanja. Program Pev ske šole je prven-
stveno namenjen zborovskim pevcem vseh starostnih skupin, od najmlajših pevcev v predmutacijskem 
obdobju do pevcev zrelejših let. Obsega pet letnikov (tri na osnovni in dva na nadaljevalni ravni) skupin-
skega ali individualnega pouka petja, ki poteka enkrat tedensko po eno pedagoško uro, ter vključuje sku-
pinske delavnice in korepeticije. Poleg pouka petja poteka tudi obvezni pouk teorije glasbe, ki je zgo-
ščen v dva letnika ter obsega snov šestih razredov nižje glasbene šole. Pri pouku petja – v sku pinah treh 
učencev ali individualno – pevci sistematično spoznavajo načela pravilne uporabe in razvijanja pevskega 
glasu ter elemente pravilnega pevskega izvajanja na različnih ravneh. V letu 2016/2017 je v Pevsko šolo 
vpisanih 61 učencev v starosti od 12 do 61 let. Od tega v prvi letnik 37, v drugi letnik 11 učencev, v tretji in 
četrti letnik po 4 učenci, v peti letnik pa 1 učenec. Vzporedno s programom Pevske šole potekajo tudi 
krajše PEVSKE DELAVNICE v obsegu 12 pedagoških ur na osnovni in nadaljevalni stopnji. V letu 2016 je 
bilo izvedenih pet delavnic pod vodstvom Diega BARRIOSA – tri na osnovni in dve na nadaljevalni sto-
pnji –, ki se jih je udeležilo 27 pevcev. V času poletnih počitnic je bil organiziran tudi poseben PEVSKI 
TEDEN, kjer so začetniki v petju lahko od krivali svoj glas, spoznali osnove pevske tehnike in predvsem 
sledili želji po petju.

Pevsko šolo vodi Nina KOMPARE VOLASKO. 
Učitelji vokalne tehnike v letu 2016 pa so bili poleg nje še 
Diego BARRIOS, Julieta KUBIK de HABJANIČ, Tanja RUPNIK in Barbara SORČ. 
Teorijo glasbe je poučevala Janja NAGODE.

PEVSKA ŠOLA
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE

Tanja BRCKO, učenka petja 2. letnika 
Pouk petja je namenjen vsem generacijam in prav to me je prepričalo, da se pridružim Pevski šoli Glasbe-
ne matice. Že na avdiciji sem bila navdušena nad ekipo profesorjev, ki so spodbudno preverili nivo moje-
ga znanja petja. Danes že drugo leto obiskujem pouk petja pri prof. Julieti Kubik de Habjanič. Zame ura 
petja pomeni ura odklopa od vsakdanjosti. Ura je prepredena z notami, smehom, petjem, učenjem teh-
nik na način, ki je sproščen in zabaven. V tem času sem se naučila določenih tehnik, ki jih prej nisem po-
znala, niti se nisem zavedala, kakšne napake delam med petjem. Nimam več težav z glasilkami, prav tako 
lahko pojem glasno brez naprezanja. Kvaliteta mojega glasu se je izrazito izboljšala.

Igor BEUERMAN, učenec petja 2. letnika 
Čeravno bi človek ne pričakoval, da se petdesetletnik spusti v solopetje, se je meni to zgodilo. Po dveh letih 
petja v zboru sem začutil, da rabim več pevskega znanja, če želim slediti mladim. Moja profesorica je izre-
dno potrpežljiva z mano, obenem pa natanko ve, kako mi predstaviti pevsko tehniko in kako naj se lotim 
skladb. Zdaj vem, da je moj prispevek v zboru boljši. A tudi, da sem pokukal v novo, neraziskano vesolje …

Ana FERJANČIČ, učenka petja 1. letnika 
Zelo rada obiskujem pevsko šolo. V tem kratkem času sem se že ogromno naučila. V pevskem zboru sem 
imela težave s petjem, sedaj teh težav nimam več, vse zapojem brez napora.

VTISI UČENCEV
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PEVSKA IZOBRAŽEVANJA na Glasbeni matici Ljubljana so ponudila pa-
leto možnosti za mlade pevske navdušence, dijake in študente z am-
bi  cijami izpopolnitve pevskih znanj in tudi za profesionalne pevce, ki 
stremijo po nadgraditvi in poglobitvi repertoarja ter izmenjavi pev-
skih izkušenj z mednarodno priznanimi pevci.
MOJSTRSKI TEČAJI PETJA so ponudili odgovore na vrsto vprašanj ume-
tniškega poustvarjanja. Kako poteka trening pevskega glasu in kako 
osmislimo njegovo delovanje? Kako prepoznavamo glasbene sloge ter 
osvojimo interpretacijo zahtevne literature? Kaj obsega umetnost na-
sto panja? Kako izbrati program za pevski recital ali se pripraviti na zah-
tevno avdicijo v operi?

MOJSTRSKI TEČAJI IN
KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA S Thereso PLUT
 korepetitorki Irina MILIVOJEVIĆ in Maja KLINAR 
 29.–31. 1. in 11.–15. 7. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE Z Marcosom FINKOM
 korepetitor Nejc LAVRENČIČ
 5., 6. in 8. 9. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana 

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA Z Barbaro JERNEJČIČ FÜRST
 korepetitor Tadej PODOBNIK
 15.–19. 8. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA S Pio BRODNIK
 korepetitorka Beata Ilona BARCZA
 29. 8.–2. 9. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

Mateja GRAŠIČ 
Na tečaj sem prišla predvsem zato, da bi poglobila znanje ob pripravah na sprejemni izpit. Zelo mi je bil 
všeč način dela v smislu poudarjanja čim bolj naravne tehnike petja. Pet dni je prekratka doba, da bi lahko 
odpravila vse tehnične napake, a je bil s kakovostnim delom tudi v tako kratkem času opazen korak na 
bolje. Zelo mi je bilo všeč tudi sproščeno vzdušje, ki je veliko pripomoglo k dobri izvedbi tečaja.

Tamara KOREN 
Na mojstrskem tečaju sem se naučila veliko novega. Theresa Plut odlično posreduje svoja znanja in, kar je 
meni osebno zelo pomembno, človek hitro pride do želenega rezultata, na primer do tega, da ton lepše 
zveni in je oblikovan. Seveda je potem vse odvisno od vaje, a s pomočjo tečaja ima posameznik že eno 
izkušnjo in iz nje nato črpa, kaj je občutil, ko je bilo zelo dobro.

Andreja ZLATNAR 
Tečaj je primeren za razmeroma izdelane pevce, ki imajo že osvojeno pevsko tehniko in se pripravljajo na 
kakšno avdicijo, sprejemni preizkus, skratka imajo narejen določen pevski program. S profesoričino po-
močjo lahko razčistijo posamezne skladbe, se poglobijo v izvedbo, malenkosti, ki ločijo dobre pevce od 
slabih. Vse vaje se opravijo na skladbah, torej je res potrebno imeti že nekaj znanja.

VTISI UDELEŽENK MOJSTRSKEGA TEČAJA, 
KI GA JE VODILA SOPRANISTKA 
THERESA PLUT

Udeleženke mojstrskega tečaja petja pod vodstvom Pie BRODNIK na sklepnem koncertu, 
3. 9. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
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Maja CEGLAR 
Letos sem se prvič udeležila seminarja pri Pii Brodnik, ki je tudi sicer moja profesorica petja. Moj namen je 
bil, da po poletnih počitnicah spet pridem v boljšo formo in predvsem da se intenzivno pripravim na tek-
movanje, ki sem se ga udeležila neposredno po seminarju. Moja pričakovanja so bila več kot izpolnjena, 
hkrati pa sem imela čudovito priložnost, da sem videla, kako poteka delo s pevci na različnih stopnjah pev-
ske poti. Obnovila sem tudi kar nekaj osnov, ki so se skozi mojo pevsko pot že malo porazgubile. Zelo sem 
vesela in hvaležna za ta pevski seminar in vse izkušnje, ki sem jih na njem nabrala.

Branislava Sara MITROVIĆ 
Predvsem mi je bila letos všeč drugačna organizacija glede terminov, saj je bilo res super, da smo imeli 
najprej individualno uro tehnike s profesorico, posebej vajo samo s korepetitorko, potem pa še vajo sku-
paj s profesorico in korepetitorko, kar je res intenziviralo tečaj in nam vsililo rutino, ki jo vsak pevec mora 
ponotranjiti – najprej tehnika, nato individualno učenje skladbe, vaja s korepetitorjem, da dobiš vtis, ka-
ko se sliši celotna pesem, nato pa še odpravljanje zadnjih pomanjkljivost in uvedba fines. S tečajem sem 
zelo zadovoljna. Profesorica je znala prisluhniti vsakemu pevcu posebej, se osredotočiti na njegove po-
manjkljivosti in jih popraviti ter v ospredje postaviti njegove prednosti.

Tatjana ŠTRBENK 
Seminarja sem se udeležila zaradi ljubezni do petja in dela s pevskimi zbori, saj menim, da mora zborovod-
ja skrbeti za nenehno izpopolnjevanje vokalne tehnike. Umetniško vodstvo Pie Brodnik je pevce spod bu-
dilo k izražanju muzikalnosti. Občutili smo pomembnost interpretacije, ki se je odrazila v izvedbi skladb.

