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PEVSKI ZBORI
Pod okriljem Glasbene matice Ljubljana delujejo različni pevski sestavi: otroški, mladinski, mešani in senior
ski pevski zbor. K njihovim rednim dejavnostim sodijo koncerti, glasbeno-scenski projekti, snemanja,
sodelovanja na pevskih revijah, festivalih in tekmovanjih, priložnostni nastopi in gostovanja. Umetniška
vodstva zborov si prizadevajo za glasbeno in estetsko izobrazbo pevcev ter za kvaliteten in sodoben repertoar. S postopno rastjo umetniške ravni bi se zbori v prihodnje lahko uvrščali v krog najboljših slovenskih izvajalcev. Glasbena matica zbore spodbuja k ambicioznim ciljem, vztrajnemu razvoju izvajalskih
sposobnosti, sodobnim in kvalitetnim glasbenim predstavitvam ter s tem k prepoznavnosti v slovenskem prostoru.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Otroški PEVSKI zbor Glasbene matice LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2005, njegov namen pa je
otrokom približati kvalitetno (predvsem slovensko) zborovsko literaturo, jih navduševati za lepo zborovsko petje in za skupinsko poustvarjanje ter jih voditi skozi pevski razvoj. Pevski zbor je krstno izvedel že
več kot ducat novitet, ki jih je zanj naročila Glasbena matica. Zbor redno nastopa in občasno sodeluje
tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih, kot so bili ABC (M. Kozina), Pedenjped (K. Pahor, B. Lesjak,
P. Šavli, Č. Sojar Voglar, T. Vulc, A. Kumar, M. Goršič), Gal v galeriji (T. Vulc) in Kaznovana radovednost (P. Šivic). Tovrstni dogodki so za otroke posebej privlačni, saj jim nudijo zanimiva doživetja in izkušnje, možnost nastopanja na velikih koncertnih odrih, neposredni stik s poklicnimi umetniki in priložnost
za vpogled v zakulisje, predvsem pa odlično spodbudo in motivacijo za nadaljnje delo.
Prepevanje v tem zboru je v sezoni 2013/2014 postalo nekaj posebnega. Na rednih pevskih vajah je bil
uveden nov način dela – timski pristop – pri čemer so strokovne moči združile zborovodkinja in glasbena
pedagoginja Irma Močnik, pevska pedagoginja Nina Kompare Volasko in korepetitorka ter glasbena pedagoginja Sara Bunič.
Otroci so ob pestrem in raznolikem pevskem programu spoznavali tudi veščine pevske tehnike, saj je bil
poseben poudarek namenjen oblikovanju in razvoju glasu vsakega pevca posebej. Pevske vaje so potekale enkrat tedensko v dinamičnem prepletu muzikalnih, ansambelskih, pevsko tehničnih in gibalno izraznih poudarkov, ki otrokom zborovsko petje približajo na zanimiv in privlačen način ter spodbujajo njihovo veselje do petja in glasbeno umetniškega izražanja.
Otroški pevski zbor je v letu 2014 nastopil na dveh koncertih v Ljubljani, gostoval pri Otroškem pevskem
zboru Emil Komel v Gorici, se udeležil revije ljubljanskih otroških zborov, na Radiu Slovenija posnel cikel
pesmi Benjamina Brittna Petkovi popoldnevi in sodeloval pri izvedbi pravljične opere za otroke Pavla
Šivica Kaznovana radovednost.
Osrednji projekt zbora v letu 2014 je bila pravljična opera za otroke Pavla Šivica KAZNOVANA RADOVEDNOST. Opera je bila napisana leta 1987, glasbeno-scensko pa je bila prvič uprizorjena šele leta 2014. Na
avdiciji je bilo izbranih petdeset otrok, ki so v operi nastopili v vlogi palčkov v triglasnem otroškem zboru.
Otroci, stari od 8 do 14 let, so se v dveh mesecih muzikalno in scensko pripravili na premiero, ki je bila 9.
11. 2014 v Centru kulture Španski borci v Ljubljani. Sledile so še tri ponovitve. Vse predstave so bile razprodane in so doživele lep odmev v javnosti.

