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UVODNIK
Dragi prijatelji GLASBENE MATICE LJUBLJANA,

Ljubljana, 2018

v knjigo spominov našega društva se bo leto 2018 prav gotovo zapisalo kot izjemno in dosežkov polno
leto. Naša dejavnost je cvetela, uspehi naših ansamblov so bili izvrstni, naš dober glas pa je iz Hiše glasbe
smelo prestopal še v druge osrednje slovenske kulturne hrame, odmeval tudi drugod po Sloveniji ter
onkraj meja naše matične domovine.
S posebnim zanosom se matičarji znova oziramo na lani prenovljeno »obličje« stavb, kjer je posluh za le
poto naših prednikov končno zasijal v svežih barvah in zdaj s pravim napisom znova opozarja na zgodo
vinsko vrednost našega častitljivega društva. Ponosno se oziramo v portrete nosilcev naše glasbene kul
ture, nad katerimi od lani znova bedi napis GLASBENA MATICA.
Lepota zunanje oblike vedno bolj harmonično dopolnjuje žlahtno dejavnost, s katero naše društvo ure
sničuje svoje poslanstvo. Pričujoči zbornik kaže razvejanost društvenih dejavnosti in kakovost glasbene
kulture na Slovenskem. Izstopajočih dogodkov je veliko, vsem pa je skupno, da društvo odkriva in podpi
ra talente, neguje tradicijo in ustvarja priložnosti za nove poti. Veliko je tudi ambasadorjev društvenega
dela, med najbolj zaslužne pa prav gotovo sodijo naši štirje pevski sestavi.
Otroški pevski zbor je v letu 2018 s Pedenjpedom gostoval na Festivalu Bobri in obiskal najmlajše bralce
med slovenskimi zamejci v Trstu.

Veronika BRVAR, predsednica
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Prvič v zgodovini Glasbene matice je Mladinski pevski zbor krstil novo opero za mlade, ki sta jo ustvarila
pesnik Milan Dekleva in skladatelj Damijan Močnik. Vrednost postavitve opere Všeč si mi pa so podčrta
le tudi številne spremljevalne dejavnosti, ki so izpostavile tudi družbeno odgovornost društva v sloven
skem prostoru.
Mešani pevski zbor je v letu 2018 kar štirikrat nastopil na odru Slovenske filharmonije in se posvetil štirim,
slogovno različnim, programom. S posebno zavzetostjo so izbrani pevci študirali novo opero Antigona
Tomaža Sveteta, s katero so si prislužili pohvale kritikov. Prav izvedba te opere se je uvrstila v nabor del,
za katere je skladatelj Svete letos dobil nagrado Prešernovega sklada.
Seniorski pevski zbor je okrepil svoje vrste in svoje delo slavnostno razpoložen razkril na tradicionalnem
letnem koncertu, sezono pa sklenil kot gostitelj slovenskega zbora iz Mendoze na blejskem otoku.
Z našimi pevskimi ambasadorji in ostalo dejavnostjo utrjujemo tudi eno najpomembnejših zavez druš
tva, ki se udejanja v glasbenem izobraževanju ter širjenju dostopa do izbranih glasbenih vsebin, nujno
potrebnih za sodobno in svetovljansko razgledano družbo.
Za kakovostno rast in predanost delu skrbijo naši sodelavci, podporniki in partnerji. Vsem se iskreno za
hvaljujem in upam, da se bodo naše skupne poti še naprej uspešno nadaljevale.
Ožji društveni ekipi, ki nesebično omogoča izvrstno delovanje Glasbene matice Ljubljana, pa izrekam naj
globlje spoštovanje in srčno zahvalo.
Naj nas še dolgo vodi plemenita misel naših ustanoviteljev in združuje radost pri delitvi ljubezni do glasbe
in vsega lepega.

Veronika BRVAR, predsednica GLASBENE MATICE LJUBLJANA
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PEVSKI ZBORI
Pod okriljem Glasbene matice delujejo otroški, mladinski in mešani pevski zbori. K njihovim rednim de
javnostim sodijo koncerti, glasbeno-scenski projekti, snemanja, sodelovanja na zborovskih revijah in se
minarjih, priložnostni nastopi in gostovanja. Umetniški vodje zborov si prizadevajo za glasbeno in estet
sko izobraževanje pevcev ter za kakovosten in privlačen repertoar. Zboriste spodbujajo k ambicioznim
ciljem, vztrajnemu razvoju izvajalskih sposobnosti, sodobnim in kakovostnim glasbenim predstavitvam,
kar nedvomno vodi k njihovi večji prepoznavnosti v slovenskem prostoru.

Nastopi zborov na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da bi
otrokom približali kakovostno, predvsem slovensko zborovsko literaturo, jih navduševali za ubrano zbo
rovsko petje, za skupinsko poustvarjanje in jih skrbno vodili skozi pevski razvoj. Zbor redno nastopa in
sodeluje tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih, kot so bili ABC (Marjan Kozina), Pedenjped (Karol
Pahor, Tadeja Vulc, Matevž Goršič idr.), Gal v galeriji (Tadeja Vulc), Kaznovana radovednost (Pavel
Šivic), Brundibar (Hans Krasa) in Obiski pri Cuckih (Vitja Avsec). Pomembna so tudi snemanja za
Radio Slovenija in različne založbe (Mladinska knjiga, založba Grafenauer, založba Panika).
Leto 2018 je minilo v znamenju Pedenjpeda, knjižnega junaka, ki je ta sestav že v preteklih letih navduševal
in pustil tleti iskrico, ki se je na novo razplamtela v pretekli sezoni. Pomembna spodbuda, da se je zbor po
novno lotil cikla Pedenjpedovih pesmic, je bila želja založbe Grafenauer, da se na novo posname zgoščen
ka s temi pesmicami. Založba jo želi namreč priložiti novi integralni izdaji pesniške zbirke Pedenjped Nika
Grafenauerja. V prepričanju, da Pedenjped v vseh letih, odkar je med otroki prisoten tako v knjižni kot v
glasbeni obliki, ni izgubil svoje privlačnosti, ampak se, prav nasprotno, z vsako generacijo širi krog njegovih
ljubiteljev, se je zborovodkinja odločila, da postane Pedenjped osrednja tema sezone 2017/2018. Na pobu
do Glasbene matice je k projektu pristopil tudi Pionirski dom in skupaj z njihovo otroško gledališko skupino
je nastala glasbeno-gledališka nagajivka Pedenjped in Pedenjsvet. S to glasbeno igro je otroški zbor prvič
nastopil v okviru Festivala Bobri, poleg treh predstav v Ljubljani pa je nato gostoval še v otroškem glasbe
nem abonmaju Sokolskega doma v Škofji Loki in ob podelitvi priznanj bralne značke na Opčinah pri Trstu.
Ko so se pesmice dodobra usidrale v glasbeni spomin, so jih otroci posneli za zgoščenko založbe Grafenau
er. Druga polovica leta je prinesla nove izzive, med katerimi je bilo povabilo k sodelovanju zbora na delav
nici mednarodnega simpozija Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani ter nastop na koncertu v počas
titev jubileja skladatelja in častnega člana Glasbene matice Jakoba Ježa. Zbor se je odzval tudi povabilu
založbe Panika in za njihovo zgoščenko Zapojmo skupaj posnel izbor slovenskih ljudskih otroških pe
smic. Poleg tega so se otroci udeležili revije ljubljanskih otroških zborov Pomladna prepevanja, se predsta
vili na Dnevu Glasbene matice ter med letom starše razveselili še z dvema, njim posvečenima nastopoma.
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PEDENJPED IN PEDENJSVET
glasbeno-gledališka nagajivka
Pesmi Nika Grafenauerja iz zbirke Pedenjped so dobile zvočno re
fleksijo v opusih različnih slovenskih skladateljev. Njihov izbor je bila
glasbena osnova glasbeno-gledališke nagajivke, ki so jo skupaj ustva
rili pevci otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in igral
ci gledališke skupine Pionirskega doma.
Navihan Pedenjped, ki mu je dal nezamenljivo podobo ilustrator Mar
jan Manček, je prava klasika otroške literature. Prikupen fantič, ki je
velik pedenj in še ped, štrlečih ušes in razkuštranih las, je z resnimi na
meni in nerodnimi prigodami v hudomušnih pesnikovih verzih priso
ten že od leta 1966. Pesmi so že kmalu našle pot tudi do skladateljev,
ki so jih uglasbili preprosto, pripovedujoče in v igrivih melodijah, a pri
vsakem skladatelju pride Pedenjpedova notranja govorica drugače do
izraza.
Ustvarjalci predstave so Pedenjpedovi vrstniki: razigrani, ustvarjalni,
radovedni, iskrivi otroci, ki jim glasba in gledališče predstavljata po
membno možnost lastnega izražanja in pot osebne rasti. Nič Pedenj
pedovega jim ni tuje, v svoji otroški domišljiji so korenjaki in učenjaki,
slikarji in glasbeniki, vitezi in vrtnarji, gospodarji svojega Pedenjped
carstva.
Predstava PEDENJPED IN PEDENJSVET • glasbeno-gledališka

nagajivka
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ODZIVI SODELUJOČIH IN MEDIJEV
Klemen LAH, oče pevke
»Pedenjped nam je ostal v zelo lepem spominu, saj je na najlepši način povezal
gledališko igro z glasbo in otrokom prikazal nagajivi svet Pedenjpeda. Kar pa je
najboljše: v otrocih je Pedenjpeda tudi prebudil, tako da smo nekaj časa živeli
s Pedenjsonjo in so pedenjpesmice odmevale z vseh kotov in prostorov našega
stanovanja. Upam, da bo še kakšen tak projekt!«
Zvezdana ERŽEN, mama pevke
»Prepričana sem, da petje na splošno zelo pozitivno učinkuje na posameznika,
petje v zboru pa je v obdobju odraščanja še dodatna priložnost za nabiranje
izkušenj in veščin v nastopanju ter tkanje prijateljskih vezi. Vse to je moja hči
dobila v okviru otroškega pevskega zbora Pedenjped.«
Klara GRUDEN
»Glasovi so lepo zveneli in besedilo je bilo dobro artikulirano, s čimer je bila nit
zgodbe še dodatno podprta. Otroškost glasov je magično oblikovala celotno
sliko nagajivke. Zazvenele so skladbe različnih skladateljev, ki so si sledile tako
le: Sklanjatev in Glasbenik Petra Šavlija, Trd oreh Matevža Goršiča, Šlik
šlak Karola Pahorja, Abeceda Petra Šavlija, Slikar Tadeje Vulc, Vrtnar Boru
ta Lesjaka, Uspavanka Petra Šavlija in Korenjak Alda Kumarja. Pri vsaki je bilo
moč slišati in prepoznati skladateljevo govorico in izraz. Izbor in vrstni red skladb
je bil pester, vsaka melodija pa svojstvena in napisana primerno ne samo obse
gu otroškega glasu, temveč tudi otroškemu doživljanju sveta, zato smo še lažje
vstopili v Pedenjpedov svet. Ne smemo pozabiti omeniti niti tega, da so skladbe
še posebno dobro zazvenele zaradi pianistke Metode Kink, ki je kljub nekaterim
težavnim delom znotraj klavirskih partov otroški zbor spremljala lahkotno in z
odliko. Ob pogledu na otroke v dvorani smo lahko ugotovili, da so se z lahkoto
vživeli v glasbeno-gledališko nagajivko. Pritegnili so jih predvsem Pedenjpedo
va igrivost in nagajivost, pogovorni jezik in prepričljivi gledališčniki, seveda pa
tudi glasba, ki je dala predstavi posebno noto.«
Podobe s predstave
PEDENJPED IN PEDENJSVET

Razigrana združitev gledališča in glasbe, SIGIC, 8. 3. 2018

Umetniško vodstvo zbora
v letu 2018
Tatjana DOLENC, zborovodkinja
Metoda KINK, pianistka

Pianistka Metoda KINK

PROGRAM ZBORA V LETU 2018
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ
Aldo KUMAR
Borut LESJAK
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Katarina PUSTINEK RAKAR
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Tadeja VULC
Janez BITENC
Jakob JEŽ
Jakob JEŽ
Jakob JEŽ
Jakob JEŽ
Marij KOGOJ
Marjan KOZINA
Marijan VODOPIVEC
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska, prir. Walter LO NIGRO
Ponarodela