Katja KONVALINKA 
Konzultacij z Marcosom Finkom sem si želela, ker ga izjemno spoštujem kot umetnika in človeka. Prese-
gle so vsa moja pričakovanja. Menim, da je s svojo izjemno muzikalnostjo ter odličnimi predlogi veliko 
prispeval k uspešnim koncertom, ki sva jih kasneje imela z Nejcem Lavrenčičem. Vesela sem, ker na Glas-
beni ma tici pripravljate tako odlične delavnice in vam želim, da tako uspešno delate še v bodoče.

Lucas SOMOZA OSTERC 
Konzultacij sem se udeležil, ker sem pripravljal program za Mozartovo tekmovanje v Granadi (Španija). 
Vtis je bil zelo dober, kot vedno. Pridobil sem veliko pri interpretaciji in tehniki. Rezultat je bil tudi dober, 
saj sem bil finalist tekmovanja.

Doris HORVAT 
Od konzultacij sem neverjetno veliko odnesla. Potekale so na podlagi izbranega, predelanega gradiva. 
Veliko smo delali na interpretaciji, s tehniko se nismo ukvarjali. V primerjavi z ostalimi mojstrskimi tečaji 
sem se na konzultacijah v glavnem posvetila vsebini in igri, zato so konzultacije po mojem mnenju pri-
merne za pevce, ki imajo že nekako postavljeno tehniko petja in lahko končno ustvarjajo. Predavatelj mi 
je dal veliko podpore in elana za nadaljnje ustvarjanje. Prejela sem veliko modrosti in nasvetov, ki mi bodo 
vsekakor prišli zelo prav. Še enkrat bi se zahvalila za popolno izvedbo konzultacij in hvala, da sem tudi jaz 
lahko bila del njih.

VTISI UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA, 
KI GA JE VODILA SOPRANISTKA 
PIA BRODNIK

VTISI UDELEŽENCEV PEVSKIH KONZULTACIJ, 
KI JIH JE VODIL BASBARITONIST 
MARCOS FINK

Marko ERZAR 
Tečaja sem se udeležil, ker med poletnimi meseci nočem izgubiti pevske kondicije in ker je kdaj med letom 
premalo časa za posvečanje pozornosti vsem podrobnostim v kompozicijah. Pridobil sem še več pev ske 
tehnike, sproščenosti, zaupanja vase in veselja do petja. V prihodnje bi si želel imeti daljši tečaj ter bolj od-
meven zaključni koncert. Izboljšal bi druženje s profesorji. Lahko bi imeli kakšno srečanje, kjer bi pedagogi 
odgovarjali na življenjska vprašanja. To bi prišlo prav predvsem pevcem, ki bi se s petjem radi ukvarjali pro-
fesionalno. Prav tako bi k poletni šoli povabil še instrumentaliste ter jih povezal s pevci, da spoznajo kolege.

Marija PEGANC 
Rada obiskujem pevske seminarje, saj se na njih vedno naučim kaj novega. Močno podpiram idejo zaključ-
nih nastopov. Nastopi, ki zaključujejo seminar, so odlična priložnost za nabiranje dodatnih izkušenj na odru.

Rebeka PREGELJ 
Tečaja sem se udeležila z namenom, da bi tudi med poletnimi počitnicami ostala aktivna na področju 
petja, saj bi sicer z dvomesečnim premorom nazadovala, ter da bi pridobila čim več napotkov, spretnosti, 
veščin in novih uvidov s strani še kakšnega drugega profesorja. S seminarjem sem bila zelo zadovoljna. 
Barbara ni samo izjemna pedagoginja, ampak je tudi prijetna osebnost. Mislim, da sva s skupnimi močmi 
in intenzivnim delom zelo izboljšali tako mojo tehniko kot izraznost na odru.

VTISI UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA, 
KI GA JE VODILA MEZZOSOPRANISTKA 
BARBARA JERNEJČIČ FÜRST
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Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani sta od 18. do 21. 2. 2016 v Ljubljani organizirali 
MOJSTRSKI TEČAJ ZA ZBOROVODJE, ki ga je vodil dirigent Josep VILA I CASAN~AS. Namen tečaja, na kate-
rega vsako leto povabimo enega od uglednih evropskih zborovodij, je mladim ponuditi možnost perma-
nentnega dodatnega izpopolnjevanja. K sodelovanju so bili povabljeni mladi ambiciozni zborovodje, ki 
že li jo izboljšati tehniko dirigiranja, pridobiti metodična znanja o vodenju zbora, spoznati novo zborovsko 
literaturo in se seznaniti z nekaterimi inovativnimi pristopi k zborovodstvu.
Kot aktivne udeleženke so na seminarju sodelovale Kristina Cotič, Cecilija Čermelj Merljak, Ana Češnjevar, 
Minka Markič, Eva Mori, Valentina Ugovšek in Klementina Tominšek. Poleg njih pa se je seminarja udele-
žilo še šest pasivnih udeležencev. Demonstracijska zbora sta bila Dekliški pevski zbor Akademije za glas-
bo v Ljubljani (dirigent Marko Vatovec) in MePZ Glasbene matice Ljubljana (dirigentka Živa Ploj Peršuh). 
Seminar se je končal s koncertom v Viteški dvorani ljubljanskih Križank, na katerem so se predstavile vse 
aktivne udeleženke seminarja. Dirigirale so dela Durufléja, Fauréja, Foersterja, Gerbiča, Lajovca in prired-
be slovenskih ljudskih pesmi.

Tanja RUPNIK

Glasbena matica Ljubljana je v sodelovanju z Akade-
mijo za glasbo že deveto leto zapored v svoj redni 
pro  gram vključila nekajdnevno izobraževanje za mla-
de zborovske dirigente, ki vsako leto poteka pod vod-
 stvom priznanih imen zborovske glasbe, ter ga skle-
ni  la s celovečernim koncertom udeležencev seminar-
ja. Društvo s tem dokazuje, da je kljub več kot sto letni 
tradiciji še vedno zvesto svojemu primarnemu na me-
 nu in poslanstvu: skrbi za slovensko glasbeno vzgojo 
z razvijanjem slovenske glasbene ustvarjalnosti in po-
ustvarjalnosti, predvsem na področju vokalne glasbe.
Februarja 2016 je Glasbena matica Ljubljana v goste 
povabila priznanega katalonskega dirigenta, sklada-
telja in pedagoga Josepa VILA I CASAN~ASA, ki s svo-
jim plodnim vsestranskim delom žanje hvalo in pri-
znanja širše mednarodne javnosti. Njegova glasbena 
pot se je začela na konservatoriju za glasbo v do -
mačem Sabadellu, kjer je že ob prvih korakih profesi-
onalnega glasbenega udejstvovanja ustanovil Ko-
mor ni zbor Lieder Camera. Svoje dirigentsko znanje 
je pridobival pri Manuelu Caberi, Lluísu Vili, Pierru 
Cao, Laszlu Hel ta yu, Josepu Pratsu, Johanu Duijcku 
in znamenitem Ericu Ericsonu. Po končanem študi-
ju mu je bilo dodeljeno mesto umetniškega vodje 
zbora Orfeó Català, nedavno pa tudi profesionalno 

profiliranega zbora Cor de Cambra. Oba zbora delujeta pod okriljem glasbene ustanove Palau de la Músi-
ca Catalana. Kot go stu joči dirigent je doslej sodeloval z različnimi zborovskimi in orkestrskimi sestavi, kot 
so Španski nacional ni zbor, Orfeon Donostiarra, Zbor Franza Liszta Akademije za glasbo v Budimpešti, 
Mladinski zbor Simona Bolivarja iz Venezuele, Orkester Radiotelevizije Španija, Svetovni zbor mladih idr.
Kot skladatelj je ustvaril obsežen katalog avtorskih a cappella in vokalno-instrumentalnih del, s katerimi 
bogati in nadgrajuje repertoar katalonske zborovske glasbe. Izredno cenjene in večkrat nagrajene so nje-
gove stvaritve, napisane za otroški zbor, Salve Regina za mešani zbor ter vokalno-instrumentalna fan-
tazija El mirador in kantata El moti. Poleg širokega delovanja redno poučuje na oddelku za dirigiranje 
na Visoki šoli za glasbo v Kataloniji ter vodi seminarje in mojstrske tečaje doma in po svetu. 

Z udeleženci seminarja ste predstavili tudi nekaj skladb slovenskih avtorjev. Ste kot sklada-
telj in dirigent našli med njimi kak poseben biser za lasten arhiv?

Izdelovali smo priredbe slovenskih ljudskih pesmi in nekaj skladb iz obdobja 
romantike. Šlo je za dokaj preprost program, a vseeno je bil zame Anton Lajo-
vic prav lepo in posebno odkritje. Njegove skladbe so zelo kakovostno oblikova-
ne in komponirane, poleg tega pa vsebujejo veliko srčnosti. Počutil sem se kot 
doma, saj Katalonci delimo z vami podoben melanholičen pridih v naši ljud-
ski glasbi. Želel bi si spoznati sodobno slovensko zborovsko literaturo, a je bil 
tokrat koncept tečaja zastavljen drugače.

Sami ste znanje in izkušnje pridobivali pri mnogih renomiranih dirigentih. Prav gotovo naj-
bolj izstopa ime Erica Ericsona. Koga bi posebej izpostavili kot glavni vir navdiha in znanja?