Glasba: Pavel Šivic
Libreto: Stana Vinšek
Režija: Eva Hribernik
Scenografija in kostumografija: Jaro Ješe
Producentki: Katja Konvalinka, Lucija Pavlovič
Glasbeno vodstvo: Mojca Lavrenčič, Anita Kiralj, Dominik Steklasa
(mentor: Simon Dvoršak, asist.)
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Zborovodkinja: Irma Močnik
Korepetitorka: Sara Bunič
Pevska pedagoginja: Nina Kompare Volasko
Jaka: Klemen Adamlje, bariton (mentor: Matjaž Robavs, izr. prof.)
Špela: Inez Osina, mezzosopran (mentorica: Pia Brodnik, izr. prof.)
Otroški in Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Komorni sestav Akademije za glasbo v Ljubljani (mentorica: Marina Horak, izr. prof.)
Producent: Slovensko komorno glasbeno gledališče v sodelovanju z Glasbeno matico
Ljubljana in Akademijo za glasbo v Ljubljani
Kratka vsebina opere
Palčki si nabirajo zelenjavo na polju kmeta Jake, zato ga gre ta stražit s puško, a pri tem zaspi. Palčki ga
zvežejo, in ko se Jaka zbudi, jim mora obljubiti, da bodo lahko pobirali s polja vse, kar bodo potrebovali, v
zameno pa mu bodo varovali dom in pridelek. Le ženi Špeli ne sme povedati za pogodbo. Mine trideset
let. Ker pridelki še vedno izginevajo, se na stražo odpravi jezna Špela. V grmovju najde pogodbo, ki jo je
Jaka podpisal s palčki, in se hudo razjezi. Prav takrat pa se razbesni nevihta in Špela se premočena vrne
domov. Tedaj Jaka njej in vnučkom pove, zakaj imajo vedno srečo s pridelki in jim nikoli nič ne manjka.
Eva Hribernik, režiserka:
»Otroška pravljična opera Pavla Šivica Kaznovana radovednost govori o sodelovanju človeka z naravo ter
njenimi predstavniki, palčki. Če človek do narave goji spoštljiv odnos, mu ta povrne in skrbi za njegovo
preživetje ter njegovo varnost. Narava ima svoje zakonitosti in te naj bi človek spoštoval. Ker se človek
vmešava v naravne zakonitosti in želi izvedeti stvari, ki mu jih ni nujno potrebno vedeti, se mu narava
maščuje. Če bomo ljudje spoštovali Zemljo in živeli v harmoniji z naravo ter drug z drugim, bomo vedno
preskrbljeni in varni, in zato ne bo nobenega razloga za strah. Namesto strahu za preživetje, bo več prostora za boljše medosebne odnose in ljubezen!«
Katja Konvalinka, producentka in predsednica Slovenskega komornega glasbenega gledališča:
»Gre za prvo uprizoritev te opere za otroke, s čimer skrbimo za prepoznavnost in razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti. Verjamemo, da je izbor opere, ki je primerna za mlajše občinstvo, ključnega pomena za
to, da otroci opero vzljubijo. Z uprizoritvijo bomo javnosti predstavili kvalitetno slovensko glasbeno delo,
eno redkih slovenskih oper za otroke. Nastopajoči otroci bodo bogatejši za svojo prvo operno izkušnjo.«
Odzivi staršev otrok, ki so nastopili v operi:
»Opera je bila odlična, ravno prav zahtevna za otroke. Glede na Sarin odziv upam, da bo še več podobnih
projektov tudi v prihodnje. Pohvalil bi tudi vaš način dela, saj je Sara (po moji laični presoji) zelo napredovala. Hvala.« /Tadej Remic/
»Ana je z velikim veseljem hodila na vaje in sodelovala v Šivičevi operi in zanjo je bila to čudovita izkušnja.
Hvaležni sva vam za vse lepe trenutke in izkušnje, ki ste ji jih podarili!« /Andreja Kosmač/
»Opero ste prekrasno izvedli, za kar vam iskreno čestitam!« /Bernarda Prosenc/
»Iz srca se zahvaljujem vsem pedagoginjam in organizatorkam, ki otrokom omogočate takšne čudovite
izkušnje. Otrok je navdušen nad Glasbeno matico, srečen je, da lahko poje pri vas.« /Ada Zore/
»Radi bi se zahvalili za lep, kvalitetno izveden projekt. Otroci so resnično radi odhajali na vaje in predstave, še z večjim veseljem so pripeli nazaj domov, ne, ker je bilo konec, ampak ker so bili napolnjeni z dobro
voljo in radoživo muzikalno razposajeni. Sodelujoči sodelavci Glasbene matice ste poskrbeli za strokovno in prijazno vodenje naših otrok po poteh sveta glasbe – tokrat opere. Vse čestitke in zahvale.« /Eva
Tozon/
»Ana je imela s sodelovanjem v operni predstavi veliko veselja. Zelo bi bila vesela, če bi imela možnost v
podobni predstavi sodelovati še kdaj.« /Anamarija Borštnik Bračić/
»Hvala vam za čudovito izkušnjo, enkratno premiero in vse pohvale prav vsem. Še veliko takih projektov
in vse dobro.« /Marjetka Zajc/
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Odmevi občinstva:
»Opera je bila všeč tako otrokom kot nam. Veselimo se ponovnega srečanja z vami. Veliko ustvarjalnega
duha vam želimo.« /Vrtec Medvode, Polona Smrekar/
»Predstavo so si ogledale štiri skupine in bili smo zelo navdušeni nad celotno izvedbo. Vse vzgojiteljice
smo si bile enakega mnenja, da je bila to ena boljših opernih predstav za otroke, saj je vključevala vse
elemente opere. Želimo si še več tovrstnih predstav, in vas naprošamo, da nas o vaših ponudbah še obveščate.« /Vrtec Šenčur, Tadeja Čehovin/

Umetniško vodstvo zbora v letu 2014: Irma Močnik, zborovodkinja
Nina Kompare Volasko, pevska pedagoginja
Sara Bunič, korepetitorka

PROGRAM ZBORA V LETU 2014:
Anonymous
Benjamin Britten

Tomaž Habe
Jakob Jež
Borut Lesjak
Irma in Damijan Močnik
Damijan Močnik

Pavel Šivic
Afriška, prir. Gašper Jereb
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska, prir. Jože Kregar

Glasba mi je vse
Petkovi Popoldnevi (slo. besedilo 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
Sitna žabica (Miroslav Košuta)
Ai bai (ljudska izštevanka s Tržaškega)
Vrtnar (Niko Grafenauer)
Noči so črno črne (Anja Štefan)
Živa hiša (Brina Štampe Žmavc)
Jesen češe laske drevesom (Brina Štampe Žmavc)
Tri luže (Neža Maurer)
Kraguljčki (Ljudmila Prunk)
Mojster pek (Vojan Tihomir Arhar)
Zum-zum (Jože Petelin)
Pet majhnih maškar (Slavica Remškar)
Kdo lovi? (Ljudska izštevanka, Franci Lakovič)
Kaznovana radovednost (pravljična opera za otroke)
Enyonza
Singabahambayo
Sonce ljubo
Stoji, stoji Lublanca
Rožic ne bom tergala
Zajčkova ženitev