Dvojčka (Niko GRAFENAUER)
Sladkosned (Niko GRAFENAUER)
Trd oreh (Niko GRAFENAUER)
Korenjak (Niko GRAFENAUER)
Vrtnar (Niko GRAFENAUER)
Pregled (Niko GRAFENAUER)
Šlik šlak (Niko GRAFENAUER)
Zadrega (Niko GRAFENAUER)
Pedenjped (Niko GRAFENAUER)
Abeceda (Niko GRAFENAUER)
Brzovlak (Niko GRAFENAUER)
Glasbenik (Niko GRAFENAUER)
Sklanjatev (Niko GRAFENAUER)
Uspavanka (Niko GRAFENAUER)
Slikar (Niko GRAFENAUER)
Metuljček cekinček (Janez BITENC)
Hudi veter (Gitica JAKOPIN)
Pikapolonica (Gitica JAKOPIN)
Polž (Ivan ALBREHT)
En ten tenera (po ljudskih izštevankah)
Kaj ne bila bi vesela (Andrej PERNE)
Kaj mi poje ptičica (Frane MILČINSKI)
Kekčeva pesem (Kajetan KOVIČ)
Čin, čin Drežnica
Flosarska
Eno rož’co ljubim (Jožef VIRK)
Izidor ovčice pasel
Jest sem si pa nekej zmislu
Abraham ’ma sedem sinov
Jaz sem mala roža
Biba leze, biba gre
Čuk se je oženil
Mamica je kakor zarja (Franjo NEUBAUER)

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA na predstavi PEDENJPED IN PEDENJSVET z zborovodkinjo Tatjano DOLENC

NASTOPI IN SNEMANJI ZBORA V LETU 2018
PEDENJPED IN PEDENJSVET • glasbeno-gledališka nagajivka
3. in 4. 2. 2018, Ljubljana, Festivalna dvorana
17. 2. 2018, Škofja Loka, Sokolski dom
8. 5. 2018, Italija, Opčine, Kulturni dom
SODELOVANJE NA ZBOROVSKI REVIJI POMLADNA PREPEVANJA 2018
26. 3. 2018, Ljubljana, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
SNEMANJE CIKLA S PESMICAMI O PEDENJPEDU
12. 5. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
SODELOVANJE NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
SKLEPNI NASTOP SEZONE 2017/2018
26. 5. 2018, Ljubljana, Kavarna Union
SODELOVANJE NA DRUGEM MEDNARODNEM TEDNU ODDELKA ZA GLASBENO PEDAGOGIKO
AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI
29. 11. 2018, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, dvorana Univerze
SODELOVANJE NA ZBOROVSKEM KONCERTU OB 90-LETNICI SKLADATELJA JAKOBA JEŽA
30. 11. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
SNEMANJE SLOVENSKIH OTROŠKIH LJUDSKIH PESMI ZA ZALOŽBO PANIKA
8. 12. 2018, Ljubljana, Studio Ritem
PRAZNIČNI NASTOP ZA STARŠE
20. 12. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Nastop zbora v mladinski operi Hobit
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2006 z namenom, da bi
mladim ponudili možnost za sodelovanje pri različnih vokalnih in vokalno-instrumentalnih projektih. Vse
skozi je bil cilj zbora postati homogena skupina pevcev, ki izvaja tehtno slovensko in tujo zborovsko lite
raturo, redno koncertira, snema in izvaja novitete slovenskih skladateljev.
V prvi polovici leta 2018 je zbor žel sadove dela pretekle sezone, saj je po premieri in več ponovitvah ope
re Hobit v letu 2017 predstavo ponovil še desetkrat. Vsega skupaj devetnajst ponovitev si je ogledalo
8034 obiskovalcev, kar je bilo za sodelujoče nemajhno presenečenje in je pomenilo želeno uveljavitev
zbora na profesionalnem odru. Sestav, ki se je v zadnjih letih postopoma razvijal in napredoval v ambici
jah glasbeno-gledaliških uprizoritev na najvišji ravni, je vzbudil zanimanje širše javnosti in ravnodušnih ni
pustil niti priznanih slovenskih skladateljev. Enemu od teh je Glasbena matica naročila novo izvirno glas
beno delo za ta sestav. Iz prvotne ideje o scenski kantati, za katero je libreto z naslovom Sledilci svetlobe
napisal pesnik Milan Dekleva, je v procesu skladanja nato nastala mladinska opera. Opera Všeč si mi
skladatelja Damijana Močnika je tako postala osrednji projekt leta 2018, ki se je začel leta 2017 z naročilom
obema avtorjema ter se nadaljeval z izborom celotnega ansambla (solisti, zboristi, plesalci, instrumenta
listi), angažmajem umetniške ekipe in iskanjem sinergij z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami.
Opera je s krstno izvedbo in sedemnajstimi ponovitvami ponovila uspeh prejšnje produkcije in dokazala,
da uspeha prve ne gre pripisovati le popularnemu naslovu, ampak občinstvo očitno pritegne tudi sodob
na slovenska glasba in aktualna družbena tematika.

MILAN DEKLEVA, DAMIJAN MOČNIK
VŠEČ SI MI • mladinska opera • polscenska postavitev
VESNA
TARIK
MAMA
OČE
ŽUPAN
UČITELJICA
ZALA
LAN

Elizabeta ČEBULAR, Lucija KRAMAR, Vesna Nika TRDIN, Nika ZAJC
Bernard DOBRAVEC, Adrijan IGNJATOVIĆ, Aljaž PEČNIK, Leon RUDOLF
Ernestina JOŠT, Talita Sofija KOMELJ
Miha ZUPANC KOVAČ, Matej PREVC
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VŠEČ SI MI • VSEBINA
Zgodba pripoveduje o dveh najstnikih, Vesni in Tariku, ki izhajata iz različnih kultur in se srečata, ko Tarik
zapusti domovino in se kot begunec naseli v Vesninem kraju. Znajdeta se v zapletenih osebnih in družbe
nih razmerjih, ki nihajo med prijateljstvom in zadržanostjo, pogumom in strahom, med sprejemanjem in
zavračanjem. Vesna v Tariku prepozna več kot le begunca. Zanjo je to prijeten fant, ki je drugačen od so
šolcev, rada je v njegovi družbi in se z njim pogovarja. Tarik obuja spomine na sončen in z omamnimi
vonji prepojen Orient. Ko se med prebivalci pojavijo nesoglasja o prisotnosti beguncev v njihovem kraju,
se Vesna odločno zavzame za Tarika in ga pogumno brani.

ZGRADBA OPERE IN NJENA GLASBENA PODOBA

Mladinska opera Všeč si mi ;
pevci MLADINSKEGA ZBORA
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

SLOVENSKA OPERA ZA MLADE
Opera Všeč si mi je po nam znanih podatkih prvo slovensko operno delo, napi
sano za mlade pevce, pevske soliste in instrumentalni ansambel. Opera je na
stala po naročilu Glasbene matice Ljubljana v letu 2018. V današnjem svetu na
raščajočega pomanjkanja sočutja je pesnik Milan DEKLEVA napisal poetično
besedilo na aktualno begunsko tematiko. Skladatelj Damijan Močnik z glasbo
opozarja na srečanja in trke različnih kultur ter odpira več aktualnih vprašanj, s
katerimi se v zadnjih letih sooča Evropa. Režiserka Nana MILČINSKI pa jih z vno
som vsakodnevnih medijskih novic v besedilo še podčrta.

KDO SO SLEDILCI SVETLOBE?

Nosilci operne pripovedi, ki so jim zaupane solistične vloge, so: otroka Vesna
in Tarik, Vesnini starši ter odrasli v vlogah učiteljice, župana in dveh krajanov.
Slednji nastopajo kot vokalni kvartet, z njimi ali proti njim pa v vlogah vrstnikov
nastopajo zborovski pevci. Zbor na trenutke jasno in odkrito s petjem, plesom
in ritmičnimi poudarki slika tuje kulture, drugič pa je tujost rahlo zasenčena.
Imeni glavnih likov nista bili izbrani po naključju. Vesna, ime slovanskega izvo
ra, z novim mišljenjem, nedolžnim in odkritosrčnim pogledom na svet prinaša
pomlad. Najstnica z zanimanjem sprejme novega sošolca, begunca Tarika. Ta
rik, kar v arabskem jeziku pomeni nočni popotnik, nomad, tudi zvezda Danica,
je eden od beguncev, ki so morali zapustiti svoje domove in so se v upanju na
lepše življenje odpravili na dolgo pot proti svetlobi.

Opera enodejanka ima uverturo in 12 prizorov, napisana je za dva otroška solista, dva odrasla solista, vokal
ni kvartet in mladinski zbor. Instrumentalni ansambel sestavlja za opero nekoliko neobičajna kombinacija
glasbil: tolkala, saksofon, baskitara, klavir in sintetizator, ki nadomesti zvok godal, hammond orgel in
čembala. Prevladujočo vlogo imajo tolkala, ki poudarijo ritmično komponento dela. Poleg tolkal, ki se po
gosto pojavljajo v simfoničnem orkestru, je skladatelj izbral še nekaj orientalskih in afriških glasbil. V med
igrah tudi pevci na odru postanejo instrumentalisti in s kombinacijami različnih ritmov pričarajo ozračje
Tarikovega oziroma begunčevega doma, ki je sicer v glasbi namenoma nedefiniran. V zadnji medigri pevci
ustvarjajo sodobni ritem s svojimi telesi in vsakdanjimi predmeti, ki se tako spremenijo v glasbila.
Uvertura se začne s tolkali. Tem se postopoma pridružijo ostala glasbila in solisti, ki se predstavijo v dvo
jicah: učiteljica in župan ter meščana Zala in Lan. Zala in Lan izražata skrb in nezadovoljstvo s prihodom
beguncev, kar zaznamuje ritmično pester stavek z veliko poudarki, harmonija je disonantna, pojavljajo se
vzporedne kvarte in kvinte. Učiteljica in župan utelešata njuno nasprotje, kar občutimo že v preprosti har
moniji, saj je njun melodični tok speven in enobarven.
Z vstopom Vesnine mame in očeta, ki komentirata dogajanje, se spremeni tudi glasba. Ta se povsem umi
ri. Vsak ima svoj značilni motiv, ki se v operi nato še večkrat ponovi: mama melodični skok v intervalu sek
ste, oče pa preprosto melodijo, ki kroži okoli enega tona, v kvartah pa ga spremlja instrumentalni sestav.
Vesna in Tarik, glavna lika opere, sta predstavnika dveh kultur. To dvojnost skladatelj z glasbo najbolje
prikaže v drugi in šesti sliki, v katerih nastopita sama. Prepevata vsak v svojem taktovskem načinu, priha
ja do poliritmije. Vesnina melodična linija je skokovita, medtem ko Tarikova na začetku slike teče v celih
in poltonih, ko preide v arijo, pa je komponirana v orientalski lestvici. Razlikujeta se tudi pevska značaja
glavnih likov: Vesnin melodični tok teče neprekinjeno, Tarikov pa je odsekan in ritmično močno poudar
jen. Lika imata tudi različno glasbeno spremljavo, saj Vesno v drugi sliki z razloženimi akordi (arpeggio)
spremljajo čembalo, marimba in vibrafon, Tarika pa v sinkopiranem ritmu klavir, marimba in boben. V šesti
sliki Vesna poje ob akordični spremljavi, Tarikovim besedam pa ritmično oporo daje spremljava malega
bobna. Končata vsak v svojem ritmu, v poliritmiji.
Skozi celotno opero svoje besede podkrepita še z gibi iz znakovnega jezika – komunikacijskim sredstvom
za gluhoneme. V sedmi sliki, ki je napisana v obliki španske folie, Vesna skrije Tarika, njuni pevski liniji pa
izgubljata razlike iz prejšnjih slik ter se že prepletata in dopolnjujeta. Glasba se spreminja v skladu s Tari
kovimi spomini. Ko se Tarik spominja doma, prepeva v eni od orientalskih lestvic, ko pa se spominja razlo
gov, zaradi katerih je moral zapustiti dom, glasba preide v razpoloženje koračnice. Zbor ima v operi več
vlog: v prvi, peti in dvanajsti sliki predstavlja begunce, v tretji, četrti in deveti sliki Vesnine vrstnike, v sedmi
sliki nastopi kot odmev solistom in zvočna kulisa, v enajsti sliki komentira dogajanje, v medigrah pa pevci
postanejo instrumentalisti. Tako po tretji sliki pevci skupaj s tolkali iz orkestra zaigrajo na džembe, ropo
tulje in lesene bloke v ritmih, značilnih za afriške dežele. V medigri po naslednji sliki pa zbor zaigra na glas
bila, bolj značilna za področje Orienta: tarabuke, tamburine, prstne činele … V enajsti sliki se zboru pri
družijo vsi solisti. Razdeljeni so na dve nasprotujoči si strani: eni nasprotujejo prihodu beguncev, drugi
begunce zagovarjajo. Skozi celotno opero izstopajo nekatere besede, ki se pogosto ponavljajo in so pou
darjene še z univerzalnim znakovnim jezikom, in sicer »ruševine«, »dom«, »ptice«, »strah«, »zmaji«, »pu
ščava«, »oaza«, »nebo«. V prvi in zadnji sliki sta v ospredju »svetloba« in »upanje«, izrečena tako v nekate
rih evropskih kot afriških jezikih in v arabščini.
Opera na nobeno od kompleksnih družbenih tem ne ponudi ozkih odgovorov, temveč kot umetniško delo
spodbuja k razmišljanju in poskuša predvsem mlajše občinstvo senzibilizirati za kulturno raznolikost, vpra
šanja lastne kulturne in jezikovne identitete, spoštovanje človekovega dostojanstva in humanost.
Metoda KINK
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Premiera opere Všeč si mi ; besedilo Milan DEKLEVA, skladatelj in dirigent Damijan MOČNIK, režija Nana MILČINSKI,
6. 12. 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
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Premiera opere