Lahko bi omenil kar vse, a kljub temu izpostavljam tri, ki so me popolnoma 
očarali in oblikovali potek mojega razvoja. Eric Ericson je moj zadnji, a hkrati 
tudi najvplivnejši mentor. Vsi moji kolegi, ki so imeli priložnost sodelovati z 
njim, bi vam lahko potrdili, da je bila njegova največja vrlina izjemna glasbena 
senzibilnost. Lahko bi ga označil za alkimista zvoka: zvočna kemija, ki jo je pri-
čaral na odru, je prinašala globino, poduhovljenost, toplino, fleksibilno muzi-
kalnost … z eno besedo: unikatnost. Izredno je poudarjal pomembnost gesti-
kulacije dirigenta v odnosu do vokalne produkcije zbora. Nikoli ni pozabil na 
to. Obiskoval sem tudi poletne seminarje Laszla Heltaya, ki pa me je naučil, 
kako zelo pomembna je organizacija poteka vaje. Čeprav se vse skupaj sliši ze-
lo enostavno, je strukturiranje dela poglavitnega pomena za ustvarjanje dobre 
delovne atmosfere in napredka. Misliti je treba na več stvari: kako maksimalno 
izkoristiti talent pevcev, ne da bi jih utrujal in dolgočasil, kako biti zahteven, a 
vseeno učinkovit, in kako z minimalnim govorjenjem pokazati zboru zvočno in 
muzikalno sliko posamezne skladbe. Če razmišljate o tem, vaja pevcem mine, 
kot bi mignil, in dejansko se na neutrujajoč način približujemo končnemu cilju. 
Kot tretjega bi izpostavil Pierra Cao iz Luksemburga, pri katerem sem pridobil 
osnove.

Katera pa je vaša vodilna metoda poučevanja zborovskega dirigiranja? Kako dvigniti raven 
poučevanja in posredovanja dirigentskega znanja?

O svojem pedagoškem pristopu imam zelo jasno predstavo, in sicer poskušam 
razviti globok čut in smisel za muziciranje ter poudariti potencial in prednosti 
posameznika glede na njegovo kapaciteto glasbene senzibilnosti. Želim osve-
tliti in odstraniti slabe razvade, ki motijo ali pa ovirajo želeni glasbeni koncept 
ter poiskati način, kako vse te vrline celostno najprej posredovati zboru in tudi 
poslušalstvu. Kot mentor dopuščam določeno svobodo pri glasbeni interpre-
taciji, saj k tej lahko pristopamo na raznovrstne načine. Spoštujem dirigentove 
odločitve in inovativne ideje, a če ne pridejo do izraza, jih pomagam razviti in 

MOJSTRSKI TEČAJ
ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE

DIRIGENTI – ALKIMISTI ZVOKA

POGOVOR Z JOSEPOM VILA I CASAN~ASOM, 
GOSTOM MOJSTRSKEGA TEČAJA 
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
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postaviti v ospredje. Da bi človek lahko imel tako individualen pristop, mora 
imeti kar precejšnjo mero psihološkega znanja.
Verjamem v pomembnost dirigentove skromnosti, na neki način celo poni-
žnosti, da bi lahko uvidel svoje napačne odločitve, ki v sami izvedbi ne funkci-
onirajo in jih je zmožen zato tudi brez sramu spremeniti. Dirigentovo napačno 
ali pravilno odločitev zbor vedno pokaže s svojim rezultatom, in če le-ta ne iz-
polnjuje pričakovanj, se mora vodja vprašati, kaj počne narobe in zakaj vztraja 
pri nečem, kar znižuje kakovost sestava. Nima smisla riniti z glavo skozi zid, saj 
boste dobili ravno nasproten učinek, zato naj bodo ideje fleksibilne glede na 
potencial zbora. No, brezkompromisen pa ostajam pri odnosu do dela; ne to-
leriram nespoštljivega odnosa tako dirigentov do pevcev kot pevcev do diri-
genta, predvsem pa do kolegov iz ansambla.

Katera je najpogostejša napaka, ki jo dirigenti nevede ali pa celo vede delajo v odnosu do 
pevcev?

Najpogostejša napaka je pravzaprav zelo osnovna, in sicer da vložimo preveč 
fizičnega napora, kakor je dejansko potrebno. S tem ustvarjamo negativno na-
petost, ki se po navadi izraža kot napačna pozicija vratu, priklanjanje telesa, 
pozibavanje, krčevitost rok, predvsem v forte dinamiki … Vse našteto se pre-
naša na pevca in posledično ustvarja krčevit, mogoče celo deroč zvok. Tako za 
orkestrskega kot za zborovskega dirigenta je pomembno, da ne ustvarja moči 
ansambla, ampak zgolj sprejme njegov zvok, ga z gestami preoblikuje in poka-
že ter ga kot zrcalo brez napetosti vrača ansamblu. To je najbolj zdrava energi-
ja, ki jo lahko posreduješ. Pri pianu velja podobno, le da je treba paziti, da se 
dirigenti z zmanjšanjem dinamike ne zapirajo.
Dirigiranje primerjam s plesom – zavedati se morate vsakega svojega giba. Če 
opazite, da zbor kriči, je najbolje vzeti kamero in najprej posneti samega sebe. 
Mogoče boste presenečeni, kaj vse počnete, ne da bi se tega zavedali, zbor pa 
se veda le odseva vaše napake. Kamera in zrcalo sta obvezna pripomočka pri po-
u čevanju; kot pedagog moram zahtevati in želim, da študentje z rednim spre-
mljanjem svojih videoposnetkov napake uvidijo in analizirajo sami.

Poleg naštetega nosi dirigent še eno izredno veliko odgovornost – izbor programa …
Ne glede na to, ali gre za profesionalni ali amaterski zbor, z izborom pravilnega 
programa postopoma gradimo instrument, torej korpus, ki stoji pred nami, 
hkrati pa kot dirigenti skrbimo in razvijamo tudi lastni potencial. Izrednega po-
mena je izdelava vsaj triletnega načrta z zelo jasnim končnim ciljem. Na pri-
mer, če je moj cilj izvedba Bachovih motetov ali pa Martinova Maša za dva 
zbo ra a cappella, bom pred tem izbiral program, ki bo zbor sistematično pri-
pravil na tehnično in muzikalno zahtevnost izbranega cilja. Us vojeno znanje 
potem z lahkoto projiciramo na zahtevnejše skladbe, vsi sodelujoči pa se zave-
žemo istemu cilju, saj vemo, da stopamo proti nečemu posebnemu in seveda 
posledično motiviramo vokalni korpus.
Če sproti izbiraš le naključne skladbe, ki so lažje poslušljive, brez dolgoročnega 
načrta in prave motivacije, pevci preprosto izgubijo koncentracijo. Seveda pa 
ob vsem tem nikoli ne smemo pozabiti na poslušalce. Naš lasten užitek ne bo 
ni  ko li polnil dvoran, saj je smisel koncertiranja tudi povečati zanimanje za zbo-
rov sko glasbo in privabiti ljudi, da ji prisluhnejo. Sam rad prepletam zahteven 
pro gram s skladbami, prijetnejšimi za uho, saj tako poslušalstvo lažje spremlja 
ce lot  ni koncert. Po mojih izkušnjah se vedno izkaže, da jih najbolj pritegne naj-
za  h tevnejši program. Tega prav gotovo ne bi dosegal, če bi na koncertu »utrujal« 

le s težko poslušljivimi skladbami. Le kako naj potem publika razlikuje diamant 
od zlata ali srebra?
Seveda pa je, če pripravljaš kratek nastop z zelo specifičnim namenom, potre-
ben drugačen pristop. V ospredje postavljamo kakovost, kompleksnost, virtu-
oznost, tveganje, dober okus … Po navadi v takšnih primerih poslušalstvo pri-
čakuje nekaj posebnega in s to mislijo je treba tudi oblikovati program.

Kako pomembno je postaviti zbor pred izziv?
Zelo, in to vedno. Zakaj ne bi zbor vadil skladb, ki niso zrele za oder? S tem lah-
ko pripravimo teren za bo doči repertoar in omogočimo, da bodo te skladbe 
čez leto ali dve na odru zasijale. Ta nasvet sem pravzaprav prejel od Erica Eri-
csona, ko sem pred dvajsetimi leti študiral v Stockholmu. Skupaj sva naredila 
petletni programski načrt za moj tedanji zbor. Kot glavni cilj sva postavila Ba-
chovo Mašo v h-molu, do takrat pa smo izvajali skladbe za tekoče leto in tre-
nutne priložnosti, ki pa so se dolgoročno vedno v nekem segmentu navezova-
le na končni cilj. Z veliko vere, zaupanja in trdega dela nam je to dejansko uspe-
lo, za kar sem maestru Ericsonu izjemno hvaležen. Kakšna čast!

Pravzaprav gre za zelo razumen in analitičen pristop k delu, kajne? Medtem ko je talent 
vsekakor nesporna prednost, sam po sebi ne doseže nič. Če ni podkrepljen s pravimi odloči-
tvami, sčasoma izhlapi. Ka ko pristopate, ne samo vi kot pedagog, temveč celoten izobraže-
valni sistem, k razvijanju ostalih tovrstnih sposobnosti, ki bi posameznika ločile od množice 
ljudi, ki se skušajo prebiti v vrh dirigentske elite?