NASTOPI ZBORA V LETU 2014:
Koncert za otroke: Pedenjkoncert
15. 3. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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Koncert za otroke: Pedenjkoncert
15. 3. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

11
Sodelovanje na reviji ljubljanskih otroških in
mladinskih pevskih zborov Pomladna prepevanja
19. 3. 2014, Ljubljana, dvorana Konservatorija za glasbo in
balet Ljubljana

12
Arhivsko snemanje cikla pesmi Benjamina Brittna Petkovi popoldnevi
26. 4. 2014, Ljubljana, Radio Slovenija
Koncertni cikel Snovanja: Mi smo pomlad
17. 5. 2014, Gorica, Kulturni center Lojzeta Bratuža
Letni koncert Pevske pripravnice in Otroškega pevskega zbora Glasbene matice
Ljubljana
28. 5. 2014, Ljubljana, Atrij ZRC

13

14
Opera za otroke Kaznovana radovednost (Pavel Šivic)
09. in 10. 11. 2014, Ljubljana, Center kulture Španski borci
11. in 12. 11. 2014, Ljubljana, Dvorana Kazina

15

16

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2006 in mladim ponuja
možnost sodelovanja pri različnih vokalnih in vokalno-instrumentalnih projektih. Njegov cilj je postati
homogena skupina pevcev, ki izvaja zahtevno slovensko in tujo zborovsko literaturo, redno koncertira, se
udeležuje revij in tekmovanj, snema in izvaja novitete slovenskih skladateljev.
Mladinski pevski zbor se je v letu 2014 predstavil na reviji ljubljanskih mladinskih pevskih zborov, pripravil
letni koncert in sodeloval pri izvedbi pravljične opere za otroke Kaznovana radovednost. Na letnem
koncertu je pod umetniškim vodstvom Aleša Makovca petnajst pevk predstavilo štirinajst skladb slovenskih in tujih skladateljev, med drugim tudi pesmi iz priljubljenega francoskega filma Zboristi. Po treh letih je zbor tako ponovno pripravil samostojni celovečerni koncert.

Umetniško vodstvo zbora v letu 2014: Aleš Makovac in Irma Močnik, zborovodji
Nina Kompare Volasko, pevska pedagoginja
Mojca Jenič in Sara Bunič, korepetitorki

PROGRAM ZBORA V LETU 2014:
Radovan Gobec
Davorin Jenko
Pablo Casals
Petr Eben

Bojan Glavina
Bruno Coulais

Gloria, prir. Aleš Makovac
Ed Robertson
Aleksander Kogoj, prir. Aleš Makovac
Pavel Šivic

Pozdravna (Marica Vozlič)
Strunam (France Prešeren)
Nigra sum (Visoka pesem)
Dve jesenski pesmi (slov. besedilo Jože Humer):
Gosja pastirica
Jesenski veter
Pomladna
Vodomet (Barbara Gregorič)
Pesmi iz filma zboristi (slov. besedilo Aleš Makovac):
Ko greš svojo pot
Prijatelj Guliver
Sapice čez ocean
Poletni sijaj
Misli v vetru
Človek sem (Gloria)
Sanjam sen (slov. besedilo Jože Humer)
Naj ljubezen združi vse ljudi (Aleksander Kogoj)
Kaznovana radovednost (pravljična opera za otroke)

NASTOPI ZBORA V LETU 2014:
Sodelovanje na reviji ljubljanskih otroških in mladinskih pevskih zborov Pomladna
prepevanja
17. 3. 2014, Ljubljana, dvorana Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

17

18
Letni koncert Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
20. 5. 2014, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana

19

20
Opera za otroke Kaznovana radovednost (Pavel Šivic)
09. in 10. 11. 2014, Ljubljana, Center kulture Španski borci
11. in 12. 11. 2014, Ljubljana, Dvorana Kazina

21

MEŠANI PEVSKI ZBOR
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 1891 in je že s prvim dirigentom, Matejem Hubadom, doživel zlato dobo. Ustanovitev zbora je takrat pomenila pomemben mejnik v
slovenskem zborovstvu in kvaliteten preskok v umetniškem poustvarjanju. Pevski zbor je bil številen in
stalen korpus, s katerim je društvo prirejalo vokalne in vokalno-instrumentalne koncerte tujih in slovenskih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen značaj. Najpomembnejše programsko vodilo
je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je zbor izgubil prvenstvo med slovenskimi
zbori, vseskozi pa je ostal aktiven in v določenem 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: kantata Viktorja Parme Povodni mož (2012), kantata Tadeje Vulc Stara Ljubljana (2012), Magnificat
Johna Rutterja (2013), Missa in Tempore Belli Josefa Haydna (2014).
Aleš Makovac, zborovodja:
»Izvedba Haydnove Maše v C-duru velja za pomembnejši koncertni dogodek zbora Glasbene matice v
letu 2014. Zbor bo delo izvedel v sodelovanju s komornim zborom Krog, z orkestrom Mladi ljubljanski
solisti ter z mladimi študenti solo petja Akademije za glasbo v Ljubljani. Preplet profesionalnega in ljubiteljskega zboru Glasbene matice ponovno omogoča izvedbo vokalno- instrumentalnih del, ki so bila v
preteklosti redno na repertoarju zbora. Po lanskoletni izvedbi Magnificata, skladatelja Johna Rutterja, je
to drugi tovrstni koncertni dogodek. V njih se ponuja tudi možnost za širjenje kulturno socialnega dialoga, saj pri izvedbi glasbenih vsebin tehtne umetniške vrednosti sodelujejo tudi posamezniki iz socialnega
roba. Klasična glasba na ta način prestopa družbene meje in v želji po pristnem glasbenem poustvarjanju
združuje profesionalno in ljubiteljsko.
Z izvedbo Haydnove Missa in tempore belli se Ljubljana na simbolni ravni ponovno povezuje z Dunajem. Znano je, da je leta 1800 skladatelj Haydn postal častni član ljubljanske Filharmonične družbe. Ob tej
priložnosti je družbi podaril prav rokopis tega svojega dela. Filharmoniki so mašo izvedli istega leta v
šentjakobski cerkvi v Ljubljani. To mašo, ki je pristni rokopis Haydnovega uradnega kopista, hrani Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani kot eno svojih največjih dragocenosti. S ponovno
izvedbo te Haydnove maše obujamo stare povezave in se uvrščamo med kulturno bogate in med seboj
povezane evropske prestolnice.«