Všeč si mi

Skladatelj
Damijan MOČNIK
in pesnik
Milan DEKLEVA
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ODZIVI SODELUJOČIH IN MEDIJEV
Irma MOČNIK, zborovodkinja
»Otroci imajo visoke sposobnosti in pričakovanja tako do sebe kot do nas. Ima
jo glasbeno vizijo, sploh starejši pevci. Na splošno pa ta opera, čeprav je ravno
kar nastala, ni nedosegljivo sodobna. Te glasbe ni težko razumeti, napisana je
logično. Vse, kar se dogaja na odru, zveni kompatibilno. Veliko je možnosti za
individualno improvizacijo. To je otrokom in mladim všeč, saj lahko v izvedbo
vnesejo veliko sebe. V plesu in ritmičnih medigrah pokažejo svojo invencijo.«
Metka SULIČ, Všeč si mi – opera za mlade, ki odpira obzorja,
Naši zbori, 11. 1. 2019

Elizabeta ČEBULAR, pevka
»Vsaka opera je lepa, vsaka ti da nove trenutke, nova doživetja.
Skupaj z dvema prijateljema iz iste šole, Leonom in Kristijanom, smo se odloči
li, da bomo sodelovali. Opera ima prekrasno zgodbo, ki mi je odprla oči. Vsebi
no ima dobro, vse je na mestu. Vse da, kar mora dati. V užitek jo je tudi poslu
šati, glasba je zelo zanimiva.«
Metka SULIČ, Všeč si mi – opera za mlade, ki odpira obzorja,
Naši zbori, 11. 1. 2019

Adrijan IGNJATOVIĆ, pevec
»Na obisk k nam so prišli pravi begunci, ki so nov dom poiskali v Sloveniji, in nam
govorili o svojem življenju v domačem kraju, o nevarnem potovanju in begu v
boljše življenje. Naučili so nas nekaj arabskih besed in nam na roko napisali ime
v arabščini. Čeprav sem pred tem večkrat po televiziji slišal za begunce in na
slovenski meji videl žico, ki naj bi nas ščitila pred njimi, se je takrat, ko sem jih
osebno videl in slišal njihove žalostne zgodbe, v meni nekaj spremenilo. Bolj
sem razumel, kaj pomenijo verzi iz opere: ‘otroci niso hoteli postati junaki, ki
bi jih spremenili v vojake’«.
Spletni časopis za otroke Časoris

Špela MAČEK, mama dveh pevk
»Hčerka Zala je sodelovala že pri operi Hobit. Zaradi pozitivne izkušnje, nav
dušenja ob ustvarjanju opere, veselja do petja in tudi glasbenega talenta, se
je odločila za sodelovanje v operi Všeč si mi. Tako Zala kot njena sestra Lucija
sta imeli ves čas polno podporo staršev, kar je v procesu nastajanja opere tudi
pomemben dejavnik. Zala je pela v različnih zborih že prej, izkušnje so ji pri
petju v operi pomagale. Med nastajanjem opere je pridobila nove izkušnje, ki ji
bodo v pomoč pri nadaljnjem glasbenem delovanju. Njena vokalna tehnika je
zagotovo napredovala, prav tako glasbena izraznost. Spoznala je tudi nove pri
jatelje in z njimi stkala trdne vezi. Zaradi vsega naštetega se je vključila tudi v
naslednji glasbeni projekt, balet Appearance, ki se ga že zelo veseli. Kot starš
lahko ob koncu rečem le to, da sem ponosna na obe hčerki in na vse, ki so na
kakršen koli način ustvarjali ta glasbeni projekt.«
Klavdija SOTLAR, mama pevke
»Anja je z velikim veseljem pristopila k projektu. Obveznosti, ki so bile vezane
na opero Všeč si mi, je opravljala z veliko vnemo in resnostjo. Postala je bolj
organizirana in odgovorna ter pozitivno naravnana do šolskih obveznosti.
Tudi ostale obveznosti (glasbeno šolo, skavte) je odlično prilagodila danim
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razmeram. Okrepili sta se ji samostojnost pri odločanju in samozavest. Ker je
Anja prihajala na vaje in predstave iz Pivke, se je naučila organizirati logistiko
potovanj v Ljubljano. Velik napredek se je zgodil tudi na socialnem področju,
saj se je ob tej priložnosti družila s številnimi vrstniki iz različnih koncev
Slovenije in z njimi navezala pristne prijateljske odnose.«
Klara GRUDEN
»Glavni vlogi Vesne in Tarika sta neverjetno prepričljivo izvedla Lucija Kramar
in Adrijan Ignjatović. Njuna glasova sta bila odprta in prezentna. Ne glede na
vse melodične in ritmične izzive, ki jih je prinašala njuna glasba, sta bila glasbe
no dovršena ter intonančno in ritmično izjemno natančna. (…) Mladinski pev
ski zbor pod vodstvom Irme Močnik in vokalne pedagoginje Tanje Rupnik je
prevzemal različne vloge: od beguncev, Vesninih vrstnikov in odmevov solistov
do zvočnih kulis, komentatorjev dogajanja in celo inštrumentalistov, ki so s pre
prostimi predmeti in specifičnimi orientalskimi in afriškimi inštrumenti ritmič
no spremljali dogajanje. Kljub vsem naštetim vlogam, ki so jim onemogočile,
da bi bili lahko polno osredotočeni na dirigenta in ostale izvajalce, so bili odlič
ni, korektni in prepričljivi. V točki, kjer so se spremenili v inštrumentaliste, so
pokazali svoje široke glasbene sposobnosti. Če ne že prej, smo poslušalci ob
tem zagotovo spoznali, da je bilo v celotno predstavo vloženega ogromno tru
da. Delo je ritmično zahtevno, z različnimi ritmičnimi poudarki in v določenih
delih izvajanja tudi z različnimi taktovskimi načini. Predstava je bila ritmično
stabilna in dobro izpeljana. Verjetno ni bilo večjih težav tudi zato, ker je bila
izbrana inštrumentalna zasedba, ki je sicer nenavadna in v našem prostoru po
nuja novo kombinacijo zvoka, izrazito ritmično naravnana.«
Je opera res namenjena le starejšim ljudem?, SIGIC , 17. 2. 2019

Borut SMREKAR
»Skladatelj Damijan Močnik se je pokazal kot dober poznavalec vokala z izrazi
tim smislom za gledališko dogajanje, kar se kaže tako skozi glasbeno dramatur
gijo dela kot tudi v obravnavi teksta. Pri aktualni tematiki problema migrantov
je upodobil soočenje različnih kultur skozi tipičen melos različnih kulturnih po
dročij. Pri tem se ni naslanjal na citate ali na ‘plakatno’ soočanje različnosti v
kontrastih, ampak mu je uspelo zlitje različnosti v organsko celoto. Še posebej
izstopajo zborovski deleži, ki imajo izrazno precej večjo težo kot sicer v tovrst
nih delih. (…) ‘Filmsko’ zastavljeni libreto Milana Dekleve je kakovosten dose
žek v tej zvrsti in ponuja tako skladatelju kot izvajalcem veliko možnosti za izra
zno nadgradnjo. Jezikovno je dognan, aktualen, pa vendar kljub jasni osebni
opredelitvi do perečega družbenega problema nikoli ne zaide v izrekanje parol
ali v črno-belo slikanje. Možnosti, ki jih libreto ponuja, je Močnik dobro izkoristil
in z drobnimi prijemi (npr. občasnim nevsiljivim ponavljanjem besed) občin
stvu inteligentno omogočil sproščeno spremljanje in razumevanje besedila.«
Všeč si mi – opera za mlade, Glasna, letnik 50, številka 1
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2018
Irma MOČNIK, zborovodkinja
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Metoda KINK, pianistka

PROGRAM ZBORA V LETU 2018
Dean BURRY
Damijan MOČNIK
Uroš KREK

Hobit (mladinska opera)
Všeč si mi (mladinska opera)
Aj, zelena je vsa gora (belokranjska ljudska)

NASTOPI ZBORA V LETU 2018
Dean BURRY: HOBIT • mladinska opera
19.–23. 3. 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
SODELOVANJE NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

MEŠANI PEVSKI ZBOR
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA ima dolgoletno neprekinjeno tradicijo. Ustanovi
tev zbora leta 1891 je pomenila dvig kvalitete slovenskega zborovstva. Pevski zbor Glasbene matice, ki ga
je vodil Matej Hubad, je bil številčen in stalen korpus, s katerim je društvo prirejalo vokalne in vokalno-in
strumentalne koncerte tujih in slovenskih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen značaj.
Najpomembnejše programsko vodilo je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je zbor
izgubil prvenstvo med slovenskimi zbori, vseskozi pa je ostal dejaven in je v določenem obdobju, ko je
bila prepovedana vsa ostala dejavnost društva, tudi ohranjal njegovo kontinuiteto.
Aktualni sestav se je na novo oblikoval spomladi leta 2017 iz izkušenih pevcev iz vse Slovenije, ki nadalju
jejo bogato tradicijo zbora z izvajanjem vokalno-instrumentalnih skladb slovenskih in tujih skladateljev.
Pevce druži ambicija po poglobljenem študiju, poustvarjanju na visoki umetniški ravni in sodelovanju z
uveljavljenimi profesionalnimi glasbeniki. Novi sestav je imel prvi koncert v okviru cikla Kromatika, ko je
skupaj s Simfoniki RTV Slovenija in vrhunskimi solisti izvedel Mozartov Requiem. Klasicizmu je sledil iz
bor treh sakralnih baročnih del Antonija Vivaldija. Koncert skupaj s solisti in Baročnim orkestrom Akademi
je za glasbo Univerze v Ljubljani je bil izveden v Slovenski filharmoniji v okviru koncertnega cikla glasbene
akademije, ponovili pa so ga še v cerkvi sv. Jurija v Komnu. V okviru 33. Slovenskih glasbenih dnevov je zbor
skupaj s Simfoniki RTV Slovenija krstno izvedel novo slovensko opero Tomaža Sveteta Antigona. Slednja
sodi med del Svetetovega opusa, za katerega je skladatelj leta 2019 prejel nagrado Prešernovega sklada.
Zbor je leto sklenil s koncertom lahkotnejših in bolj radoživih, a manj znanih ter redkeje izvajanih Rossini
jevih zborov in samospevov, s čimer je ob 150-letnici skladateljeve smrti spomnil na večkrat prezrte moj
strovine tega »opernega« skladatelja.

ODZIVI SODELUJOČIH IN MEDIJEV

Nastop zbora na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

Damijan MOČNIK, Milan DEKLEVA: VŠEČ SI MI • mladinska opera
6.–10. 12., 27. 12. 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

Metka SULIČ
»Dirigent Sebastjan Vrhovnik je navdušen nad sestavo pevcev: ‘Člani v zrelih
letih so pevsko izkušeni z dobrim pevskim predznanjem, poleg njih je veliko
študentov in diplomantov z akademije. V zboru so tudi glasbeni amaterji, ki
pojejo z dušo in srcem in sami veliko vložijo v predpripravo doma.’ Krajevna
razpršenost je velika; v njem je kar nekaj pevcev iz Primorske in Gorenjske, naj
večja zastopanost pa je iz Ljubljane in okolice. ‘Vsekakor si želimo, da pridejo
pevci iz vseh slovenskih pokrajin,’ pravi Vrhovnik. Odziv na avdicijo za oratorij
ski zbor je pokazal veliko potrebo po izvajanju vokalno-instrumentalnih del. Po
besedah dirigenta se to zanimanje vedno bolj krepi: ‘Imamo profesionalne se
stave, kot sta zbor in orkester Slovenske filharmonije, ki izvajajo tovrstno lite
raturo. Amaterski pevci pa nimajo te možnosti nikjer. Ta njihova želja se je po
kazala prav v velikemu številu interesentov za vstop v ta zbor. Želim si, da bi v
prihodnje ta sestav ostal tako močan.’ (…)
Zbor deluje v določeni meri projektno. Sestav pevcev se iz projekta v projekt
spreminja. Jedro ostaja enako. Pred samim projektom vaje potekajo zgoščeno.
Dolžina priprav je v veliki meri odvisna od dolžine in težavnosti samega dela.
Začnejo z bralnimi vajami, sledijo ločene vaje moškega in ženskega zbora. ‘Vaj
ni nikoli dovolj,’ priznava dirigent Vrhovnik. ‘Za en projekt potrebujemo vsega
skupaj deset vaj. Če se bo jedro pevcev ohranjalo tudi za prihajajoče projekte,
se bo lahko tudi sam zbor stabilneje postavil in dobil vokalno homogeno zao
kroženost. Z vsakim projektom se pevec nauči nekaj novega. Pri nastajanju vsa
kega dela pomaga več glasbenih in gledaliških strokovnjakov (med drugim asi
stentka dirigenta Alenka Podpečan in profesorica za vokalno tehniko Tanja Ru
pnik), z njihovo pomočjo se zbor kakovostno pripravi na izvedbe.’ (…)
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Koncert LA PASSEGGIATA, 14. 12. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
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Po besedah Sebastjana Vrhovnika je eden največjih izzivov pri tem delu ‘v krat
kem času izvleči iz pevcev maksimum in biti ves čas z glavo pri stvari.’ Pevcem
poskušajo položiti na srce tudi odgovornost do projekta, kar pa niti ni tako zah
tevna naloga. ‘Prisotnega je veliko entuziazma,’ pravi dirigent, ‘če samo pomi
slite, da se pevci pripeljejo na vaje, ki potekajo v prostorih Glasbene matice v
Ljubljani, iz Ilirske Bistrice, Ptuja … in žrtvujejo celo soboto in nedeljo za petje,
to je pohvale vredno. S takimi pevci bo glasba v Sloveniji še dolgo živela.’ Diri
gentova želja je, da bi se zbor vse pogosteje pojavljal z orkestri, kot sta Simfo
nični orkester RTV Slovenija in Orkester Slovenske filharmonije, ter da bi se pri
čelo mednarodno sodelovanje s tujimi orkestrskimi sestavi.«