Iskreno? Ne vem, če se katera glasbena šola ali akademija sploh ukvarja s tem. 
In ko že razmišljam o tem, bi se morali. Nekdanji študentje se redno vračajo k 
meni s takšnimi in drugačnimi težavami, ki niso povezane z glasbenim napred-
kom ali razvojem. Vsak mlad človek, ki se danes odloči za študij glasbe, se za-
veda, da se bo slej ko prej srečal s problematiko preboja na že tako nasičen glas-
beni trg. Tudi sicer bi rad mlade dirigente spodbudil, da vzamejo stvari v svoje 
roke in ne čakajo na ponujene priložnosti. Sestavite svoj zbor, pa čeprav le za 
en projekt. Najpomembneje je, da nikoli ne prenehate z dirigiranjem, pa če-
prav na začetku sodelujete z manj kakovostnim zborom, saj se v tem obdobju 
po navadi največ naučimo. Vedite tudi, da kadar profesionalni dirigent gostuje 
po svetu, po navadi sodeluje le s profesionalnimi ali izredno kakovostnimi ama-
terskimi zbori, zato na neki način izgubi stik z realnostjo in vsakodnevnim zbo-
rovskim nivojem. Dirigent se dejansko lahko razvija s kakršnimkoli zborom, in 
če si res dober, se bo slej ko prej pojavila boljša priložnost. Morate verjeti vase, 
gojiti strast do tega, kar počnete, hkrati pa spoštovati ljudi, ki jih srečate na 
svoji poti.

Kako pa pristopite k študentu, za katerega ocenite, da nima pravih lastnosti za dirigentsko 
kariero?

Študij dirigiranja na Visoki šoli za glasbo v Barceloni traja štiri leta, a že v dru-
gem letniku lahko z veliko gotovostjo presodim, ali je nekdo rojen za taktirsko 
palico ali ne. Nekdo je lahko odličen pianist ali pa analitik, a če nima narave, 
di spozicij in psihološke priprave, ki bi ga lahko vodile v ta poklic, nima smisla 
na vsak način vztrajati. V takšnem primeru sem do posameznika zelo iskren in 
mu raje svetujem, naj zamenja smer študija.



81

Glasbeni seminar na temo PEVSKE VZGOJE PRED-
ŠOLSKIH OTROK je pripravila in izvedla Valentina 
UGOV ŠEK, profesorica glasbe in od leta 2009 sode-
lavka Glasbene matice Ljubljana. Že v času študija 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani je bila mentorica 
cicibanskih pevskih zborov, nato pa tudi zborovod-
kinja Pevske pripravnice Glasbene matice Ljubljana. 
Na seminarjih, ki jih je sama tematsko zasnovala, po-
sreduje svoje praktične izkušnje dela z najmlajšimi 
otroki vzgojiteljicam v vrtcih in učiteljicam prve tria-
de osnovne šole. Po letu 2013, ko je bil seminar pr-
vič izveden, je avtorica seminar v letu 2016 vsebin-
sko še dopolnila in k so delovanju pritegnila dve pre-
davateljici, profesorico glasbe Sonjo ĐEVENICO in 
profesorico petja Julieto KUBIK de HABJANIČ.
Izobraževanje je med drugim vključevalo spoznava-
nje osnov vokalne tehnike, predstavitev upevalnih 
vaj, obnovitev osnov dirigiranja, seznanitev s primer-
nim pevskim repertoarjem. Glavno vodilo in hkrati 
novost za udeleženke seminarja je bila tema, kako 
otroke skozi igro pripraviti na petje. Namesto ponav-
ljanja zaporednih vzorcev lahko otroci doživeto opo-
našajo šum morja, zvok nevihte, prometa ali živali, 
ponazarjajo jutranje prebujanje ipd. Udeleženke se-
minarja so tudi hospitirale pevski vaji Pevske priprav-
nice. Vaja je prikazala vse tisto, kar je bilo na semi-
narju predstavljeno, predvsem pa prepričala, da je 
drugačen, bolj igriv pedagoški pristop za otroke za-
ni miv in privlačen, pedagogom pa nudi vedno nove 
možnosti za lastno kre ativnost. V spomladanskem 
terminu je bil del programa v okviru dvanajstih pe-
dagoških ur posvečen tudi praktičnim vajam s po-
dročja vokalne tehnike. V jesenskem terminu pa ig-
ra nju na instrumente.
Seminar je potekal trikrat: 8.–9. aprila, 20.–21. ma-
ja in 11.–12. novembra 2016 na Glasbeni matici v Lju-
bljani. Udeležilo se ga je 92 pedagogov iz več kot tri-
desetih različnih javnih in zasebnih vzgojno-izobra-
ževalnih ustanov.

MALI GLASBENIK je trimesečna glasbeno-gibalna de lavnica za najmlajše otroke, stare 3 in 4 leta. Preko 
učenja pesmi, instrumentalnih spremljav na orf fova glasbila, poslušanja glasbe, plesa, glasbenih iger, lutk 
in pravljic predstavlja začetek glasbenega raz voja za vsakega malčka. Vsaka delavnica (12 terminov), ki je 
namenjena intenzivnejšemu in bolj kakovostnemu glasbenemu razvoju otroka, ima vsebinsko rdečo nit, 
ki zaokrožuje ves program. Pesmi, po  slušanje glasbe, igre in ostale dejavnosti so tako povezane v smi-
selno celoto. Spomladanski program je oblikovala in vodila Špela ČRNKO, študentka glasbene pedagogike 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani, jesenskega pa muzikologinja Maja ANŽUR KAJZER. Spomladi je v skupi-
ni sodelovalo 12 otrok, jeseni pa 17.

MALI GLASBENIK
GLASBENI PROGRAM ZA OTROKE

PROGRAM MALEGA GLASBENIKA V LETU 2016

Snežak
Zmaj
Mali glasbeniki
Potujoči zvončki (Zvončki, Miška, Jež, Zajček, 
Veverica, Medved, Ptica, Mojčini zvončki)
Pesem Pusta
Medved
Biba raja
Teka miška
Če si srečen

Janez BITENC

Janez BITENC

Špela ČRNKO

Špela ČRNKO

Pia GOSTIČ

Jakob JEŽ

Mira VOGLAR

Mira VOGLAR

Tradicionalna

SEMINAR 
PEVSKA VZGOJA – 
KAKO, KJE IN KDAJ

Valentina UGOVŠEK
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CICIBANSKI PEVSKI ZBORI so poseben projekt Glasbene matice Ljubljana, namenjen navduševanju pred-
šolskih otrok za zborovsko petje. Od leta 2006 ga organiziramo v sodelovanju z več ljubljanskimi vrtci. 
Preko njega otrokom omogočamo srečevanje z glasbo, predvsem jih uvajamo v spoznavanje zborovske 
pesmi in značilnosti zborovskega petja. S skupinskim petjem jih aktivno vključujemo v glasbeno pou-
stvarjanje in jih postopoma navajamo na estetsko in doživeto zborovsko petje. Pevske delavnice poteka-
jo pod vodstvom mladih profesoric glasbe in študentk glasbene pedagogike. 
V letu 2016 so se delavnice odvijale v vrtcu Mladi rod (enote Čira čara, Mavrica, Vetrnica), vrtcu Viški gaj 
(eno ta Zarja) in Vrtcu Pod Gradom (enota Ulica na grad). Vanje se je vključilo 59 otrok, starih štiri in pet let.

CICIBANSKI PEVSKI ZBORI

Sara BUNIČ, zborovodkinja CICIBANSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
V VRTCU MLADI ROD, enota VETRNICA 
Že nekaj let sodelujem pri Cici pevskih zborih, saj me delo z mlajšo generaci-
jo otrok zelo veseli. Skozi glasbene igre spoznavamo zakonitosti glasbe, uri-
mo občutek za ritem in kratke melodične vzorce. Otroci so tudi zelo dojemljivi 
in se hitro naučijo pesmice, ki jih na koncu izvedemo na nastopu za starše. Me-
nim, da je zelo pomembno, da se otroci že zgodaj naučijo sodelovanja v pev-
skem zboru, saj to pripomore k njihovemu nadaljnjemu odnosu do glasbe in 
petja. Ni lepšega kot to, ko mi starši povedo, da njihovi otroci z veseljem pre-
pevajo pesmice tudi doma in so veseli, da so jih toliko spoznali.

Tamara KOREN, zborovodkinja CICIBANSKEGA ZBORA 
V VRTCU POD GRADOM 
Petje z vrtčevskimi otroki je vedno svojevrsten izziv. To so najbolj iskrena bitja 
in vsak teden znova sem se rada vrnila mednje. Zelo hitro dojemajo stvari in 
odlično je bilo gledati, kako so napredovali. Petje smo po vezovali z drugimi 
vse binami in smo tako izvajali tudi glasbene didaktične igre ali pa smo npr. ob 
petju ustvarjali slikovne izdelke. Seveda ne smem pozabiti na njihovo vestno 
sledenje moji modi in dodatkom, ko so takoj vedeli, da imam novo zapestni-
co, verižico ali uhane. Z zanimivimi komentarji so mi vedno povedali, kako sem 
napravljena. Enkratna izkušnja in še bolj enkratni otroci.