Umetniško vodstvo zbora Aleš Makovac, zborovodja od oktobra 2012 do junija 2014
v letu 2014: Maja Cilenšek, zborovodkinja v sezoni 2014/2015
Alenka Šutar in Mojca Jenič, korepetitorki

PROGRAM ZBORA V LETU 2014:
Emil Adamič
Emil Adamič
Bob Chilcott
Antonín Dvořák
Joseph Haydn
Aleksander Kogoj, prir. Aleš Makovac
Prir. Aldo Kumar
Prir. Lojze Lebič

Večerna pesem (Maloruski zl. Mlaka – Oton Župančič)
Kresovale tri devojke (Oton Župančič)
A little jazz mass
Napadly písně (Víte^zslav Hálek)
Missa in tempore belli
Naj ljubezen združi vse ljudi (Aleksander Kogoj)
Pesmi od ljubezni in kafeta (istrske ljudske)
Luba vigred se rodi (ljudska iz Roža)
Ta drumelca je zvomlana (koroška ljudska)
Traunče so že zeleni (koroška ljudska)
e
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NASTOPI ZBORA V LETU 2014:
Nastop na prireditvi Po Prešernovih stopinjah
3. 2. 2014, Ljubljana, Gosposka ulica 3 (Stara Kazina)
Sodelovanje na reviji ljubljanskih odraslih pevskih zborov Ljubljanski zbori
2. 3. 2014, Ljubljana, Dvorana Zavoda sv. Stanislava
Koncert Missa in Tempore Belli
22. 3. 2014, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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Koncert Missa in Tempore Belli
22. 3. 2014, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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Sodelovanje na Letnem koncertu Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice
Ljubljana
20. 5. 2014, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
Sodelovanje na koncertu Okteta Aljaž
29. 11. 2014, Koper, Rotunda

SENIORSKI PEVSKI ZBOR
SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil ustanovljen
šele leta 2010 in se po svojem poslanstvu tudi bistveno razlikuje od drugih matičinih zborov. Njegov primarni cilj ni doseganje najvišje umetniške ravni, temveč se pevci družijo zaradi dolgoletnih prijateljskih
vezi, ki so se spletle v mešanem zboru. Čeprav v železni repertoar sodijo predvsem slovenske ljudske
pesmi, se zbor samozavestno spoprime tudi s sodobno in zahtevnejšo literaturo. Zbor, ki deluje pod
umetniškim vodstvom Cecilije Čermelj Merljak, sodeluje na različnih prireditvah in vsako leto pripravi letni koncert. Gost na letnem koncertu v letu 2014 je bil Ženski pevski zbor Glasbene matice Maribor, ki ga
vodi Zsuzsa Budavari Novak. Oba zbora sta pripravila program, katerega rdeča nit so bile priredbe slovenskih ljudskih pesmi in popularne duhovne skladbe.
Jeseni je Anton Vengušt za člane zbora in prijatelje Matice pripravil ‘kulturno popotovanje’. Pevska druščina si je ogledala nekaj kulturnih in naravnih znamenitosti Spodnje Savinjske doline: rimsko nekropolo
in jamo Pekel v Šempetru, rojstno hišo skladatelja Rista Savina v Žalcu, Muzej Južne železnice v Šentjurju,
cilj potovanja pa je bila rojstna hiša skladateljev Ipavcev in predavanje, ki ga je imel o znameniti glasbeni
družini dr. Igor Grdina. Kulturno popotovanje je bilo tokrat organizirano tretjič. Po letu 2006, ko nas je
pot vodila od Ljubljane do Polhovega Gradca v spomin na 210-letnico rojstva skladatelja Gregorja Riharja,
in letu 2013, ko smo si ogledali razstavo o glasbeni družini Šantel v Slovenski Bistrici, so bili tokrat v
ospredju skladatelji Ipavci: Gustav, Benjamin in Josip.

Umetniško vodstvo zbora v letu 2014: Cecilija Čermelj Merljak, zborovodkinja

PROGRAM ZBORA V LETU 2014:
Črnska duhovna
Črnska duhovna, prir. Walter Goodell
Duhovna iz Bahamov, prir. Norman Luboff
Koroška narodna iz Roža, prir. Luka Kramolc
Ljudska iz Istre, prir. Aldo Kumar
Primorska narodna, prir. Mihael Rožanc
Slovenska ljudska, prir. Marij Kogoj
Slovenska ljudska, prir. Vilko Rus
Jan Adam Maklakiewicz

Deep river
Swing low sweet chariot
All my trials
Sem se rajtou ženiti
Vilota
Dajte, dajte
Dober večer
Stoji mi polje
Se davno mrači
Uspavanka/kolysanka