Kot edina tenoristka sem bila na prvih vajah deležna
začudenih pogledov. Nekdo je pripomnil, da soprani
in alti sedijo spredaj, jaz pa sem kar ostala na svojem
mestu, med tenorji. Eden od pevcev pa me je v šali
vprašal, kdaj sem mutirala … Na vsakih vajah sem se
naučila kaj novega ter z zanimanjem spremljala na
vodila in nasvete zborovodje. Skladbe so tako dobi
vale svojo pravo podobo in naš sprehod z Rossinijem
se je lahko začel. Zagotovo Rossini ni bil edini. Zato
že komaj čakam in se veselim novih projektov.«

Sebastjan VRHOVNIK, dirigent

Metka SULIČ, Glasbena matica Ljubljana na pragu nove
zborovske zgodbe, Naši zbori, 18. 5. 2018

Strokovna komisija za glasbeno umetnost
Mestne občine Ljubljana
»Glasbena matica je v zadnjih letih vse jasneje profilirala svojo umetniško fizio
gnomijo in postala s svojo dejavnostjo nespregledljiv del kulturne ponudbe
Ljubljane. Ob izrazitejši usmeritvi v vokalno oziroma vokalno-instrumentalno
glasbo zlasti izstopa skrbno oblikovana zborovska piramida. Poleg skrbi za naj
mlajše in starejše pevce društva velja posebej izpostaviti tudi kvalitetno rast
osrednjega mešanega zbora, pri čemer izstopa njegova usmeritev v vokalnoinstrumentalne projekte, ki zlasti dragoceno dopolnjujejo vrzel sodobne slo
venske poustvarjalnosti.«

Umetniško vodstvo
zbora v letu 2018
Sebastjan VRHOVNIK, dirigent
Alenka PODPEČAN, Ana ERČULJ, asistentki dirigenta
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Alina KOLOMIETS, Alenka PODPEČAN, korepetitorki

PROGRAM ZBORA V LETU 2018
Wolfgang A. MOZART
Antonio VIVALDI

Maia JUVANC
»Eden glavnih fokusov letošnjih 33. Slovenskih glasbenih dnevov je bila opera,
ki so jo obravnavali tako na simpoziju kot v koncertnem programu. Središče
slednjega je bila premiera opere Antigona Tomaža Sveteta, skladatelja z afini
teto do sodobnega opernega snovanja. Dogodek se je odvil 18. aprila v Kozi
novi dvorani Slovenske filharmonije in pustil dvojni vtis vsebinske izčiščenosti
in hkrati glasbene nehomogenosti. (…) Mešani pevski zbor Glasbene matice
Ljubljana je podal homogen zborovski part, ki je pohvalno vseboval tudi nekaj
barvne izrazitosti in pestrosti.«
Ni vse opera, kar se sveti, SIGIC , 16. 5. 2018

Antonio VIVALDI
Antonio VIVALDI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Gioachino ROSSINI
Tomaž SVETE

Ana GREGORIČ, pevka zbora
»Leto 2018 je bilo za Mešani zbor Glasbene matice zelo razgibano. Z Vivaldijem,
Svetetom in Rossinijem smo obiskali različne zvočne pokrajine. Nekatere od teh
so odkrivali že mnogi pred nami, medtem ko je Antigona ekskluzivno zazvene
la prvič (in morda zadnjič). V zvezi s tem pa nas je januarja dosegla vesela novica
– nagrada Prešernovega sklada. Seveda je namenjena in podeljena skladatelju
te opere, pa vendar smo imeli prste vmes tudi mi, tebanski starci …«
Špela MAČEK, pevka zbora
»To, da sem postala članica Mešanega pevskega zbora Glasbene matice, je bilo
rojstnodnevno darilo moje družine. Niti sanjalo se mi ni, kaj so mi zakuhali mož
in otroci. Dokler nisem dobila vabila na avdicijo. Presenečenje je bilo popolno,
moje navdušenje pa tudi. Tako sem se zboru po uspešno opravljeni avdiciji
priključila jeseni 2018. Moj prvi glasbeni projekt je bil ‘Sprehod z Rossinijem’.
Čeprav sem v takem zboru pela prvič, me ni bilo strah zahtevnosti. Nekaj je k
temu prispevala tudi 35-letna kilometrina, ki sem jo nabrala v različnih zborih.

Adolf GRÖBMING
Prir. Matej HUBAD

Dies irae in Lacrimosa iz Requiema
Magnificat , RV 610
Gloria v D-duru , RV 593
Domine ad adiuvandum me festina , RV 589
La passeggiata (anonymus)
Quartetto pastorale (Gian Francesco ROMANELLI)
I Gondolieri (anonymus)
Coro di ninfe (Giovanni SCHMIDT)
La fede (Giambattista GIUSTI)
La speranza (Giambattista GIUSTI)
La carita (Giambattista GIUSTI)
Il carnevale (Gioachino ROSSINI, Nicolò PAGANINI, Massimo d’AZEGLIO, Caterina LIPPARINI)
Antigona (opera)
Metuljčki (Oton ŽUPANČIČ)
Škrjanček poje, žvrgoli

NASTOPI ZBORA V LETU 2018
KONCERT VIVA VIVALDI!
8. 3. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
2. 4. 2018, Komen, cerkev sv. Jurija
Tomaž SVETE: ANTIGONA • opera

33. Slovenski glasbeni dnevi

18. 4. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
SODELOVANJE NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
KONCERT LA PASSEGGIATA • Sprehod z Rossinijem
14. 12. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
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SENIORSKI PEVSKI ZBOR
Nastop zbora na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

Nastop zbora na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

SENIORSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil ustanov
ljen šele leta 2010. Poslanstvo zbora je omogočiti pevsko udejstvovanje čim širšemu krogu zainteresira
nih, osnovni cilj pa je pevsko druženje ter doseganje in ohranjanje čim boljše ravni petja skozi primeren
program. Zbor poje slovenske ljudske pesmi v različnih priredbah, seže pa tudi po drugi literaturi sloven
skih in tujih avtorjev. Jedro zbora tvorijo pevci, ki so svoje pevske in prijateljske vezi spletli skozi dolgole
tno sodelovanje v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice. Z veseljem pa sprejmejo v svojo družbo
tudi nove člane.

PROGRAM ZBORA V LETU 2018
Emil ADAMIČ		
Danica BIZJAK		
Anton FOERSTER		
Benjamin IPAVEC		
Alojzij MAV
Stanko PREMRL
Zorko PRELOVEC
Rado SIMONITI
Fran VENTURINI
Aleksander VODOPIVEC
Ljudska, prir. Viktor FABIANI

Umetniški vodja zbora v letu 2018

Prir. Miro KOKOL		

Tomaž TOZON

Prir. Zdravko ŠVIKARŠIČ
Angelska maša
Josef GRUBER
Georg F. HÄNDEL
Franz Xaver GRUBER

Večerna pesem II. (Maloruski zl. MLAKA – Oton ŽUPANČIČ)
V Tamar (Danica BIZJAK)
Pevec (Josip HAŠNIK)
Tebi le se glasi spev ljubeči moj (arija grofa Urha iz opere Teharski plemiči)
O kam, Gospod, gre tvoja pot (Blaž POTOČNIK in Janez VOLČIČ)
Večni Oče vse dobrote
Pozdrav
Pod jasnim nebom rdeča roža (Ivan CANKAR)
Znamenje (Simon GREGORČIČ)
Otrok v božični noči (Aleksij PREGARC)
Nocoj je pa en lep večer
Po zelenem travniku (po ljudskem motivu s Kostela)
Nǝco je pa an liǝp večiǝr
Messe de tous les saints
Sonce že zahaja (Josef GRUBER, slov. besedilo Stanko PREMRL)
Pojte zvonovi (iz oratorija Mesija)
Sveta noč (Joseph MOHR)

NASTOPI ZBORA V LETU 2018
SODELOVANJE NA REVIJI LJUBLJANSKI ZBORI 2018
18. 2. 2018, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, dvorana Matije Tomca
SODELOVANJE NA KONCERTU DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
LETNI NASTOP SENIORSKEGA PEVSKEGA ZBORA Z GOSTUJOČIM ZBOROM LIPA ZELENELA JE …
27. 5. 2018, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, dvorana Matije Tomca
PEVSKO SREČANJE S SLOVENSKIM PEVSKIM ZBOROM IZ MENDOZE
25. 6. 2018, Bled, Blejski otok
SODELOVANJE PRI SVETI MAŠI
30. 12. 2018, Stara Loka, cerkev sv. Jurija
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KONCERTI IN PRIREDITVE
KONCERTNI CIKLUS
Koncertni ciklus Glasbene matice Ljubljana z zborovskimi koncerti, re
citali samospevov in glasbeno-scenskimi projekti sodi med izvirne pro
gramske koncepte Glasbene matice Ljubljana. Pri oblikovanju ciklusa
je osnovno načelo ponujati kakovosten program v izvedbi vrhunskih
slovenskih in tujih umetnikov. Koncertni ciklus je pomemben zaradi
stalnosti specifične koncertne ponudbe, ki je pred tem v Ljubljani ni
bilo. Koncerti, ki omogočajo predstavitev pevskih zborov in interpre
tov samospevov, zapolnjujejo točno določeno vrzel v glasbeni ponud
bi Ljubljane ter jo s tem delajo bolj celovito in primerljivo večjim evrop
skim kulturnim središčem.
V letu 2018 je Glasbena matica v Ljubljani organizirala 14 glasbenih dogodkov, od tega 5 koncertov samo
spevov, 1 koncert mladih pevcev, 4 zborovske koncerte, 2 mladinski operi in 1 otroško glasbeno igro. Ope
ra Hobit je bila ponovljena desetkrat, opera Všeč si mi je doživela krstno izvedbo in osem ponovitev.
Glasbena igra Pedenjped in pedenjsvet je bila trikrat odigrana v Ljubljani, enkrat v Škofji Loki in enkrat v
Opčinah pri Trstu. Koncert Viva Vivaldi pa je bil izveden dvakrat, v Ljubljani in Komnu. Na programu je
bilo 41 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci pa je bilo 87 % slovenskih umetnikov. Nastopilo
je 59 solistov, 5 pevskih zborov in 4 instrumentalni ansambli. Koncerte je obiskalo 10.865 poslušalcev,
dvoranske kapacitete so bile 72 % zasedene. Pet koncertov je bilo plačljivih, devet brezplačnih. Šest kon
certov je posnel Radio Slovenija – med njimi je dva prenašal tudi neposredno, enega je posnela TV Slove
nija. Štirje koncerti so bili video posneti v lastni režiji. Slišali smo dve krstni izvedbi novih slovenskih oper:
Antigono Tomaža Sveteta v koncertni izvedbi in Všeč si mi Damijana Močnika v polscenski postavitvi.
Cikel petih pevskih recitalov je otvoril večer z mlado slovensko sopranistko Kristino Bitenc. Spored – v ka
terega je glasbenica uvrstila pesmi Liszta, Chaussona, Sibeliusa, Granadosa, Poulenca, Škerjanca in Beča
na – je Špela Lah v koncertnem listu označila kot še enega »v vrsti koncertnih dogodkov, ki prinašajo na
slovenski oder programsko svežino. Mednarodno obarvan, jezikovno barvit in slogovno precej enovit
spored, ki sega od severa do juga, predstavlja pri nas ne prav pogosto izvedene samospeve, katerim je
skupna mojstrskost, podčrtana z lirično noto in prefinjenim izrazom.«
Proslavitvi slovenskega kulturnega praznika z Bernardo in Markom Finkom je bil namenjen »čustveno
obarvan, z mednarodnimi mojstrovinami podprt ter s slovensko besedo in noto prežet program«. K spo
redu (Schumann, Wolf, Guastavino, Jenko, Premrl, Nagele, Švara, Lebič, Prus), ki je bil izveden v okviru
Srebrnega abonmaja, sta sama umetnika dodala: »Stik z domovino staršev je za Slovenca, rojenega v tu
jini, izraz globoke zavesti, da je slovenstvo vrednota, ki zasluži našo pozornost in spoštovanje. Gre za odlo
čitev v globini duše posameznika, da želi biti del naroda in razvijati pristen odnos do lastne identitete. Ker
svoj narod spoštuje in ljubi, razvija tudi ljubezenski odnos do vsega, kar narod definira. Zato je pripravljen
vlagati svoj trud in življenjsko energijo v prid razvoja domovinske zavesti.«
V sporedu tretjega koncertnega večera je Elvira Hasanagić »soočila tri skladateljske sodobnike, katerih
prispevki so pomembno – vsaj v nacionalnih okvirih – obogatili literarno zvrst samospeva: Rahmaninova
z rusko romanco, Lajovca s slovenskim samospevom in Wolfa z nemškim Lied.« Recital Lucasa Somoza
Osterca je »postavil v ospredje visoko romantično, dramatično, kompozicijsko dovršeno mojstrovino Ro
berta Schumanna (Dichterliebe). Njej nasproti je stala lahkotna, v tančico opernega glamurja odeta ita
lijanska lirična kancona Francesca P. Tostija.« Cikel je sklenil recital Petre Vrh Vrezec s samospevi Savina
in Pavčiča ter njunih finskih sodobnikov Sibeliusa in Merikanta. Pevka je pripravila izvirno obliko koncerta,
saj je pesmi najprej interpretirala kot recitatorka in jih nato tudi odpela.
V sklopu koncertov z zborovsko glasbo je imel najpomembnejši delež Matičin mešani zbor, ki je pripravil
dva samostojna koncerta in sodeloval na koncertu v okviru 33. Slovenskih glasbenih dnevov. Na prvem
koncertu je zbor skupaj s solisti in baročnim ansamblom glasbene akademije izvedel Vivaldijeve Glorio,