Minka MARKIČ, zborovodkinja CICIBANSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
V VRTCU MLADI ROD, enota ČIRA ČARA
V letu 2016 sem zopet vodila enega od Cicizborčkov in navdušena sem bila nad 
številom otrok, ki so zborček obiskovali. Z velikim veseljem so prišli vsi, ki so 
sodelovali že v prejšnjem sklopu, s seboj pa so pripeljali tudi nekaj svojih prija-
teljev, tako da je bil zborček še večji. Velik izziv je bilo vzdrževanje motivacije, 
saj moraš k otroku vsako uro pristopiti na drugačen način. Ne glede na vse je 
delo s predšolskimi otroki zelo zanimivo, hkrati pa verjetno tudi najtežje. Otro-
ci so namreč najzahtevnejša in najbolj iskrena publika.

PROGRAM ZBOROV V LETU 2016

Imam dolino zeleno
Čebelica (Janez BITENC)

Medvedji orkester (Janez BITENC)

Deževne kaplje (Tomaž HABE)

Potička (Anja ŠTEFAN)

Zajček (Dragica SOJER) 

Ribič Jaka (Marko KOČAR)

Recept za palačinke (Zvezdana MAJHEN)

Vrtnar (Niko GRAFENAUER)

Srečo, radost voščimo (Breda OBLAK)

Mojster pek (Vojan Tihomir ARHAR)

Zvonček (Bogdana MIHELIČ)

Srečala sem dimnikarja (Brigita KOBE)

Dimnikar (Ervin FRITZ)

Moj rdeči avto
Krampata campata

Ljudska  

Janez BITENC   

Janez BITENC   

Tomaž HABE  

Jani GOLOB

Jakob JEŽ 

Lojze KRANJČAN

Lojze KRANJČAN

Borut LESJAK

Andrej MISSON

Damijan MOČNIK

Makso PIRNIK

Igor PODPEČAN

Mirko SLOSAR

Mira VOGLAR

Mira VOGLAR

Zborovodkinje cicibanskih pevskih zborov v letu 2016
Sara BUNIČ, Kristina COTIČ, Tamara KOREN, Minka MARKIČ
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PEVSKA PRIPRAVNICA je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov. V pripravnici se 
otroci ob glasbi igrajo, se z njo izražajo, jo ustvarjajo ter predvsem v glasbi in petju uživajo ter tako oseb-
nostno in pevsko rastejo. Zborovodkinja želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti osnov vokal-
ne tehnike, razvijati pevski posluh, širiti glasovni obseg, jih navajati na pevsko disciplino ter jim posredo-
vati 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 (prepo-
znavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre, poskočne/mirnejše melodije), ki jih lahko dobro upo-
rabijo 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 kon-
centracijo 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. V šolskem letu 2015/2016 je pripravnico obiskovalo 39 otrok, v 
letu 2016/2017 pa 29.

Tatjana ŠTRBENK, zborovodkinja PEVSKE PRIPRAVNICE
Otroci so vedno polni domišljije. Želim, da je tak tudi program Pevske 
pripravnice. Z izbranimi skladbicami želim pri otrocih spodbuditi vži-
vljanje v glasbo in vsebino skladb ter interpretiranje njihove vsebine. 
Izbor je prilagojen tudi povabilom za sodelovanje, ki smo jih pevci Pev-
ske pripravnice vedno veseli.

PROGRAM PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2016

Igraj kolo jabuko
Gregčev Peter
Na travniku (Janez BITENC)

Zimski čas (Simona ČERNETIČ)

Sonce (Gitica JAKOPIN)

Orkester (Hermina JAKOPIČ)

Abeceda (Tomaž VRABIČ)

Naša račka (Stana VINŠEK)

Mamica zlata (Ludovika KALAN)

Vrtnar (Niko GRAFENAUER)

Šlik-šlak (Niko GRAFENAUER)

Babica Zima (Mira VOGLAR)

Uspavanka za sove (Mira VOGLAR)

Vijolica (Mira VOGLAR)

Belokranjska ljudska

Štajerska ljudska, prir. Pavle KALAN

Janez BITENC

Simona ČERNETIČ

Jani GOLOB

Hermina JAKOPIČ

Miro KOKOL

Miro KOKOL

Janez KUHAR

Borut LESJAK

Karol PAHOR

Mira VOGLAR

Mira VOGLAR

Mira VOGLAR

Umetniško vodstvo Pevske pripravnice v letu 2016
Tatjana ŠTRBENK, zborovodkinja
Ermin TKALEC in Nina SKEBE, pianista na nastopih

Nastop na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija

PEVSKA PRIPRAVNICA



86 87

NASTOPI PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2016

NASTOP OB MATERINSKEM DNEVU
 Moderatorka: gledališka pedagoginja Urša STREHAR BENČINA 
 21. 3. 2016, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
SODELOVANJE KOT DEMONSTRACIJSKA SKUPINA NA SEMINARJU 
PEVSKA VZGOJA – KAKO, KJE IN KDAJ? 
 Avtorica seminarja: profesorica glasbe Valentina UGOVŠEK 
 8.–9. 4., 20.–21. 5. in 11.–12. 11. 2016, Ljubljana, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana
NASTOP V OKVIRU PRIREDITVE DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
 28. 5. 2016, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
NASTOP NA PRIREDITVI NAGAJIVI SVET PEDENJPEDA S PESNIKOM NIKOM GRAFENAUERJEM
 V okviru 32. Slovenskega knjižnega sejma in programa Cicifest
 27. 11. 2016, Ljubljana, Cankarjevem dom, Preddverje Gallusove dvorane

Glasbena matica od leta 2011 pripravlja GLASBENE POČITNICE za otroke z namenom, da bi jim nudila mo-
žnost kakovostnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo. Doslej so bile po -
či tnice organizirane devetnajstkrat in se jih je udeležilo 336 otrok. V letu 2016 so celodnevne delavnice 
potekale v času zimskih, poletnih in jesenskih šolskih počitnic (15.–19. 2. 2016, 27. 6.–1. 7. 2016, 22.–26. 8. 
2016, 2.–4. 11. 2016). Udeležilo se jih je 56 otrok, starih od šest do deset let. 
Program so oblikovale in vodile profesorica violine Andreja ZUPANC, profesorica glasbe Natalija RUS ter – 
pod mentorstvom muzikologinje Veronike BRVAR – študentke glasbene pedagogike Akademije za glas-
bo v Ljubljani: Kristina COTIČ, Minka MARKIČ, Tamara KOREN, Andreja PIRŠ, Klavdija ŠTAHER in štu-
dentka Pe dagoške fakultete v Ljubljani Nina MILANKO.
Osrednja dejavnost počitnic je petje slovenskih ljudskih in umetnih pesmi ter spoznavanje pokrajin, iz ka-
terih izhajajo različna pesemska in plesna izročila. Otroci se vsak dan naučijo vsaj eno novo pesem in jo 
vpletejo v preprosto koreografijo za predstavitev na sklepnem nastopu. Poleg tega dnevno spoznavajo 
različne instrumente (godala, pihala, orgle, orffova glasbila idr.) in poslušajo glasbo najbolj znanih skla-
dateljev (Mozarta, Čajkovskega, Foersterja). Poučna so tudi srečanja z umetniki, letos z violinistko Tino 
Mozetič, umetnico iz Šrilanke Lasanthi Manaranjanie ter skladateljico Bojano Šaljić Podešva. Slednja je 
otrokom pripravila posebno zvočno izkušnjo, pri kateri so bili otroci pozorni na to, da je mogoče glasbo 
ustvarjati tudi z zvočili v šolski torbi, kuhinji in kopalnici. Otroci so med drugim spoznavali še glasbene 
zapise v knjigi, ki se ji reče partitura. Vanjo se vpisujejo note ali pa drugi dogovorjeni znaki, iz katerih izva-
jalci razberejo glasbene želje skladatelja. Preizkusili so se tudi v tovrstni spretnosti. Preko vrste različnih 
aktivnosti so otroci pridobili osnovni občutek za skupno ustvarjanje, za usklajeno sodelovanje v glasbe-
no-plesnem ansamblu, za zborovsko petje in ples.
Glasbene počitnice pa so tudi priložnost za obisk kul turno-umetniških ustanov. Tako so otroci obiska li 
Mi   ni teater, kjer so si ogledali predstavo Kakčeve do godivščine. V Cankarjevem domu so prisluhnili 
kra  ljici instrumentov in izvedeli marsikaj zanimivega o največjih slovenskih orglah. V SNG Opera in balet 
Ljubljana so pokukali v zakulisje in spoznali tam delujoče umetnike. V Gallusovi dvorani so prisluhnili vaji 
Simfonikov RTV Slovenija. Na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC so spoznavali slovensko ljudsko glas-
beno dediščino ter raziskovalno delo etnomuzikologov, ki po različnih koncih domovine na bira jo posnet-
ke starih slovenskih ljudskih pesmi. V po  vezavi z izbranim glasbenim programom je bil tu di spremljevalni 
program – ogled razstave o čebelah na Ljubljanskem gradu in sprehod po Botaničnem vrtu.