NASTOPI ZBORA V LETU 2014:
Nastop na prireditvi Po Prešernovih stopinjah
1. 2. 2014, Ljubljana, Breg
Sodelovanje na reviji ljubljanskih
odraslih pevskih zborov Ljubljanski zbori
1. 3. 2014, Ljubljana, dvorana Zavoda sv. Stanislava
Letni koncert zbora
31. 5. 2014, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
Nastop na Festivalu za tretje življenjsko obdobje
30. 9. 2014, Ljubljana, preddverje Cankarjevega doma

e

26

27

28

Letni koncert zbora
31. 5. 2014, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
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KONCERTI IN PRIREDITVE
KONCERTNI CIKEL
Vokalni koncertni cikel z vokalno-intrumentalnimi in zborovskimi koncerti, recitali samospevov in glasbeno-scenskimi projekti sodi med izvirne programske koncepte Glasbene matice. 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.
Redni mesečni vokalni koncerti so zapolnili vrzel na tem področju, s čimer je ponudba klasične glasbe v
Ljubljani celovitejša in bolj primerljiva drugim evropskim kulturnim središčem.
V letu 2014 je bilo organiziranih sedemnajst koncertov v Ljubljani, osem koncertnih programov pa je bilo
ponovljenih v Sloveniji in tujini. Osem koncertov je bilo komornih, štirje zborovski, pet pa je bilo koncertov za otroke in mlade. Na programu je bilo 37 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci pa je
bilo 67 % slovenskih umetnikov. Nastopilo je 12 zborov, 76 solistov in tri instrumentalne zasedbe. Koncerte je obiskalo 2860 ljudi, dvoranske kapacitete so bile 88 % zasedene. Z izjemo treh koncertov so bili vsi
brezplačni. Deset koncertov je posnel Radio Slovenija in enega Radio Ognjišče.
Pri organizaciji koncertnega cikla Glasbene matice so sodelovali: Festival Ljubljana, Akademija za glasbo
v Ljubljani, Imago Sloveniae, SNG Opera in balet Ljubljana, APZ Tone Tomšič, Komorni zbor Krog, Kulturno društvo Schellenburg, Slovensko komorno glasbeno gledališče in Komorno glasbeno gledališče Novi
Sad.

RECITALI SAMOSPEVOV
Elvira Hasanagić, sopran
Aleksandra Pavlović, klavir
Polona Kovačič, povezovanje

koncerta
17. 1. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

Matjaž Robavs, bariton
Andreja Kosmač, klavir
8. 2. 2014, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana

V sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana
Barbara Kozelj, mezzosopran
Phyllis Ferwerda, klavir
Polona Kovačič, povezovanje koncerta
18.03.2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Suzana Ograjenšek, sopran
Simon Dvoršak, klavir
Polona Kovačič, povezovanje koncerta
25. 4. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Martina Zadro, sopran
Jože Vidic, bariton
Lana Bradić, klavir
Vladimir Mlinarić, klavir
23. 8. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
7. 9. 2014, Slovenj Gradec, rojstna hiša Huga Wolfa

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana in z Društvom Hugo Wolf

DRUGI KOMORNI KONCERTI
Evropski valovi glasu
Koncert udeležencev mednarodnega mojstrskega tečaja za solo pevce pod mentorstvom prof. Matjaža
Robavsa
Eva Hrastar, sopran
Magdalena Stefaniak, sopran
Silvija Rađen, sopran
Magdalena Lebioda, sopran
Tajda Jovanovič, sopran
Katarzyna Wlodarczyk, mezzosopran
Viktor Priebe, kontratenor
Chaoran Zuo, tenor
Rok Oblak, bas
Ivan Pernicki, klavir
Matjaž Robavs, umetniški vodja
22. 8. 2014, Ljubljana,
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana

V sodelovanju z Imago Sloveniae
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Čarobnost glasu
Koncert udeležencev mojstrskega tečaja za solo pevce pod mentorstvom prof. Barbare Jernejčič Fürst
Mojca Bitenc, sopran
Tina Debevec, sopran
Andreja Nika Fabijan, sopran
Sabina Gruden, mezzosopran
Marjetka Lužnik, sopran
Petra Podgornik, mezzosopran
Christina Thaler, sopran
Tadej Podobnik, klavir
Barbara Jernejčič Fürst, umetniška vodja
23. 8. 2014, Postojna, Glasbena šola
24. 8. 2014, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana

V sodelovanju s Turističnim društvom Postojna in z Imago Sloveniae
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Davorije Davorina Jenka
Koncert ob 100-letnici smrti skladatalje Davorina Jenka
Pamela Kiš, sopran
Branislav Cvijić, tenor
Goran Strgar, tenor
Ivan Nikolić, bariton
Arpad Sarka, basbariton
Slađana Aćimović, klavir
Miodrag Milanović, avtor programa
Tomaž Simetinger, povezovanje koncerta
24. 11. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju s Komornim glasbenim društvom Novi Sad
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Davorije Davorina Jenka
Koncert ob 100-letnici smrti skladatalje Davorina Jenka
24. 11. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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ZBOROVSKI IN VOKALNOINSTRUMENTALNI KONCERTI
Joseph Haydn Missa in tempore belli
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Komorni zbor Krog
Komorni orkester Mladi ljubljanski solisti
Mirjam Strmole, sopran
Sabina Gruden, mezzosopran
Martin Logar, tenor
Matija Bizjan, bas
dirigent Aleš Makovac
22. 3. 2014, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
Koncert univerzitetnih zborov
Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
zborovodja Sebastjan Vrhovnik
Coro dell’Università degli studi di Perugia
zborovodkinja Marta Alunni Pini
24. 4. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
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Koncert univerzitetnih zborov
24. 4. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

40
Koncert Seniorskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in Ženskega pevskega
zbora Glasbene matice Maribor
zborovodkinja Cecilija Čermelj Merljak
zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak
30. 5. 2014, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
Georg Friedrich Händel Oratorij Belšacar
Zbor Kantorei St Jacobi Hamburg
Orkester Concertone Hamburg
Pia Salome Bohnert, sopran
Eva Maria Summerer, mezzosopran
Geneviève Tschumi, alt
Michael Connaire, tenor
Rainer Mesecke, basbariton
dirigent Rudolf Kelber
15. 10. 2014, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