Koncert LA PASSEGGIATA, 14. 12. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

Magnificat in Domine ad adiuvandum me festina. Koncert v Ljubljani je bil vključen v koncertni
cikel glasbene akademije, kasneje pa je bil ponovljen tudi v cerkvi sv. Jurija v Komnu. Spored drugega
koncerta je zaznamoval jubilej italijanskega skladatelja G. Rossinija (150-letnica smrti); izvedli so njegove
manj znane zborovske skladbe s klavirsko spremljavo, pevci solisti pa pesmi iz zbirke Soirées musicales.
Zbor je sodeloval tudi pri krstni izvedbi opere Antigona Tomaža Sveteta, ki je del opusa, za katerega je
skladatelj v letu 2019 prejel nagrado Prešernovega sklada.
Matičin mladinski zbor je tudi v letu 2018, tako kot že leto poprej, s kar dvema opernima produkcija na
stopil v Cankarjevem domu. Spomladi z opero Hobit kanadskega skladatelja Deana Burryja, nato pa še z
novo slovensko mladinsko opero Všeč si mi slovenskih ustvarjalcev Milana Dekleve in Damijana Močni
ka. Tudi Matičin otroški zbor je ponovno zajadral v glasbeno gledališče in se predstavil v glasbeni igri Pedenjped in pedenjsvet.
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KONCERTI SAMOSPEVOV
Kristina BITENC, sopran
Brian MASUDA, klavir
16. 1. 2018, Ljubljana,
Viteška dvorana v Križankah

V soorganizaciji s Festivalom Ljubljana
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Bernarda FINK, mezzosopran
Marcos FINK, basbariton
Anthony SPIRI, klavir
8. 2. 2018, Ljubljana,
Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine			

Koprodukcija s Cankarjevim domom, Srebrni abonma

ALEJA SNIVA

Koncert samospevov in opernih arij v izvedbi izbranih
udeležencev mojstrskih tečajev petja, ki so poleti potekali
na Glasbeni matici v Ljubljani pod vodstvom Pie Brodnik,
Barbare Jernejčič Fürst in Edite Garčević Koželj
Anea Mercedes ANŽLOVAR, sopran
Adna CINAC, sopran
Zala HODNIK, sopran
Talita Sofija KOMELJ, sopran
Urška PLEŠIVČNIK, sopran
Aleksandra RADOVANOVIĆ, sopran
Pia RENER, sopran
Brina ŠKET, sopran
Valnea VRETENAR, sopran
Ana KOCIJANČIČ, mezzosopran
Lovro KOROŠEC, bariton
Krištof KOLEŽNIK, bariton
Ivan MILOŠEVIĆ, bariton
Lovro KOTNIK, basbariton
Tadej PODOBNIK, klavir
Igor VIĆENTIĆ, klavir
25. 8. 2018, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
Veronika BRVAR, predsednica
GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Igor VIĆENTIĆ, klavir
Lovro KOROŠEC, bariton

V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae

Ana Kocijančič, mezzosopran
Adna Cinac, sopran
Lovro Kotnik, basbariton
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Zala HODNIK, sopran

Aleksandra RADOVANOVIĆ, sopran

Anea Mercedes ANŽLOVAR, sopran

Pia RENER, sopran

Valnea VRETENAR, sopran
Brina ŠKET, sopran
Krištof KOLEŽNIK, bariton

Tadej PODOBNIK, klavir
Ivan MILOŠEVIĆ, bariton

Talita Sofija KOMELJ, sopran

Urška PLEŠIVČNIK, sopran

Elvira HASANAGIĆ, sopran
Andreja KOSMAČ, klavir
18. 9. 2018, Ljubljana,
Viteška dvorana v Križankah

V soorganizaciji s Festivalom Ljubljana

Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
Vladimir MLINARIĆ, klavir
16. 10. 2018, Ljubljana,
Viteška dvorana v Križankah

V soorganizaciji
s Festivalom Ljubljana

Petra VRH VREZEC, sopran
Tadej HORVAT, klavir
27. 11. 2018, Ljubljana,
Viteška dvorana v Križankah

V soorganizaciji s Festivalom Ljubljana
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ZBOROVSKI IN
VOKALNO-INSTRUMENTALNI KONCERTI
KONCERT VIVA VIVALDI!
Antonio VIVALDI
GLORIA V D-DURU, RV 589
MAGNIFICAT, RV 610
DOMINE AD ADIUVANDUM ME FESTINA, RV 593
Neža VASLE, sopran
Polona PLAZNIK, sopran
Ernestina JOŠT, sopran
Anja ŠINIGOJ, alt
Sara BRIŠKI CIRMAN, alt
Rok FERENČAK, tenor
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
BAROČNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI
Umetniški vodja orkestra: Egon MIHAJLOVIĆ
Dirigenta: Sebastjan VRHOVNIK in Alenka PODPEČAN
8. 3. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija,
dvorana Marjana Kozine
2. 4. 2018, Komen, cerkev sv. Jurija

V sodelovanju z Akademijo za glasbo Univerze
v Ljubljani, Javnim zavodom Komenski Kras – Štanjel,
občino Komen in župnijo Komen

Ernestina JOŠT, sopran
Sara BRIŠKI CIRMAN, alt

Anja ŠINIGOJ, alt
Rok FERENČAK, tenor

Dirigent
Sebastjan VRHOVNIK
in asistentka dirigenta
Alenka PODPEČAN

Neža VASLE, sopran
Polona PLAZNIK, sopran
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Koncert VIVA VIVALDI!, 8. 3. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
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Tomaž SVETE: ANTIGONA • prva koncertna izvedba nove opere
Koncert v okviru 33. Slovenskih glasbenih dnevov
ISMENA
HAIMON
KREON
TEIRESIAS
STRAŽNIK
PAŽ, GLASNIK

Urška ARLIČ GOLOLIČIČ, sopran
Darko VIDIC, bariton
Tomaž ŠTULAR, basbariton
Saša ČANO, bas
Rok BAVČAR, bariton
Martina ROBINŠAK, sopran

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Dirigent zbora: Sebastjan VRHOVNIK
Asistentka dirigenta: Ana ERČULJ
SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA
Dirigent: Simon KREČIČ
18. 4. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana in RTV Slovenija

DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE
Zborovodkinja: Tatjana DOLENC
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE
Zborovodkinja: Irma Močnik
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE
Dirigent: Sebastjan VRHOVNIK
SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE
Zborovodja: Tomaž TOZON
MLADINSKI ZBOR EMIL KOMEL IZ GORICE
Zborovodja: David BANDELJ
IZBRANI UČENCI PEVSKE ŠOLE
GLASBENE MATICE LJUBLJANA,
Vodja šole: Nina KOMPARE VOLASKO
Moderator: Tomaž SIMETINGER
19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija,
dvorana Marjana Kozine

V sodelovanju s Slovensko filharmonijo
Dean BURRY: HOBIT • mladinska opera
MLADINSKI OPERNI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
ŠTUDENTI SOLO PETJA GLASBENE ŠOLE VIČ-RUDNIK in AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI
KOMORNI ANSAMBEL AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI
Režija: Nana MILČINSKI
Dirigenti: Iztok KOCEN, Zoran BIČANIN, Črt LASBAHER (mentor prof. Simon DVORŠAK)
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Korepetitorka zbora: Metoda KINK
Profesorice petja: Tanja RUPNIK, KATJA KONVALINKA, BARBARA JERNEJČIČ FÜRST
Koreografinja in asistentka režije: Mateja JEREBIC
Scenograf: Jaro JEŠE
Kostumografinja: Maja MOŽIC
Lektor: Jože FAGANEL
Videast: Andrej INTIHAR
19.–23. 3. 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

V sodelovanju s Cankarjevim domom, Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani in
Slovenskim komornim glasbenim gledališčem

PEDENJPED IN PEDENJSVET • glasbeno-gledališka nagajivka
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
GLEDALIŠKA SKUPINA PIONIRSKEGA DOMA V LJUBLJANI
Teja BITENC v vlogi PEDENJPEDA
Zborovodkinja: Tatjana DOLENC
Pianistka: Metoda KINK
Mentorica gledališke skupine in režiserka: Urša STREHAR BENČINA
3. in 4. 2. 2018, Ljubljana, Festivalna dvorana
17. 2. 2018, Škofja Loka, Sokolski dom
8. 5. 2018, Italija, Opčine, Kulturni dom

V sodelovanju s Pionirskim domom, Festivalom Bobri, Sokolskim domom in
Večstopenjsko šolo Opčine
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Nastop zborov na koncertu DAN GLASBENE MATICE LJUBLJANA, 19. 5. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
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Damijan MOČNIK, Milan DEKLEVA: VŠEČ SI MI • mladinska
VESNA
TARIK
MAMA
OČE
ŽUPAN
UČITELJICA
ZALA
LAN

opera • polscenska postavitev

Elizabeta ČEBULAR, Lucija KRAMAR, Vesna Nika TRDIN, Nika ZAJC
Bernard DOBRAVEC, Adrijan IGNJATOVIĆ, Aljaž PEČNIK, Leon RUDOLF
Ernestina JOŠT, Talita Sofija KOMELJ
Miha ZUPANC KOVAČ, Matej PREVC
Matej PREVC, Lovro KOROŠEC
Rebeka PREGELJ, Doris HORVAT
Sofija ZAVRATNIK KAIN, Ana BENEDIK
Aljaž NEMANIČ, Igor GOLOB

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Vokalna pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK

KONCERT LA PASSEGGIATA • Sprehod z Rossinijem
Neža VASLE, sopran
Polona PLAZNIK, sopran
Tanja RUPNIK, sopran
Rok FERENČAK, tenor
Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
Aleksandra PAVLOVIČ, klavir
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Dirigenta: Sebastjan VRHOVNIK in Alenka PODPEČAN
14. 12. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija,
dvorana Marjana Kozine