GLASBENE POČITNICE
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Založniška dejavnost Glasbene matice Ljubljana je od ustanovitve leta 1872 ena izmed osrednjih nalog 
društva in po ponovni oživitvi društvenega delovanja leta 2003 spet pridobiva na pomenu. Znotraj tega 
polja inštitucija ne posega v založniška področja drugih sorodnih inštitucij, temveč se posveča izdajanju 
vokalnih del na področju samospeva in zborovske glasbe. V teh dveh zvrsteh išče Glasbena matica Lju-
bljana za izdajo še neobjavljena sodobna dela, saj želi biti vezni člen med skladateljem in izvajalcem. Sle-
dnje je tudi eno izmed vodil založniške dejavnosti Glasbene matice, in sicer da s svojimi izdajami izvajal-
cem, ki nastopajo na koncertih v organizaciji Glasbene matice, ponudi v izvedbo še neizvedena ali redko 
izvedena, neznana ali pa malo znana dela.
V letu 2016 sta bili izdani dve notni ediciji, Samospevi Cirila KRENA in Tri pesmi za visoki glas in kla-
vir Gašperja JEREBA, ter zgoščenka, otroška opera Hansa KRASE Brundibar. Pri založbi Mladinska knji-
ga je poleg tega izšla še zgoščenka s pesmimi, ki jih je leta 2015 posnel Otroški pevski zbor Glasbene ma-
tice pod vodstvom Irme MOČNIK. Zgoščenka z istim naslovom Pesmice o srčecu je priložena slikanici 
priljubljene ilustratorke Jelke REICHMAN.

Vodja založniške dejavnosti Glasbene matice Ljubljana je dr. Urša ŠIVIC.

ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA

CIRIL KREN: SAMOSPEVI

GAŠPER JEREB: TRI PESMI ZA VISOKI GLAS IN KLAVIR

Dekletova molitev (Simon GREGORČIČ) / sopran in klavir
Molitev (Alojz GRADNIK) / bariton in klavir
Spominčice (Simon GREGORČIČ) / bariton in klavir
Strunam (France PREŠEREN) / bariton in klavir
Uspavanka (Ciril KREN) / mezzosopran in klavir
Vinski duhovi (Simon GREGORČIČ) / tenor, bariton in klavir

Ko se je porajalo jutro (Tone KUNTNER) / sopran in klavir
Ledene rože (Feri LAINŠČEK) / sopran in klavir
Zvestoba (Mila KAČIČ) / sopran in klavir

Gašper Jereb

TRI PESMI ZA VISOKI GLAS IN KLAVIR

VSEBINA
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O SKLADATELJU GA©PERJU JEREBU 
KO SE JE PORAJALO JUTRO LEDENE ROŽE
ZVESTOBA
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O SKLADATELJUGA©PERJU JEREBU

Gašper Jereb (1985) je skladatelj instrumentalne in 
vokalne glasbe. Študij kompozicije je z odliko zaključil leta 2008 
pri prof. Marku Mihevcu na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot 
skladatelj, pianist, organist in pevec sodeluje z različnimi sloven
skimi pevskimi sestavi, orkestri in solisti. Njegova glasbena 
govorica je zazrta v preteklost, iz katere črpa navdih za svoje 
ustvarjanje. V njegovih skladbah je moč zaslediti zanimiva rene
sančna sozvočja, polifonost baroka, klasicistično urejenost, ro
mantično sanjavost pa tudi prvine jazza in modernih kompozi
cijskih prijemov, ki ostajajo v službi lepega in za uho prijetnega.
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Simon GregorËiËDEKLETOVA MOLITEV
Pred tabo klečim, izvoljena Deva, ihtim in drhtim, objokana reva.Saj tebi odprto je moje srce,saj tebi je znano vse moje gorjé.Okusila sem v zorni mladostiljubezni sladkost in, oh, nje bridkosti.Kot sončece čist moj srčni je žar,ne bo me ga sram pred tabo nikdár.In vendar, zakaj ta čisti plamén podžiga sedaj mi pekel ognjen?Trepeče, oh, revi mi sleherna žilakot listje na drevi, ko bliža se sila,drhtim, oh, drhtim, sirota uboga,da v boju zgubim, ki ljubim tako ga.Ko padel bi on – kako bi na svetisirota potemše mogla živeti?To vbogo srce,to drobno srce,kako bi nosilobrezmejno gorje?O čuj, o čuj,Devica presveta, prošnjé in solzésirote-dekleta:Ko smrt bo kosilačez bojno ravan,ti čuvaj ljubljêncaudarcev, ran.Ti skrhaj nad njimpreteče jeklenke,odvrni od njega morilne svinčenke.Ti mene in njegaobrani bolesti,ti ženina vrniljubeči nevesti!

Alojz GradnikMOLITEV

O, blagoslovi Bog nam naša trda,
opočna tla, naš up, naš trud in znoj,

krvi nemire in grobišč pokoj – 
o, blagoslovi Bog nam naša Brda!O, blagoslovi hiše krov in hleva 

in latnike pred hišo, črešenj sad 
in breskev cvet in pôlni sod in kad, 

ko breme trt jeseni dozoreva!In blagoslovi nam, o blagoslovi,
očvrsti z vedno slajšimi sokovi,
drevo besede naše osamelo.In kjer odpade z njega list, o daj, 

da ko se v solncu spet povrne maj,

stotero novih listov bo brstelo.

Simon GregorËiËSPOMIN»ICE
Na gomilo tvojo ranobom spominčic nasejal,

ko jim cvetje bode dano,
cvetke v šopek bom nabral.Šopek pa na srce denem,

naj mi tvoj spomin mladi,
dokler se s teboj ne sklenem,
kjer ločitve v veke ni!

Simon GregorËiËVINSKI DUHOVI
Točaj, le znova kupo mi napolni,
hladila daj, zdravila duši bolni!Kadàr oko otožno v kupo uprem,

skrivnostna čuda v kaplji zlati uzrem:

odpre se svet čaroben mi in nov;
oko zagleda sto in sto duhov,
duhov ne zlobnih, nego čistih, blagih, 

trpinom dobrih, tožnim srcem dragih.

Tu v kupi, glej, prekrasno zrem kraljico, 

nebeško hčer, neskaljeno resnico; 

tik nje radóst – pozna se na očeh – 

in deca njena: šala, vtip in smeh!
Navdušenost, čuj, poje rajsko pesem,

na zemlji še enake slišal nisem.
In nade duh naprot šepeče mi,
podi obup, skrbi moreče mi.
Pogled duhov, vabljenje krasnih bóginj 

mi vnema v duši čudodelen ogenj, 

up vrača se v srce, na usta smeh 
in znova vžiga radost se v očeh.
Duhovi vinski, hvala vam tedaj!
Napolni zopet kupo mi, točaj!

France PrešerenSTRUNAM

Strune, milo se glasite,milo, pesmica, žaluj;srca bolečine skrite,trdosrčni oznanjuj;
kak’ bledi mi moje lice,
kak’ umira luč oči,kak’ teko iz njih solzíce,

ki ljubezen jih rodi;
od željá kako zdihuje,po nji hrepeni srcé,kak’ mu je veselje tuje,

kak’ od sreče nič ne ve;
kak’ s seboj me vedno vleče,
koder hodi, njen obraz,kak’ obličje nje cvetečev srcu nosim vsaki čas;

in kak’ ve, ki bi nje hvalo
rade pele zanaprej;ak’ se ne usmili kmalo,mor’te utihnit’ vekomej!Te in take ve nosite tožbe, strune, tje do nje,

ako mor’te, omečite neusmiljeno srce!

Ciril Kren
USPAVANKA

Spavaj, spavaj, ljubo dete moje!
Sanjaj z angelci, hčerka moja ljuba!

Sveti angel varuh, bodi ji ob strani,

varuj jo in vodi jo,hudega jo brani!
Tvoje življenje s cvetjem naj postlano bo,

zdrava, dolga leta Bog ti daj!
Mamica tvoja ljubi te, bo ljubila te do konca dni.

Nina nana, nana nina.
Spavaj, detece, nina nana, 
spavaj, ljubček,Mamica te čuva!Sanjaj z angelci, ljubo dete moje!

2
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Ciril Kren (1921, Plešivo pri Medani–2007, Munro, 

Bue nos Aires) se je po šestnajstih letih življenja v Medani in 

Gorici leta 1937 skupaj z družino preselil v Argentino, kjer se je 

hitro vključil v društveno in glasbeno življenje slovenske sku-

pnosti. Bil je zborovodja, publicist in skladatelj, vzporedno pa je 

opravljal redne službene obveznosti uradnika v banki. 

Violino se je začel učiti leta 1938 pri ruskem profesorju Petru 

Horošanskem. Med letoma 1949 in 1951 je bil učenec argentin-

skega skladatelja Luisa Giannea, pri katerem je opravil intenziv-

ni glasbeni študij (glasbeni stavek, oblikoslovje idr.). V tem ob-

dobju je napisal več instrumentalnih skladb, najbolj znani sta 

Suita v starem slogu za godalni orkester in Vaška (ali Medanska) 

uvertura za simfonični orkester. Prva je bila krstno izvedena leta 

1950 pod vodstvom Luisa Giannea, drugo pa je leta 1953 izvedel 

Simfonični orkester argentinskega državnega radia pod vod-

stvom Bruna Bandinija. Slednji je kasneje še večkrat izvajal Kre-

nove skladbe, ki jih je uvrščal v redni program državnega radij-

skega orkestra. Leta 1957 se je Kren pridružil ustanovnim 

članom Društva mladih argentinskih skladateljev in v okviru 

njihovih koncertov je bilo izvedenih več njegovih del, med dru-

gimi tudi kantata Al mar. Krenove skladbe so posnele različne 

radijske hiše v Argentini. Skladateljevo najbolj ustvarjalno obdo-

bje je bilo med letoma 1949 in 1974, potem pa se je iz glasbe-

nega življenja postopoma umaknil. Bil je član argentinskega in 

slovenskega društva skladateljev.Ciril Kren je od leta 1940 do leta 1974 deloval tudi kot zborovodja 

in svoje skladateljsko delovanje je začel prav s pisanjem zboro-

vske glasbe. Sprva je vodil mešani zbor društva Slovenska krajina 

in v tem društvu ustanovil ter vodil tudi otroški zbor Martin Krpan, 

otroke pa je obenem učil osnov glasbene teorije. Ustanovil in 

vodil je mladinski mešani zbor pri društvu Slovenski dom, mešani 

in moški zbor pri društvu Zarja ter zbor društva Triglav. Nekaj časa 

je vodil tudi cerkveni zbor v župniji San Rafael v Buenos Airesu. 