V sodelovanju s KD Schellenburg
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Georg Friedrich Händel Oratorij Belšacar
15. 10. 2014, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

43

44

KONCERTI ZA OTROKE IN MLADE
Pedenjkoncert
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Sara Bunič, klavir
Vid Ušeničnik in Ambrož Močnik, tolkala
zborovodkinja Irma Močnik
Mali godalni orkester Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel
Peter Soban, klavir
Tine Lestan, bobni
dirigentka Noemi Cristiani
Otroški pevski zbor Emil Komel
David Bandelj, klavir
Noemi Cristiani, violina
Jure Bužinel, harmonika
zborovodkinja Damijana Čevdek
Aleš Ugovšek, povezovanje koncerta
15. 3. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
17. 5. 2014, Gorica, Kulturni center Lojzeta Bratuža
Najboljši iz Zagorja
Koncert otroških in mladinskih pevskih zborov, prejemnikov nagrade Glasbene matice Ljubljana na 24.
reviji pevskih zborov v Zagorju ob Savi
Otroški pevski zbor CiciDO Glasbene šole Zagorje, zborovodkinja Tadeja Osredkar
Mladinski pevski zbor Emil Komel, zborovodja David Bandelj
Mladinski pevski zbor RTV Slovenija, zborovodja Tomaž Pirnat
Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju, zborovodja Tomaž Marčič
Tomaž Simetinger, povezovanje koncerta
12.05.2014, Ljubljana, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
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Letni koncert Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
Mojca Jenič, klavir
zborovodja Aleš Makovac
20. 5. 2014, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
Letni koncert Pevske pripravnice in Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
Nina Kompare Volasko, Maja Povše, Ambrož Močnik, tolkala
Anja Šoštarič, violina
Matevž Močnik, klarinet
Katja Kepic, violončelo
Sara Bunič, klavir
zborovodkinji Valentina Ugovšek in Irma Močnik
Lidija Sušnik, dramska igra
Yulia Roschina, režija
28. 5. 2014, Ljubljana, Atrij ZRC
Pavel Šivic Kaznovana radovednost (pravljična opera za otroke)
Klemen Adamlje, bariton
Inez Osina, mezzosopran
Otroški in Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma Močnik
Komorni sestav Akademije za glasbo v Ljubljani
dirigenti Mojca Lavrenčič, Anita Kiralj, Dominik Steklasa
Jaro Ješe, scenografija in kostumografija
Eva Hribernik, režija
9. in 10. 11. 2014, Ljubljana, Center kulture Španski borci
11. in 12. 11. 2014, Ljubljana, Dvorana Kazina

	V sodelovanju s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem in Akademijo za glasbo
v Ljubljani
Cikel koncertov samospevov, ki ga Glasbena matica prireja od leta 2007, je posebnost v slovenskem prostoru. Z njim se oživlja bogata tradicija recitalov, ki so imeli nekoč v koncertni dejavnosti Matice
pomembno mesto. Recitali so namreč bolj kot druge glasbene zvrsti nudili možnost za predstavitev slovenske ustvarjalnosti. Tudi za sodobne avtorje so ti koncerti dodatna spodbuda, da bogat opus predhodnikov oplemenitijo z novimi deli in zagotovijo kontinuiteto plodnega kompozicijskega ustvarjanja na
tem področju.
Z značajem komornega, intimnega in individualnega recitali predstavljajo živo nasprotje sodobnim glasbenim dogodkom. Zaradi združitve osebno izpovedne govorice pesnika in skladatelja ter vrhunske poustvaritve interpretov nagovarjajo poslušalca, ki je v določenih življenjskih obdobjih dovzetnejši za kompleksnejše teme in se v komornem ambientu umakne v svet raznovrstnih duhovnih vsebin ter neposredno doživlja sporočilnost vsake posamezne pesmi.
Novost v letu 2014 so bili uvodi v recitale z namenom pripraviti poslušalce na zvočno izkušnjo s samospevi in jih na strokovno-poljuden način seznaniti s programom, zgodovinskim orisom in okoliščinami nastanka izbranih kompozicij ter izvajalsko prakso in pomenom samospevov. Uvodi so bili pripravljeni v
predhodnem sodelovanju z izvajalci in so ponudili tehtno obravnavo na koncertih predstavljenega glasbenega materiala.