V sodelovanju s Slovensko filharmonijo
Dirigent Sebastjan VRHOVNIK

SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT:
Barbara KRESNIK, Marina GOLJA, Matevž BAJDE, Damir KOROŠEC, Franci KREVH, Tomaž LOJEN,
Davor PLAMBERGER, Dejan TAMŠE
Klavir: Metoda KINK, Alenka PODPEČAN
Klavinova: Alenka PODPEČAN, Petra PIRŠ
Saksofon: Larisa MARJANOVIČ, Melinda URH
Baskitara: Gregor POVŠE, Karim ZAJEC
PLESALCI:
Neža KOPRIVNIK, Tara UKMAR, Tea PODBOJ BREZNIK, Luka Maj ŠPENKO, Kany Michel OBENGA,
Luka KOTNIK (dijaki Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana)
Mentor: Dušan TEROPŠIČ
Režija: Nana MILČINSKI
Asistenta režije: Mateja JEREBIC, Matej PREVC
Dirigenta: Damijan MOČNIK, Petra PIRŠ
Koreografija: Mateja JEREBIC
Scenografija, kostumografija, video: Jaro JEŠE
Mentorica za znakovni jezik: Mojca KORENJAK
Oblikovanje luči: Gregor PLANTAN, Luka MALOVRH
Oblikovanje zvoka: Boštjan ZAKRAJŠEK, Milan STOLNIK
Videotehnika: Haris ATAJIĆ, Dejan BJELAJAC
Mentor asistentke dirigenta: Marko VATOVEC
Mentorji pevskih solistov: Tanja RUPNIK, Nina KOMPARE VOLASKO, Edita GARČEVIĆ KOŽELJ,
Julieta KUBIK de HABJANIČ, Pia BRODNIK, Katja KONVALINKA, Marta MOČNIK PIRC,
Valerija ŠOSTER, Barbara JERNEJČIČ FÜRST, Theresa PLUT
Producentki: Veronika BRVAR, Barbara ROGELJ
Koordinatorka projekta: Lucija PAVLOVIČ
Koproducenta: GLASBENA MATICA LJUBLJANA in CANKARJEV DOM

V sodelovanju z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, Srednjo vzgojiteljsko
šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana, ZRC SAZU, Zavodom BOB in
Zavodom Morpheus.
Operna produkcija je bila vključena v mednarodni Erasmus+ projekt EducOpera
(Boj proti osipništvu v šolah preko opernega izobraževanja).
Vodja projekta: Mojca KOVAČIČ

Pianistka Aleksandra PAVLOVIČ
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Koncert LA PASSEGGIATA, 14. 12. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
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Polona PLAZNIK, sopran
Tanja RUPNIK, sopran

Lucas SOMOZA OSTERC, bariton

Rok FERENČAK, tenor

Neža VASLE, sopran
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FOLK UNION

Vokalna skupina LEŠČEČEK iz Veržeja se je leta 2009 oblikovala iz ple
salk in plesalcev Folklorne skupine Leščeček iz Kulturnega društva Slav
ko Osterc Veržej, od začetka pa jo vodi Mateja Žalik Rus. Pevke in pev
ci še vedno zapojejo v odrskih postavitvah folklorne skupine, večino
ma pa nastopajo samostojno, kot pevska skupina. S svojim petjem so
navzoči v lokalnem in širšem prostoru, pogosto pa tudi na gostovanjih
v tujini. Večino pesmi v svojem repertoarju so našli v okolici Veržeja in
jih v svojem pevskem načinu ohranjajo v sodobnosti.

Cikel večerov z naslovom FOLK UNION dopolnjuje posamične dogodke z ljud
skim petjem, ki pa s svojo kontinuiteto po devetih sezonah že predstavlja stal
nico v kulturni ponudbi Ljubljane. Glasbena matica k sodelovanju 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 glas
bena prireditev, je pomembna tudi njena izobraževalna vsebina, saj ob petju
poslušalci izvedo veliko o načinih ljudskega petja, o funkcijah posameznih pe
smi, o šegah in navadah, ki so povezane z glasbo, o vlogi in pomenu ljudskega
petja danes. Poslušalci prireditev Folk Union so v nasprotju s siceršnjo koncer
tno publiko aktivno vključeni v dogajanje, saj lahko pri petju sami sodelujejo.
Glede na to, da je prireditev že v prvi sezoni (2010/2011) pridobila občinstvo in
ga do danes 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 so v letu 2018 nastopili:
pevska skupina JESENSKO CVETJE iz Šentjurja (24. 1.),
pevska skupina LEŠČEČEK iz Veržeja (28. 2.),
pevke ljudskih pesmi FOLKLORNEGA DRUŠTVA KARAVANKE iz Tržiča (28. 3.),
pevci ljudskih pesmi FOLKLORNEGA DRUŠTVA KARAVANKE iz Tržiča (24. 10.) in
LJUDSKI PEVCI IZ PREVORJA na Kozjanskem (28. 11.).
Vokalna skupina LEŠČEČEK

FOLKLORNO DRUŠTVO KARAVANKE,
skupina pevk ljudskih pesmi

V skupini pevk ljudskih pesmi FOLKLORNEGA DRUŠTVA KARAVANKE
iz Tržiča, ki jo vodi Maja Tekavec, poje sedem mladih pevk, ki so že v
otroštvu plesale v folklorni skupini, ob tej dejavnosti pa tudi izvajale
ljudske pesmi. Sprva so pele za potrebe odrskih postavitev folklorne
skupine, leta 2010 pa so oblikovale samostojno pevsko skupino. Veči
noma poustvarjajo v tradicionalnem načinu triglasja, najraje pa izbira
jo med pesmimi, ki so bile zapisane v okolici Tržiča.
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GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
PEVSKA ŠOLA
PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA, ki je bila na pobudo priznane zborovodkinje in sodelavke
Glasbene matice Ljubljana Urše LAH ustanovljena leta 2006, se je v času svojega delovanja razvila v su
veren, visokokakovosten izobraževalni program.
Pri vpisu v Pevsko šolo ni starostnih omejitev, dobrodošli so vsi, ki se želijo naučiti veščin pravilne pevske
tehnike in pevskega poustvarjanja. Program Pevske šole je prvenstveno namenjen zborovskim pevcem
vseh starostnih skupin, od najmlajših pevcev v predmutacijskem obdobju do pevcev zrelejših let. Obse
ga pet letnikov (tri na osnovni in dva na nadaljevalni ravni) skupinskega ali individualnega pouka petja,
ki poteka enkrat tedensko po eno pedagoško uro in vključuje skupinske delavnice ter korepeticije. Pouk
petja dopolnjuje tudi obvezni pouk teorije glasbe, ki je zgoščen v dva letnika ter obsega snov šestih ra
zredov nižje glasbene šole. Pri pouku petja, v skupinah treh učencev ali individualno, pevci sistematično
spoznavajo načela pravilne uporabe in razvijanja pevskega glasu ter elemente pravilnega pevskega izva
janja na različnih ravneh.
V letu 2018/19 je v Pevsko šolo vpisanih 55 učencev, v starosti od 8 do 75 let. Od tega v prvi letnik 20, v
drugi letnik 21, v tretji letnik 11, v peti letnik 1, v šesti letnik pa 2 učenca.
Učenci imajo vsako leto en skupni nastop, na katerem sodelujejo učenci vseh profesorjev, in en razredni
nastop, ki ga pripravi profesor z učenci svojega razreda.
V letu 2018 je bila prvič organizirana tudi poletna PEVSKA ŠOLA ZA NAJSTNIKE. Pod mentorstvom Tanje
RUPNIK in Nine KOMPARE VOLASKO se je pet pevcev naučilo uporabljati prava pevska orodja, s katerimi
se lahko svobodneje izražajo, obvladujejo svoje telo kot instrument ter se lahkotneje gibljejo po notnih
partiturah. Stalnica v poletnem času je tudi PEVSKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE, pevce vseh generacij, v
obsegu 12 pedagoških ur. Delavnico je vodil Diego BARRIOS, udeležilo pa se je je deset pevcev.

V parku ob domačiji slovenskega slikarja Franceta GORŠETA v Svečah na Koroškem.

Nina KOMPARE VOLASKO
				
				
				

Pevsko šolo vodi Nina KOMPARE VOLASKO.
Učitelji vokalne tehnike v letu 2018 pa so bili poleg nje še
Diego BARRIOS, Julieta KUBIK de HABJANIČ in Tanja RUPNIK.

KULTURNO POPOTOVANJE

Diego BARRIOS

6. 10. 2018, Ljubljana – Gospa Sveta – Celovec – Sveče – Ljubljana
Jeseni je Glasbena matica člane in prijatelje društva ponovno povabila
na skupno KULTURNO POPOTOVANJE. Tokrat nas je pot vodila na Ko
roško, v zibelko slovenske državnosti, pismenosti in krščanstva. Obi
skali smo Gospo Sveto, Deželni dvorec v Celovcu in Goršetov park v
Svečah. Srečali smo se s slovenskimi Korošci in spoznali njihovo obču
dovanja vredno kulturno in izobraževalno dejavnost, ki ohranja zdravo
jedro slovenske identitete in vzpostavlja pomembne vezi med sloven
skim in skupnim evropskim prostorom.
Marija Gruškovnjak nam je predstavila delovanje Krščanske kulturne
zveze in Celovške Mohorjeve družbe. Obiskali smo tudi galerijo sloven
skega slikarja Franceta Goršeta, ki je našel svoj ustvarjalni navdih v vasi
Sveče. Njegova domačija je preurejena v galerijo, kjer vsako leto po
tekajo slikarski tedni, poleg nje pa stoji park s skulpturami Korošcev,
ki so v prejšnjem stoletju sooblikovali kulturno in politično življenje na
Koroškem. Pri ogledu galerije sta nas sprejela Bernarda Fink s sopro
gom Valentinom Inzkom, saj sta oba tesno vpeta v kulturno življenje
koroških Slovencev.

Tanja RUPNIK

Julieta KUBIK de HABJANIČ
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MOJSTRSKI TEČAJI IN
KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE

ODZIVI UDELEŽENCEV
Aleksandra RADOVANOVIČ,
udeleženka mojstrskega tečaja,
ki ga je vodila Edita GARČEVIĆ KOŽELJ
»Mojstrski tečaj mi je dal točno to, kar sem v tistem trenutku potrebovala, in za
to sem izjemno hvaležna. Od profesorice Edite sem dobila koristne tehnične
napotke in nove ideje za ustvarjanje določenih pevskih prvin, ki so me usmeri
le v pravo smer in mi bodo v prihodnje zelo pomagale. Vse skupaj je potekalo
v dobrem vzdušju in hkrati zelo intenzivno. Edita je tečaj vodila z izjemno ener
gijo in zagnanostjo ter inovativnim pristopom, študentje pa smo drug druge
mu pomagali pri določenih vajah. Poleg solo točk smo pripravili tudi različne
ansamble, ki smo jih vključili v program zaključnega nastopa in koncerta v Me
stnem muzeju Ljubljana. Tako seminar kot oba koncerta so bili zame dragoce
na izkušnja in sem zelo vesela, da jih Glasbena matica omogoča.«

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA S Pio BRODNIK
korepetitorka Irina MILIVOJEVIĆ
2.–6. 7. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
MOJSTRSKI TEČAJ PETJA Z Barbaro JERNEJČIČ FÜRST
korepetitor Tadej PODOBNIK
13.–17. 8. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

Petra VRH VREZEC,
udeleženka pevskih konzultacij,
ki jih je vodil Marcos FINK
»Na konzultacije z Markom Finkom sem pomislila takoj, ko sem se začela re
sneje pripravljati na recital slovenskih in finskih samospevov. Vedela sem, da
je v Sloveniji za samospev najboljši Marko, ki mi lahko da potrebne in tehtne
napotke. In nisem se zmotila! Za prve konzultacije sva s pianistom Tadejem
Horvatom izbrala in izpilila slovenske samospeve – tri Pavčičeve pesmi Cici
ban, Pesem in Uspavanka. Marko se je na srečanje dobro pripravil. Glasbena
matica je prijazno poskrbela, da je imel tudi celotno notno gradivo. Obdelo
vali smo pesem za pesmijo in izpilili vse možne detajle. Marko ni popravljal sa
mo mene, ampak je imel dobre predloge tudi za pianista. Presenetilo me je,
kako lahko res v detajle predelaš samospev, koliko malenkosti lahko najdeš v
pesmi – tako v besedilu kot v glasbi, ritmu, interpretaciji … V naslednjih kon
zultacijah smo obdelovali finske samospeve. Od Marka sem se veliko naučila,
z njim veliko odkrila … Ko bom spet pripravljala nov recital, bi si želela z njim
ponovno izpiliti svoj spored.«

Pia BRODNIK

Edita GARČEVIĆ KOŽELJ

Barbara JERNEJČIČ FÜRST

MOJSTRSKI TEČAJ PETJA Z Edito GARČEVIĆ KOŽELJ
korepetitor Igor VIĆENTIĆ
20.–24. 8. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

MOJSTRSKI TEČAJI PETJA so ponudili priložnost za intenzivno enotedensko izobraževanje s priznanimi
solo pevkami in pevskimi pedagoginjami, s katerimi so se udeleženci lahko pripravili na novo študijsko
leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali so z njimi preprosto študirali program po la
stnem izboru. Izobraževanje je ponudilo odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega pou
stvarjanja: o treningu pevskega glasu, osmišljanju njegovega delovanja, glasbenem stilu in interpreta
ciji ter umetnosti nastopanja. Tečaji so bili namenjeni univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih
letnikov glasbenega konservatorija ter tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesi
onalni ravni. Mojstrskih tečajev se je udeležilo 26 pevcev. Nekateri med njimi so nastopili na koncertu
Aleja sniva v okviru mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani.
KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE Z Marcosom FINKOM
korepetitorka Irina MILIVOJEVIĆ
4. in 7. 9. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE so bile namenjene profesionalnim pevcem in univerzitetnim študentom
višjih letnikov, ki obvladajo pevsko tehniko in so že bolj ali manj izoblikovane pevske osebnosti, želijo pa z
mednarodno priznanim umetnikom poglobiti študij glasbene in dramske interpretacije ter izboljšati ume
tniški izraz. Poudarek je bil na celostnem poznavanju skladbe, tekstovni analizi in analizi posameznih vlog
s ciljem doseči boljšo komunikacijo glasbene drame na odru. Pri študiju samospevov se je spodbujalo raz
vijanje lastne kreativnosti v izražanju različnih vsebin. V letu 2018 so konzultacije potekale tako v okviru
razpisanih terminov kakor tudi med letom, kadar so pevci izrazili željo po dodatnem študiju.