Že prvo leto po prihodu v Argentino se je Ciril Kren lotil tudi pu-

blicistične dejavnosti. Pisal je za revijo Duhovno življenje in bil 

stalni sodelavec časopisa Nova domovina ter njegovega nasle-

dnika Lipa, v katerem je poročal o kulturnih dogodkih med Slo-

venci v Argentini in v domovini. Za argentinske glasbene revije 

in časopise je pisal kritike koncertov, daljše razprave o slovenski 

oz. jugoslovanski glasbi ter prispeval intervjuje z glasbeniki. 

Po njegovi zaslugi so bile v letih 1953 in 1955 v okviru programa 

Simfoničnega orkestra argentinskega državnega radia izvedene 

skladbe Lucijana Marije Škerjanca, Matije Bravničarja in Marjana 

Kozine. Dirigent Bruno Bandini se je z deli naših skladateljev se-

znanil prav preko Cirila Krena, ki je omenjene skladbe prejel ne-

posredno od L. M. Škerjanca, s katerim si je, od leta 1953 naprej, 

dopisoval dobro desetletje. Prizadevanja, da bi Krenove skladbe 

izvedli tudi v domovini, se dolgo niso uresničila. Šele leta 1991 je 

bila v Trstu prvič izvedena Simfonična rapsodija. Sle dila je iz-

vedba kantate Al mar v Ljubljani, na Radiu Slovenija je bila po-

sneta Suita v starem slogu, za zgoščenko Slovenski samospevi 

20. stoletja pa je bil izbran samospev Spominčice. Krenovi sa-

mospevi se v zadnjem času pojavljajo tudi na koncertnih progra-

mih Glasbene matice Ljubljana.Društvo slovenskih skladateljev je doslej objavilo šest Krenovih 

del: kantato Al mar, balado za simfonični orkester Eros – thana-

tos, Medano za simfonični orkester, Poét za godalni orkester, 

Sui to v starem slogu za godalni orkester in Tangoserenato za 

klavir. Glasbena matica Ljubljana pa je tokrat prvič zbrala njego-

ve skladbe za glas in klavir na besedila slovenskih pesnikov ter 

jih v tej publikaciji predstavlja javnosti. 
Za sodelovanje pri pripravi te notne edicije se iskreno zahvalju-

jemo skladateljevi hčeri Elisi Suzani Kren in Roku Finku. 

Brez njiju te edicije ne bi bilo, zato jo posvečamo njima.

O SKLADATELJUCIRILU KRENU 1

NUK, Glasbena zbirka, Kren, C., Kronika.
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Ciril KREN (1921, Plešivo pri Medani–2007, Munro, Buenos Aires) se je 
po šestnajstih letih življenja v Medani in Gorici leta 1937 skupaj z dru-
žino preselil v Argentino, kjer se je hitro vključil v društveno in glasbe-
no življenje slovenske skupnosti. Bil je zborovodja, publicist in sklada-
telj, vzporedno pa je opravljal redne službene obveznosti uradnika v 
banki. Violino se je začel učiti leta 1938 pri ruskem profesorju Petru 
Ho rošanskem. Med letoma 1949 in 1951 je bil učenec argentinskega 
skladatelja Luisa Giannea, v tem obdobju pa je napisal tudi več instru-
mentalnih skladb, najbolj znani sta Suita v starem slogu za godalni or-
kester in Vaška (ali Medanska) uvertura za simfonični orkester. Leta 
1957 se je Kren pridružil ustanovnim članom Društva mladih argentin-
skih skladateljev in v okviru njihovih koncertov je bilo izvedenih več 
njegovih del, med drugimi tudi kantata Al Mar. Skladateljevo najbolj 
ustvarjalno obdobje je bilo med letoma 1949 in 1974, potem pa se je 
iz glasbenega življenja postopoma umaknil. Bil je član argentinskega 
in slovenskega društva skladateljev.

Gašper JEREB (1985) je skladatelj instrumentalne in vokalne glasbe. Študij kompozicije je z odliko zaključil 
leta 2008 pri Marku Mihevcu na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot skladatelj, pianist, organist in pevec 
sodeluje z različnimi slovenskimi pevskimi sestavi, orkestri in solisti. Njegova glasbena govorica je zazrta 
v preteklost, iz katere črpa navdih za svoje ustvarjanje. V njegovih skladbah je moč zaslediti zanimiva re-
nesančna sozvočja, polifonost baroka, klasicistično urejenost, romantično sanjavost pa tudi prvine jazza 
in modernih kompozicijskih prijemov, ki ostajajo v službi lepega in za uho prijetnega.



HANS KRASA: BRUNDIBAR – otroška opera v dveh dejanjih

Hans KRASA (1899–1944)
Adolf HOFFMEISTER (1902–1973)
Irma MOČNIK

Avtor glasbe: 
Avtor libreta: 

Prevod libreta: 

Gregor RAVNIK
Maša PUSTOVRH
Adrijan IGNJATOVIĆ
Inez OSINA
Astrid Ana KLJUN
Maja CEGLAR
Sara TROBIŠ
Bernard DOBRAVEC
Petra KODBA
Tomislav BIRK
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
KOMORNI ANSAMBEL 
AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI
Irma MOČNIK
Tanja RUPNIK
Ermin TKALEC
Mojca LAVRENČIČ in Anita KIRALJ
Pia BRODNIK in Simon DVORŠAK
Simon DVORŠAK

Brundibar 
Anica 

Pepi 
Pes 

Maček 
Vrabec 

Sladoledar 
Mlekar 

Pek 
Stražnik 

 

Zborovodkinja 
Učiteljica petja

Pianist
Asistentki dirigenta

Mentorja študentov glasbe 
Dirigent 

Posneto 18. in 19. januarja ter 5. februarja 2016 v studiu 26 Radia Slovenija.

Bolna je najina mamica
Na tržnici se vse prodaja
Sveže mleko za bolno mamico
Mleko kupiš za dva groša
Pesem, ki vsi jo imamo radi
Nad našim mestecem
Lajnarjevo dretje preglasi vse najino petje
Ti presneta škoromata
Spi se mi in veke so že trudne
Sama sva skoraj nič, mora nas biti več
Je mesec zasijal, zvezdice poslal
Ura je šest, vstanite ljudje!
Kot petelinčkov brat, ki nas prebuja rad
Maja stepa tepihe
V petju združimo moči
Napovejmo Brundibarju boj
Mamica ziblje detece
Lov na Brundibarja
Zmaga je naša zdaj!

2.37
1.42
1.24

0.49
1.48
1.10
1.11

0.52
0.48
3.55
1.43
1.28
1.14

0.44
1.20
2.13
2.01

0.49
1.46

Skupaj: 29.44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Julijan STRAJNAR in Mirko RAMOVŠ sta redna člana Glasbene matice Ljubljana od leta 2004. V tem času 
sta v društvu aktivno sodelovala pri pripravi programov na področju slovenske ljudske glasbe. Julijan Straj -
nar je kot raziskovalec etnomuzikolog vedno poudarjal pomen slovenske ljudske pesmi in glasbe za iden-
titeto slovenskega naroda. Razumevanju tega pomena je bilo posvečeno vse njegovo raziskovalno, pe-
dagoško in umetniško delo. Mirku Ramovšu pa gredo izredne zasluge pri raziskovanju, ohranjanju in pre-
dajanju znanj s področja slovenskega ljudskega plesa in pesmi. Kot dolgoletni umetniški vodja AFS France 
Marolt in kot sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC je nadaljeval delo Franceta Marolta tako 
na raziskovalni kot poustvarjalni ravni. Zaradi njunega vsestranskega glasbenega ustvarjalnega in po us-
tvar jalnega dela sta bila na Občnem zboru Glasbene matice Ljubljana, 29. 3. 2016, imenovana za častna 
člana društva. Plaketa jima je bila slovesno vročena na svečanosti v okviru prireditve Dan Glasbene mati-
ce Ljubljana, 28. 5. 2016, v Slovenski filharmoniji.