Marcos FINK

Maria PÖNICKE,
udeleženka mojstrskega tečaja,
ki ga je vodila Pia BRODNIK
»Lani sem se pripravljala na pevsko tekmovanje in sem si od Pie želela slogov
nih in tehničnih nasvetov za zahtevnejše dele svojega sporeda. Večdnevni moj
strski tečaj, ki ga je organizirala Glasbena matica, je bil za to naravnost idealen,
saj je ponudil dovolj pedagoških ur, v okviru katerih sva lahko temeljito obde
lali vse probleme. Na voljo je bila tudi Irina Milivojević, izkušena in angažirana
pianistka, s katero sem lahko spored vadila kar se da avtentično. Ob tem je bilo
zanimivo spremljati tudi Pijino delo z drugimi študenti. Navdušena sem nad
tem, kako se vživi v vsakega pevca in kako hitro ponudi rešitve, s katerimi pri
dejo do neverjetnih izboljšav. Zadovoljna sem bila z organizacijo tečaja. Ponu
dili so mi prostor za vaje, kjer sem se lahko pripravila na tečaj. Možnost vadenja
na licu mesta je zame zelo pomembna in je še dodaten razlog za to, da tečaj
lahko priporočim. Če povzamem: tečaj je bil dobra priložnost za skupno delo
z mojo cenjeno profesorico Pio Brodnik, navezavo prijetnih znanstev in uživa
nje v poletnih čarih Ljubljane.«

67

68

MEDNARODNI SEMINAR GLAS IN RITEM
11.–13. 10. 2018, Ljubljana, Kulturni center Schellenburg

Seminar je bil organiziran v sodelovanju z Balassijevim inštitutom,
ki deluje v okviru Kulturnega centra Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani.
Seminar je bil namenjen izobraževanju in osveščanju zainteresirane javnosti o vlogi in pomenu tolkal,
povezovanju ritmičnih iger s petjem ter osvajanju vokalnih tehnik, primernih za mlade zborovske pevce,
kar naj bi vodilo do ustvarjalnega, spodbudnega in navdihujočega učnega okolja. Seminar je posebej pou
darjal pomen vključevanja ter razumevanja drugačnosti, v prvi vrsti pa je bil organiziran z željo, da bi
osvetlili in nakazali možne rešitve treh problemov, ki smo jim priča predvsem v zadnjih letih:
• Podatki zadnjih let pričajo o porastu otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter o težavah vzgoji
teljev pri vključevanju teh otrok v vzgojno-učni proces.
• V tehnološko vse bolj razviti družbi pozabljamo na težko obvladljivo individualizacijo otrok in na njiho
vo vse težje vključevanje v tekmovalno družbo.
• Globalizacija danes pred pedagoga in vzgojitelja dodatno postavlja vrsto vprašanj o razumevanju in
integraciji otrok priseljencev iz bližnjih in predvsem bolj oddaljenih kulturnih okolij. Z umetnostjo in
predvsem z glasbo te vidne razlike postanejo zanimive, z igro v službi umetnosti in glasbe pa blažijo
težave in odpirajo nove poti harmoničnega sožitja in celo skupnega ustvarjanja.
Glasbena matica Ljubljana je prav zato k sodelovanju povabila mednarodno priznane ustvarjalce, ki imajo
številne izkušnje z delom z otroki in s pedagogi. Seminarja se je udeležilo 52 vzgojiteljev in učiteljev.

GLASBENI PROGRAMI ZA OTROKE
MALI GLASBENIK
MALI GLASBENIK je trimesečna glasbeno-gibalna delavnica za najmlajše otroke, stare tri in štiri leta. Pre
ko učenja pesmi, instrumentalnih spremljav na Orffova glasbila, poslušanja glasbe, plesa, glasbenih iger,
lutk in pravljic predstavlja začetek glasbenega razvoja za vsakega malčka. Vsaka delavnica (12 terminov),
ki je namenjena intenzivnejšemu in kvalitetnejšemu glasbenemu razvoju otroka, ima vsebinsko rdečo
nit, ki zaokrožuje ves program. Pesmi, poslušanje glasbe, igre in ostale dejavnosti so tako povezane v
smiselno celoto.
V letu 2018 sta program oblikovali in izvedli
muzikologinja Maja ANŽUR KAJZER in
profesorica glasbe Sara BUNIČ.
Potekal je v dveh terminih:
8. 1.–9. 4. 2018 in
10. 9.–3. 12. 2018.
Prvo delavnico je obiskovalo 10, drugo pa 8 otrok.

PREDAVANJA IN DELAVNICE
Petra GRASSI: TELO – ZVOK – GLAS: SMO INSTRUMENT V NASTAJANJU IN SPREMINJANJU
Rahela DURIČ: GLAS KOT INSTRUMENT ZA INTEGRACIJO
Rahela DURIČ

Sara BUNIČ

PROGRAM V LETU 2018
Janez BITENC
Tomaž HABE
Damijan MOČNIK
Mira VOGLAR
Francoska ljudska
Izraelski napev
Ljudska igra
Petra GRASSI

Slovenska ljudska
Slovenska ljudska

Petra KOVACS: OBČUTI RITEM – SVEŽE IDEJE ZA ENOSTAVNE GLASBENE IGRE S FOKUSOM
NA KOGNITIVNI IN EMOCIONALNI PERCEPCIJI
Franci KREVH: TOLKALNI KROG – UČENJE BREZ UČENJA
Franci KREVH: RITMI SVETA: PRIMERI IZ OPERE VŠEČ SI MI
Bank SARY: RITMIČNE IGRE
Špela CVIKL: IMETI RITEM – PRIROJEN DAR ALI NAUČENA VEŠČINA?
Minka MARKIČ: METODA TOMATIS
OKROGLA MIZA
RITEM KOT TEMELJNI KAMEN V GLASBI IN PETJE, KI JE NJEN NAJBOLJ NEPOSREDEN IZRAZ
Moderatorka: Helena GARDINA FILIPČIČ
Sogovorniki: Katarina ZADNIK, Claudia KNOLL, Tereza PODLOGAR, Franci KREVH

Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska

Luna na vozičku (Janez BITENC)
Dežek (Tomaž HABE)
Mojster pek (Vojan Tihomir ARHAR)
Kje stanuješ mala miška
Za vasjo (slov. besedilo Jože HUMER)
Zum gali gali
Mačka in miš
Ob bistrem potoku je mlin
Abraham ’ma sedem sinov
Igramo se
Izak, Jakob, Abraham
Dekle je po vodo šla
Draga Lavrencija
Naša mlada nevesta
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PEVSKA PRIPRAVNICA

CICIBANSKI PEVSKI ZBORI
CICIBANSKI PEVSKI ZBORI so poseben projekt Glasbene matice Lju
bljana, namenjen navduševanju predšolskih otrok za zborovsko pe
tje. Od leta 2006 je organiziran v sodelovanju z več ljubljanskimi vrtci.
Prek 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 zbo
rovsko petje.
Pevske delavnice (5 terminov) v vrtcu Mladi rod (enota Stonoga in
Mavrica) in vrtcu Mojca so pod vodstvom Katarine ZADNIK izvajali
ŠTUDENTI AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI.

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 ter izvajajo vaje za krepitev posluha in širitev glasovnega obsega na način, ki je primeren njiho
vi starosti. Preko igre krepijo slušne sposobnosti (prepoznavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre,
poskočne/mirnejše melodije), ki jih lahko dobro uporabijo pri zborovskem petju. Pri učenju pesmi je vsebi
na smiselno predstavljena, tako da otroke pritegne. Utrjevanje in ponavljanje snovi pa poteka v menjava
nju različnih aktivnosti in načinov petja, kar krepi koncentracijo in motivacijo.
V šolskem letu 2017/2018 je pripravnico obiskovalo 22 otrok, v letu 2018/2019 pa 14.
Kimi MAROLT, pevka
»Na pevske vaje zelo rada hodim, ker se zabavamo in pojemo. Na vsaki vaji se naučimo kakšno novo pe
smico, tako da jih sedaj pojemo že veliko. Imeli smo že nastop, na katerega so prišli starši, babice in dedki.
Bilo je zelo zabavno. Rada imam učiteljico Tatjano, ker je prijazna in zabavna.«
Tatjana DOLENC, zborovodkinja; Metoda KINK, pianistka

PROGRAM, IZVEDEN NA NASTOPIH V LETU 2018
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Ana Celin Lenarčič
Radovan Gobec
Tomaž Habe
Tomaž Habe
Anton J. Kropivšek
Anton J. Kropivšek
Katarina ZADNIK

Janez Kuhar
Janez Kuhar, prir. Tomaž Habe

Tjaša FIŠER, Eva GRMEK, Erna KERMAN,
Vanja KOJIĆ, Anja RAVNIKAR ZABUKOVŠEK,
Dejan VUNJAK, ŠTUDENTI AKADEMIJE
ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI,
ki so vodili cicibanske pevske zbore
»Za predmet glasba v najzgodnejšem življenjskem obdobju smo se
odločili instrumentalisti z željo po pridobivanju širšega znanja, ki pre
sega zgolj individualni pouk našega inštrumenta. Spoznali smo razvoj
otroka in pomemben vpliv glasbe v zgodnjem obdobju, predmet in
praksa pa sta nam kmalu prirasla k srcu. Otroci so nas okužili z iskre
nim navdušenjem in nas presenetili s hitrostjo svojega napredka. Od
krili smo, da malčkom stik z glasbo – poleg znanja, ki ga prinaša – po
maga razvijati tudi vrsto drugih pozitivnih lastnosti, ki jih spremljajo v
življenju sočutnega, socialnega in kulturnega odraslega. Uživali smo
v celotnem procesu – tako učenja kot poučevanja – in hvaležni smo
profesorici Katarini Zadnik za čudovito ter neprecenljivo izkušnjo.«

Viktor Mihelčič
Janez Močnik
Milan Ostojić
Marijan Vodopivec, prir. Tomaž Habe
Angleška ljudska, prir. Andreja Tomažič Hrvatin
Nemška ponarodela, prir. Wladimir Labler
Ljudska, prir. Tomaž Habe
Slovenska ljudska

Gosak in goske (Janez BITENC)
Muca Maca (Janez BITENC)
Račka – kratkotačka (Anica ČERNEJ)
Moja cesta (Neža MAURER)
Kolački (Anja ŠTEFAN)
Žogica (Tomaž HABE)
Cirkus (Neža MAURER)
Ga-ga, ga-ga, gos mi reče (Neža MAURER)
Vesela pomlad (Gregor STRNIŠA)
Počasné (Danilo GORINŠEK)
Rokavica (Czeslav JANEZOVSKI)
Bolnica (Engelbert GANGL)
Darilo (Feri LAINŠČEK)
Tujček maček (Črtomir ŠINKOVEC)
Želimo vesel vam Božič (slov. besedilo Vito PRIMOŽIČ)
Ringa, raja, kreše (slov. besedilo Marija JESENOVEC)
Pleši, pleši, črni kos (ljudska)
So ptički se ženili

NASTOPI PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2018
SKLEPNI NASTOP OB ZAKLJUČKU SEZONE 2017/2018
26. 5. 2018, Ljubljana, Kavarna Union
BOŽIČNO-NOVOLETNO PEVSKO VOŠČILO
17. 12. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
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GLASBENE POČITNICE
Glasbena matica od leta 2011 pripravlja GLASBENE POČITNICE za otroke z namenom, da bi jim nudila
možnost kakovostnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo. Doslej so bile
počitnice organizirane dvaindvajsetkrat in se jih je udeležilo 377 otrok.
V letu 2018 so celodnevne (osemurne) delavnice potekale v času poletnih šolskih počitnic (27.–31. 8. 2018).
Udeležilo se jih je 11 otrok, starih od šest do deset let.
Glasbene počitnice so namenjene obogatitvi otrokovega doživljanja sveta skozi glasbeno umetnost. Otro
ci skozi igro spoznavajo nove pesmi, se sprostijo v glasbenih in didaktičnih igrah ter se urijo v različnih
umetniško-ustvarjalnih dejavnostih.

ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
MOZART: REQUIEM
V spomin na prvi koncert novega pevskega sestava Mešanega zbora Glasbene
matice, ki se je oblikoval spomladi 2017, je bil v sodelovanju z ZKP RTV Sloveni
ja izdan DVD Mozart, Requiem. DVD je posnetek koncerta prvega abonmaj
skega koncerta iz cikla Kromatika v sezoni 2017/2018, ki je bil 14. 9. 2017 v Gallu
sovi dvorani Cankarjevega doma.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
REQUIEM, K 626
AVE VERUM CORPUS, K 618

Katarina ZADNIK

Program sta oblikovali in vodili
muzikologinja Ana MILOŠEVIČ in
študentka glasbene pedagogike Jasmina FERENČEK
pod mentorstvom muzikologinje Veronike BRVAR.
Tema počitnic je bila PO KOROŠKEM PO KRANJSKEM, zato so se otroci posve
tili predvsem ljudski glasbi. Vsak dan so se naučili eno ljudsko pesem, spoznava
li ljudske plese, poslušali slovenske ljudske pravljice ter izdelovali lastna ljud
ska glasbila in zvočila, ki so jih uporabljali za spremljavo pri prepevanju.
Obiskali so RADIO SLOVENIJA in si ogledali snemanje oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
Spoznali so različne zgodbe, pravljice, pesmi in skladbe o zmajih ter si na LJUBLJANSKEM GRADU ogledali razstavo zmajev.
Študentka muzikologije Linda IACHIS iz Romunije je otrokom predstavila romunsko ljudsko izročilo in pesmi za otroke.
Indijansko izročilo južne Amerike pa so jim približali glasbeniki ANSAMBLA
DEL BARRIO iz Argentine.
Pot jih je peljala tudi v SLOVENSKO FILHARMONIJO, kjer so spoznavali tolkala.
Otroci so urili svoje pevske sposobnosti, obenem pa tudi občutek za ritem in
si krepili narodno zavest. Poleg tega je bilo pomembno tudi urjenje čuta za so
človeka, zato so otroci skozi teden poskušali vsak dan narediti nekaj lepega za
svojega skritega prijatelja.

Mojca KOVAČIČ, mamica
»Hči se je pevskih počitnic prvič udeležila na mojo pobudo, drugič na lastno.
Doživetja iz glasbenih počitnic mi je opisovala še skozi celo leto. Ljubljanski
zmaj in Zvezdica zaspanka sta pesmi, ki sta ostali del njenega domačega pev
skega repertoarja. Nam in drugim pripoveduje o smešnem Franciju in njego
vem pravilu: ‘Ni pravil!’, o bobnanju, orglah, ljubljanskih ulicah in vilah, novih
prijateljih in prijateljicah …«

Theresa PLUT, sopran
Martin SUŠNIK, tenor
Bernarda FINK, mezzosopran
Marcos FINK, basbariton
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Sebastjan VRHOVNIK, dirigent
SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA
Loris VOLTOLINI, dirigent
Sebastjan VRHOVNIK
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Wolfgang Amadeus MOZART, REQUIEM, 14. 9. 2017, Ljubljana, Cankarjev dom, Gallusova dvorana;
prvi koncert novega sestava MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA
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IMENOVANJE VIDE ŠEGA
ZA ČASTNO ČLANICO DRUŠTVA
Na podlagi sklepa Občnega zbora Kulturnega društva Glasbena matica Ljubljana, sprejetega 15. 3. 2018, je
predsednica društva Veronika Brvar na Dnevu Glasbene matice, 19. 5. 2018, v Slovenski filharmoniji ime
novala Vido ŠEGA za častno članico društva, zaradi izjemnega prispevka k delovanju, ohranjanju in utrje
vanju pomena društva v slovenskem kulturnem prostoru vse od leta 1975; zaradi dolgoletnega petja v
Mešanem zboru Glasbene matice in aktivne vloge v različnih organih društva; zaradi srčne pripadnosti in
poistovetenja z društvom, kateremu se predano, pošteno in strokovno razdaja z žarom in ljubeznijo, ter
zaradi plemenitosti, pokončnosti, skromnosti in dobronamernosti, s katerimi že vrsto let nepogrešljivo
sooblikuje pozitivno podobo društva. S svojim načinom življenja med ljudmi razširja veselje do petja, krepi
vrednote ljubiteljske kulture, v družbo vnaša pozitivno in spodbudno energijo ter krepi dobre medčlove
ške odnose.

SODELOVANJE V ERASMUS+
Glasbena matica se je lani prvič vključila v evropski program ERASMUS+ MOBILNO PRIPRAVNIŠTVO, ki
mlade spodbuja k pridobivanju poklicnih izkušenj s pripravništvom v drugih evropskih državah.
Linda IANCHIS, študentka muzikologije iz romunskega mesta Cluj-Napoca, je za svojo poletno študijsko
destinacijo izbrala prav našo ustanovo. Paleta kulturno-umetniških in izobraževalnih dejavnosti, ki se po
leti odvijajo na Glasbeni matici, ji je ponudila vpogled v delovanje društva in možnost dejavne vključitve
v posamezne projekte.

Metoda KINK
Veronika BRVAR
Linda IANCHIS

Linda IANCHIS, študentka muzikologije iz Romunije
»Slovenija mi je prirasla k srcu, to lahko rečem, potem ko sem lani sodelovala v
čudovitem programu Erasmus+ Mobilno pripravništvo. Imela sem velik privile
gij, da sem bila dva meseca del ekipe Glasbene matice, ki mi je v času mojega
bivanja v Ljubljani postala glasbena družina. Že ob prvem elektronskem stiku z
Veroniko Brvar sem se počutila sprejeto, in sicer še preden sem prišla v Slove
nijo. Veronika Brvar mi je opisala vse aktivnosti, ki se bodo med poletjem do
gajale na Glasbeni matici, zato sem se zelo veselila svoje nove izkušnje. Prvi
dan sta me ob Prešernovem spomeniku pričakali Veronika in Metoda, in tako
se je vse začelo. Postala sem del skoraj vsakotedenskih projektov Matice. Ime
la sem priložnost srečati veliko navdihujočih glasbenikov (študentov, profesor
jev, muzikologov, skladateljev, dirigentov), pa tudi ljudi z drugih delovnih po
dročij. Vesela sem bila, da sem kot pianistka lahko sodelovala pri poletnem
pevskem tečaju in v pripravah na opero Všeč si mi. Poleg tega sem pomagala
urejati notni arhiv. Pri projektu glasbenih počitnic sem otroke učila o romunski
kulturi in glasbi. Zame je bil privilegij, da sem lahko spoznala delovanje ene
osrednjih glasbenih institucij v Ljubljani, in hvaležna sem vsem, ki so z mano
delili svoje neverjetne zgodbe. Vredno bi bilo omeniti še marsikaj, čudovite
glasbene festivale (Ljubljana, Brežice, Radovljica), koncerte, ki sem jih obiska
la, odkrivanje naravnih lepot Slovenije … Želela bi se zahvaliti Veroniki, Luciji in
Metodi ter vsem, ki so bili del čudovite in nepozabne slovenske izkušnje.«
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GRADBENA OBNOVA

Načrti za obnovo stavbne lupine obeh hiš Glasbene matice so zoreli več let, pri čemer ni šlo za dilemo o
potrebnosti obnove – ta je bila očitna vsakomur, tudi naključnemu sprehajalcu na aleji skladateljev –, pač
pa za zagotovitev finančnih sredstev v ta namen. Društvo je leta 2014 ustanovilo Sklad za obnovo, kjer s0
se v naslednjih letih zbirala sredstva za različne investicije, med katerimi je dobil absolutno prednost prav
projekt obnove stavbne lupine.
V letu 2017 se je vodstvo društva odločilo za obnovo v dveh fazah, in sicer so se v letu 2017 obnovile
dvoriščne fasade, v letu 2018 pa ulične in stranske fasade ter streha hiše na Vegovi ulici. Drugo fazo
obnove je sofinancirala Mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana – moje mesto. Glasbena
matica je v obe fazi obnove vložila 275.222,31 EUR.
Prvi del obnove je samostojno izvedlo podjetje Gradnje Moste, d.o.o., drugo pa omenjeno podjetje skupaj
s podjetjem Gnom, d.o.o., ki je specializirano za restavratorska dela. Nadzor gradbenih in restavratorskih
del je opravljalo podjetje Imovina, d. o. o.
Vodenje projekta je Upravni odbor zaupal svojemu članu dr. Antonu VENGUŠTU, ki mu gre velika zahvala za uspešen zaključek del.
Od jeseni 2018 se tako Matica ponovno ponaša z zunanjo podobo, ki izžareva prvotni sijaj umetniških
pročelij in privablja pozornost tako Ljubljančanov kot turistov.
Hiša Glasbene matice na Vegovi ulici je doživela več obnov. Obnovo leta 1931 je zasnoval Jože PLEČNIK in
je bila s štirimi stebri s kapiteli, ki so nosili balkon, morda najbolj markantna. Zaradi slabe nosilnosti tal
so bili ti stebri kasneje odstranjeni ter preneseni na pokopališče Navje. Predzadnja obnova je sledila leta
1952, ko so fasado Vegove ulice preuredili po načrtih arhitekta Janeza VALENTINČIČA, slikar Tone ŽNIDARŠIČ pa jo je v medaljonih v tehniki sgraffito okrasil z reliefnimi portreti skladateljev Jacobusa Gallusa,
Kamila Maška, Miroslava Vilharja, Gregorja Riharja, Hrabroslava Volariča in Antona Hajdriha. Lanska ob
nova je pomemben prispevek k ureditvi celote hišnih pročelij, katerih os poteka vzporedno z alejo skla
dateljev. Ta edinstven spomenik, v katerega so vključene herme desetih skladateljev skupaj z izbrano ve
getacijo, je Jože Plečnik leta 1932 zasnoval prav na pobudo Glasbene matice ob njeni šestdesetletnici.
Želimo, da bi bili obe hiši Glasbene matice, ki sta dragocen dar naših predhodnikov, tudi v prihodnje prije
ten ambient za vse ustvarjalce, zato načrtujemo že druge posege, s katerimi želimo dvigniti kakovost bi
vanja v njiju in hiši spremeniti v dom glasbe in petja.
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ORGANI DRUŠTVA, IZVOLJENI
NA ZBORU ČLANOV DRUŠTVA (15. 3. 2018)
Predsednica: Veronika BRVAR

ZALOŽBA GLASBENA MATICA LJUBLJANA
KNJIGE
Pavle KALAN, MED GLASBO IN BESEDO

Upravni odbor: Vesna ČOPIČ
Marcos FINK
Mojca MENART
Branka ROTAR PANCE
Tomaž SIMETINGER
Anton VENGUŠT

Henrik NEUBAUER, OPERETA V SLOVENIJI
Vilko UKMAR, POGLAVJA IZ GLASBENE ESTETIKE

GLASBENE ZGOŠČENKE
Josip IPAVEC , SAMOSPEVI
Matjaž BARBO (ur.), KONCERT V ČAST IMENOVANJA DR. FRANCA RODETA

ZA KARDINALA RIMSKE CERKVE
Darja KOTER (ur.), SKLADATELJSKI PORTRET KAROLA PAHORJA

Po funkciji predsednika MePZ Glasbene matice Ljubljana je
nevoljen član upravnega odbora tudi predsednik zbora
Urban UDOVIČ.
Nadzorni odbor: Marko BREZNIK
Janez ROZMAN
Vida ŠEGA
Disciplinska komisija: Tanja BENEDIK
Cecilija ČERMELJ MERLJAK
Mateja KRALJ

Lojze LEBIČ, ZBOROVSKA GLASBA Z INSTRUMENTI
Tomaž TOZON (ur.), MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA (I)
Sebastjan VRHOVNIK (ur.), MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA (II)
Polona STEGU (ur.), MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Tomaž TOZON (ur.), MOŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Andreja MARTINJAK (ur.), OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Hans KRASA, BRUNDIBAR (otroška opera)
Wolfgang Amadeus MOZART, REQUIEM

NOTNE EDICIJE
Blaženka ARNIČ LEMEŽ, ERKLÄR MIR, LIEBE
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Ciril KREN, SAMOSPEVI
Aldo KUMAR, KENGURUJKA
Aldo KUMAR, USPAVANKA in KORENJAK
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Nataša CIGOJ KRSTULOVIĆ (ur.), ANDANTE – ALLEGRETTO: 140 LET GLASBENE
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