O ČLANIH DRUŠTVA
IMENOVANJE 
JULIJANA STRAJNARJA IN MIRKA RAMOVŠA 
ZA ČASTNA ČLANA DRUŠTVA
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Samo HUBAD (1917–2016) Janez MOČNIK (1936–2016)

Tiho odmaknjen od javnega življenja se je na pragu pričakovanj častitljive obletnice poslovil dirigent, 
skladatelj in predvsem glasbenik širokih razgledov Samo HUBAD. Izhajal je iz glasbene družine. Njegov oče 
Matej Hubad je s svojim neumornim delom ustvarjal veličastno zgodovino Glasbene matice Ljubljana, 
nje gova mati pa je bila priznana pevka Jerica Dolenc. O svoji družini in povezanosti z Glasbeno matico Lju-
bljana je še živo spregovoril ob praznovanju svojega 90. rojstnega dne. 
Samo Hubad je študiral kompozicijo in dirigiranje v razredu Slavka Osterca in Danila Švare ter se pozneje 
izpopolnjeval v Salzburgu pri Hermannu Schmeidlu in Carlu Zecchiju, zasebno pa tudi pri dirigentu Vaclavu 
Talichu v Pragi. V mladosti se je posvečal različnim glasbenim zvrstem in se uveljavljal celo kot jazzovski 
glasbenik. Kot kontrabasist je igral v prvi zasedbi Big Banda RTV Ljubljana, ki ga je leta 1945 ustanovil Bo jan 
Adamič. Pred drugo svetovno vojno je že vodil zbor Glasbene matice Ljubljana, med vojno pa je de bi tiral 
kot dirigent v ljubljanski Operi. Opero in balet SNG Ljubljana je med letoma 1948 in 1952 vodil kot direktor, 
kot dirigent opernih del pa si je prislužil najvišja priznanja. Pod njegovo taktirko so leta 1957 znova zazvene-
le Kogojeve Črne maske. Za izjemno izvedbo je leta 1958 dobil Prešernovo nagrado; to nagrado je pred 
tem dobil tudi za izvrstne interpretacije oper Soročinski sejem ter Romeo in Julija. Nacionalni radijski 
arhiv je obogatil z več kot 100 posnetki izvedb celotnih oper. Izjemen je bil njegov prispevek na področju 
simfonične glasbe. Po več kot dveh desetletjih vodenja Orkestra Slovenske filharmonije (1951–1966) je leta 
1966 prevzel Simfonični orkester RTV Slovenija in ga popeljal na sam vrh jugoslovanskih sestavov. Vodil ga 
je vse do leta 1980. Do danes sta ostala nepresežena njegova razgledanost glede simfonične literature ter 
posluh za sodobno in še posebej slovensko ustvarjalnost. Krstil je več kot 100 slovenskih del, posnel pa jih 
je okrog 350. Izjemen je bil njegov občutek za izbiro vzhajajočih dirigentskih zvezd. V njegovem obdobju 
je Simfonični orkester RTV Slovenija gostil današnje dirigentske legende.
Kot gostujoči dirigent je dirigiral več kot 60 orkestrom po vsem svetu in vodil predstave v številnih ev-
rop skih opernih hišah. Po upokojitvi je tiho prepustil prostor mlajšim dirigentom in le redko nastopil kot 
vedno dobrodošel gost pri Mariborski filharmoniji.
Za svoje delo je ob treh prestižnih priznanjih Prešernovega sklada prejel še Župančičevo nagrado, pet 
na   grad Orfej, ki jih je jugoslovanska RTV podeljevala za najboljše glasbene posnetke, nagrado Društva 
slovenskih skladateljev za zaslužnega interpreta slovenske glasbe ter visoki državni priznanji jugoslovanski 
red zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki ter srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. Ob svoji de vet-
de setletnici je bil sprejet med častne člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.
Obdobje, v katerem je deloval, je postavljalo velike zahteve in stremelo po umetniških presežkih. Samo 
Hubad je bil zgled za vrhunsko kakovostno interpretacijo in izjemno predano delo. Ob intelektualni pro-
ni cljivosti, s katero je znal prebirati zrna sodobne ustvarjalnosti, ga je na krila glasbe vedno znova ponesla 
prav umetnost romantikov.

Janez Močnik je bil skladatelj in zborovodja, profesor likovne pedagogike, zgodovinar, publicist ter ured -
nik. Po gimnaziji v Kranju je diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani iz glasbenega in likovnega po-
uka. Poučeval je na osnovni in srednji šoli v Kranju. Vrsto let je bil član Komornega zbora RTV Lju blja na. 
Poleg šolskih zborov je uspešno vodil vrsto pevskih društev, med drugim Moški pevski zbor Davorin Jen-
ko Cerklje na Gorenjskem, Komorni moški zbor Lek Ljubljana, Mešani komorni zbor Loka ter (tudi kot 
organist) več cerkvenih zborov, med drugim v župniji Stranje, Ljubljana Bežigrad in Škofja Loka. 
Njegova skladateljska bibliografija je izjemno obsežna in vsebuje zborovske skladbe za vse zasedbe s spre-
mljavo ali brez nje, priredbe ljudske glasbe za zbore, nadvse uspele prestavitve skladb za druge zasedbe, 
vokalno-instrumentalno in instrumentalno glasbo. V svojih skladbah se je znal in zmogel občutljivo pri-
bli žati umetniškim zmogljivostim izvajalcev in naročnikov, v čemer je bila posebna kakovost njegovega 
ustvarjanja. Njegov glasbeni stavek je tehnično izbrušen, slogovno jasen, dobro zveneč in logično učljiv, 
kar je pomembno predvsem za izvajalca, ki je glasbenik ljubitelj. 
Njegov opus je trajno prisoten na sporedih naših najbolj raznovrstnih zborov vseh zasedb in kakovosti, v 
velikem obsegu pa je dostopen tudi v tiskani obliki in na številnih nosilcih zvoka.
Posebna glasbena in raziskovalna ljubezen Janeza Močnika je bilo naše srednjeveško in kasnejše pro te stant-
sko ter raznovrstno drugo pesemsko izročilo, ki ga je temeljito študiral in poznal. Mnoge napeve je uspešno 
prirejal za različne zborovske in instrumentalne zasedbe ter o vsebinskih izsledkih pogosto predaval in 
objavljal. Nič manj intenzivno ustvarjalen ni bil Močnik pri oživljanju ljudskega glasbenega izročila. S po seb-
nim občutkom za izvirno se je znal vživeti v ljudski glasbeni citat in mu je brez škode za izvirno in folklorno 
zmogel dati polnokrvno in učinkovito koncertno preobleko. V tem smislu je tesno sodeloval s številnimi 
tudi najboljšimi slovenskimi in zamejskimi zbori ter pevskimi društvi Slovencev v Evropi.
Bil je tudi pobudnik, utemeljitelj in dolgoletni programski vodja tradicionalnega Festivala slovenske cer kve-
ne glasbe v Cerkljah, ki je na svojem začetku pomembno sooblikoval takratni razvoj slovenskih cerkvenih 
zborov ter spodbudil podobne regionalne koncerte in revije zborovske cerkvene glasbe. Sodeloval je pri 
mnogih izdajah naše zborovske glasbe, priložnostnih, stanovskih in antologijskih. 
Kot prekaljen pedagog in izkušen zborovodja je bil pogost in iskan svetovalec in mentor zborovodij, stro-
kovni spremljevalec pevskih revij in član žirij, pa tudi predavatelj na raznovrstnih tečajih in seminarjih za 
zborovodje. Njegovo redko bogato enciklopedično znanje je plod izjemnega daru za povezovanje vi de-
nega, slišanega in prebranega. Tej izostrenosti Močnikove misli je potrebno dodati še njegov izbrušen 
občutek za lepo in pravo mero, pa naj gre pri tem za ustvarjeno ali preobraženo glasbo, za kaligrafsko 
pero ali pa za govorjeno besedo.
Ob praznovanju 850. obletnice prve pisne omembe Cerkelj na Gorenjskem v pisnih virih je izšla njegova 
knjiga z naslovom Podobe nekdanjih časov.
Leta 2004 je Občina Cerklje na Gorenjskem Janezu Močniku za njegov obširni opus podelila naslov častne-
ga občana. Leta 2011 pa je prejel srebrno plaketo JSKD za skladateljsko in raziskovalno delo na področju 
zborovstva.
Bil je tudi ustanovni in aktivni član Slovenskega Cecilijinega društva (1996–2016) in član Glasbene matice 
Ljubljana (2005–2016).
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Marjan TRČEK (1957–2016)

Ljubitelji petja smo občudovali njegov lep lirični tenor, cenili njegovo kultivirano petje in radovednost pri 
iskanju vedno izbranih programov. Poslušali smo ga na solističnih recitalih v številnih slovenskih in tujih 
koncertnih dvoranah, sledili njegovi dejavnosti na izbranih festivalih ter z njim odkrivali literaturo starih 
mojstrov. Veseli smo ga bili kot solista v vokalno-instrumentalnih delih ali pa kot nosilca liričnih vlog v 
slovenskih opernih gledališčih v Ljubljani in Mariboru. S pretanjenim občutkom za komorno glas bo je 
žlahtnil naš vrhunski Slovenski oktet in si tam pridobil laskavi naziv častnega člana. Čeprav je bil deležen 
številnih priznanj in nagrad – leta 1996 je dobil tudi zlati častni znak svobode Republike Slovenije – je vse 
do konca skromno sledil svojemu poslanstvu. Zavezan je bil glasbi in predajanju glasbe mladim rodovom. 
Umetnost petja je do zadnjih ur zavzeto posredoval mladi pevski generaciji na Konservatoriju za glasbo 
in balet Ljubljana, že od študentskih let naprej pa je vedno rad sodeloval pri navduševanju mladih ter jih 
nevsiljivo vzgajal v pozorne in občutljive poslušalce.
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