KONCERT SAMOSPEVOV

Elvira Hasanagić, sopran
Aleksandra Pavlović, klavir
17. 1. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Glasbena matica Ljubljana je na začetku koncertne sezone 2014 uvedla novost in s koncertnih listov izločila (do takrat običajne) podrobne opise programa. Občinstva skozi spored ni več vodila pisana beseda,
temveč pogovor v živo s posebnim gostom – opernim pevcem, dolgoletnim članom ljubljanske Opere,
tenoristom Jurijem Rejo. Ta je najprej poudaril pomembno vlogo Glasbene matice, ki kot edino društvo
pri nas goji poustvarjanje samospevov, v katerih se najintimneje prepletata besedilo in glasba, in tej posebni ter edinstveni glasbeni obliki posveča cel koncertni sklop.
Na januarskem koncertu se je predstavila sopranistka Elvira Hasanagić ob spremljavi pianistke Aleksandre Pavlović. Pevka je na program uvrstila samospeve 20. stoletja: dela skladatelja Richarda Straussa – izvajalsko jih je razvrstila v retrogradni smeri, od skladateljevih poslednjih pesmi do mladostnih
samospevov – in mojstrovine Rada Simonitija. Oba sta letošnja jubilanta, saj beležimo 150-letnico Straussovega rojstva in 100-letnico rojstva Rada Simonitija.
Elvira Hasanagić je povedala, da je Straussa in Simonitija izbrala zato, ker je njuna glasba na zelo visokem
umetniškem nivoju in spada v obdobje glasbene zgodovine, ki ustreza oziroma odgovarja njenemu umetniškemu temperamentu in umetniškemu izrazu ter jo zelo občuduje. Oba skladatelja je ob drugih dogodkih močno zaznamovala druga svetovna vojna. Štiri poslednje pesmi (Vier letzte Lieder) Richarda Straussa se posvečajo prav povojnemu obdobju. Atmosfera, ki je opisana v teh pesmih, izraža velike
emocionalne premike v ljudeh, ki so vojno doživeli in jo preživeli. Te emocije, ta doživljanja, lahko razumejo samo ljudje, ki so bili dejansko priča tem dogodkom in vedo, kaj pomeni zadihati svež veter, na
prostem, brez strahu. Spet videti svojce in živeti v miru. Ta pričevanja srečamo predvsem v pesmi V večerni zarji (Im Abendrot).
Štiri poslednje pesmi je Richard Strauss ustvaril po 2. svetovni vojni, v letih med 1946 in 1948, in z njimi
okronal svoj bogat opus samospevov. Teme pesmi – žalost, smrt in slovo – lahko po eni strani povežemo
z vojno, po drugi strani pa s skladateljevim pričakovanjem skorajšnje smrti. Umrl je leta 1949, samo eno
leto po nastanku cikla.
Nadaljevanje koncerta je prineslo izbor petih samospevov slovenskega skladatelja Rada Simonitija: Preveč je sreče, Pomlad, Večerni hlad, Ko mislim nate, Ples v rdečem. Pred izvedbo smo prisluhnili
Juriju Reji o njegovem spominu na Simonitija, s katerim je osebno sodeloval in še vedno hrani njegove
rokopise.
V zadnjem delu koncerta smo poslušali samospeve iz treh pesemskih ciklov – Slabo vreme, op. 69 (Schlechtes Wetter); Zvezda, op. 69 (Der Stern); Ah, draga, oditi moram, op. 21 (Ach Lieb, ich muss
nun scheiden); Posvetilo, op. 10 (Zueignung) –, ki jih je Richard Strauss napisal v mlajših letih. Te pesmi od cikla Štiri poslednje pesmi loči več kot štiridesetletno obdobje. Tudi te je Jurij Reja pel iz skladateljevega rokopisa, poleg tega pa je bil v času študija na Dunaju pri prof. Antonu Dermoti deležen pevskih
nasvetov profesorja, ki pa je sam pel ob klavirski spremljavi Richarda Straussa.
Polona Kovačič
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KONCERT SAMOSPEVOV
Elvira Hasanagić, sopran
Aleksandra Pavlović, klavir
17. 1. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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KONCERT SAMOSPEVOV

Matjaž Robavs, bariton
Andreja Kosmač, klavir
8. 2. 2014, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana
Komorna koncerta prejšnjega tedna sta ponudila muzikalno izobilje iz intenzivnih umetniških partnerstev domačega in tujega dua. Praznični večer samospevov v skupni organizaciji Glasbene matice in ljubljanske Opere sta pripravila baritonist Matjaž Robavs in pianistka Andreja Kosmač. Zapisani pridevnik se
ne nanaša le na zunanji okvir dogodka, saj sta izvajalca dokazala predanost zahtevni zvrsti, jo osebno
nadgradila, razprla njena univerzalna sporočila, vse pa dosegla – skupaj. Izvedbeni sadovi kažejo, da se je
v njunem sodelovanju razcvetela lepota vzajemnega navdiha: čedalje globlja sta drug zaradi drugega. To
pa je pri nas zelo redko, morda celo nekaj enkratnega v razmerju med pevcem in »spremljevalcem« (vsaj
v zadnjih desetletjih).
Robavsov glas ni niti izstopajoča »baritonalna znamka« niti velik instrument; tudi po namestitveni specifiki ni kak izrecen zgled. In vendar je občutljiv in obvladan, saj z njim ravna umetnik, ki je s svojimi mejami
spoznal globlji cilj petja (premišljanje o samem sebi) in tudi sredstvo zanj (posvečenost intimnemu žanru,
nadrobnemu glasovnemu vodenju, zvenenju besede). Pevčeva fantovsko neintelektualistična umetniška
avra je daleč od neinteligentnosti; tudi vključitev slovenskih samospevov v drugi polovici sporeda nikakor
ni bila le formalni odziv na obredno dolžnost do domače uglasbene poezije in do Prešerna. Sicer ne ravno
redko slišane Škerjančeve, Lajovčeve, Gerbičeve in Vilharjeve pesmi so se kot poznoromantični izrastki
navezale na ljubezensko-hrepenenjsko tematiko, načeto uvodoma s predromantične stopnje dela, ki velja za prvi pesemski venec (Daljni ljubici). Posebno pomenljivost Beethovnove stvaritve v sporedu ob
kulturnem prazniku smo odkrivali v njenem izpostavljanju umetnostnega medija, pesmi kot sublimirane
ljubezenske želje. Izvedbeno je ta začetek recitala deloval nekoliko manj prebujeno, saj so bile kitice podane pevsko preveč enolično in premalo vpete v makrostrukturo, ki namiguje na logiko prekomponiranega snovanja.
Prestop v krajši Schubertov niz je prinesel še en lirski »poetični manifest« (v koncertnem listu prevodno
zgrešeno naveden kot Lajni, namesto Liri) in z njim morda izpovedno odločilen trenutek – »Liebe«.
Pevčeva barvna odmera te rdeče niti se je zdela kot izvir njegovega nadaljnjega slojevitega, daljnovidnega, discipliniranega in obenem spontanega oblikovanja, položenega v klavirsko tkivo mnogoglasne izraznosti, ki jo je Kosmačeva stopnjevala z novim dramatičnim impulzom, zavezana, kot že doslej, tudi luščenju podrobnosti, harmonsko-kontrapunktnega komentarja, ritmičnega toka (s posebno rubatirano
fineso prav v schubertovskem »šumljanju«), plesnih tipik. Izvajalca sta nas od nepozabnih, tiho napetih
vrhuncev s Schubertom (Ti si mir, Zimski večer) vodila prek ekstrovertirano svobodnega temperamenta Dvořákovih Ciganskih pesmi k ponotranjanju in neponarejenemu doživljanju Škerjančeve patetične širine (antologijsko zgrajena Vizija), Lajovčeve vznesenosti (vrh v erotično temno intoniranem
Poljubu) in Vilharjevih novoromantično zagnanih poskusov. Interpreta sta se v glasbeni pesemski pripovedi strnila s konflikti, zadržanimi čustvi, neizpolnljivimi pričakovanji; a prav tako sta bila med in nad njimi, v ozračjih pesmi, navsezadnje pa tudi v nujni izvajalski distanci. »Živeti umetnost pomeni presegati
čas« (eno od gesel na letošnji Prešernovi proslavi) – pomeni torej preseči tudi človeško minljivost, ki se je
je tik pred sklepom koncerta dotaknil baritonist v kratkem nagovoru.
Jure Dobovišek (Presežna umetniška partnerstva, Dnevnik, 11. 2. 2014)
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KONCERT SAMOSPEVOV
Matjaž Robavs, bariton
Andreja Kosmač, klavir
8. 2. 2014, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana

KONCERT SAMOSPEVOV

Barbara Kozelj, mezzosopran
Phyllis Ferwerda, klavir
18. 3. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Tretji koncert samospevov v letu 2014 je oblikovala naša izvrstna mezzosopranistka Barbara Kozelj ob
klavirski spremljavi Phyllis Ferwerda. Pri izbiri programa so jo vodili misli na češko glasbo (na Češkem so
leta 2014 s projektom Leto češke glasbe obeležili več kot 60 jubilejev njihovih glasbenih umetnikov), častitljiva 80. obletnica skladatelja Lojzeta Lebiča, ljudski motivi in različne podobe ljubezni.
Za začetek smo slišali štiri pesmi iz cikla Moravske pesmi (Moravská lidová poesi v písních) Leoša
Janačka, polne ljudskih motivov iz različnih delov Evrope. Tudi v nadaljevanju smo ostali na Češkem, pri
skladatelju Antonínu Dvořáku in njegovih Štirih pesmih, op. 2 (Ctvero písní). Cikel pri nas ni dobro
poznan, je pa vsekakor eden izmed vrhuncev Dvořákove vokalne glasbe. Ustvaril ga je na podlagi predelave mladostnega pesemskega cikla Ciprese, ki ga je ustvaril pri štiriindvajsetih letih pod vplivom izjemnega ljubezenskega izbruha do igralke Josefine Čermakove.
Z vzhodnega dela Evrope smo nato glasbeno potovali proti zahodu in se vmes ustavili pri slovenski
ustvarjalnosti: Lojzetu Lebiču in Urošu Kreku. V počastitev 80. obletnice skladatelja Lojzeta Lebiča, ki je
koncertu tudi prisluhnil in se izvedbi priklonil, je Barbara Kozelj zapela njegov ciklus Štiri Kosovelove
pesmi. Po besedah Kozeljeve nas te pesmi popeljejo v novo globino in izraznost, kromatiko in disonanco
ter nas skupaj s poezijo Srečka Kosovela pretresejo, se nas dotaknejo, slikajo intimna čustva, sanjavost
ljubimcev, kaos in podobo črnega klavirja pod belimi rokami pianista.
V drugi del koncert sta nas vpeljala samospeva slovenskega skladatelja Uroša Kreka, ki je Kozeljevi zelo
blizu. Glede na to, da se je skozi ves program vila nit ljudskih motivov, Krekove priredbe ljudskih pesmi
nikakor niso smele manjkati. Oj, gora ta Kaninova in Bejži fticek, če moreš pevko spremljata na
mnogih recitalih. Predstavila ju je tudi na recitalu v Concertgebouwu v Amsterdamu, kjer ju je občinstvo
odlično sprejelo. Z njima smo, podobno kot prvi del z Janačkom, »po ljudsko« začeli drugi del glasbenega
večera, nato pa se podali na zahod. Kozeljeva pravi, da Krekova glasba poslušalca krasno pripravi na Debussyjev cikel Le promenoir des deux amants. Ta je za Debussyja preprost, a poln neverjetne subtilnosti, elegance in erotičnosti. Cikel zaseda posebno mesto v repertoarju Barbare Kozelj in Phyllis Ferwerda. Od vseh Debussyjevih ciklov jima je ta najbolj pri srcu.
Izvajalki sta koncert zaokrožili s španskima skladateljema Enriquejem Granadosom (Žalostna deklica
/ La Maja Dolorosa I, II, III) in Joaquinom Turino (Pesmi/Cantares št. 3, Strahova / Los dos
miedos št. 4, Nore od ljubezni / Las locas por amor št. 5). V njunih samospevih so zelo izrazito
prisotni motivi španske ljudske glasbe, prav tako tudi patos in dramatičnost v izraznosti ter ekstrovertiranost. V Granadosovem ciklu Žalostna deklica začutimo intenzivnost in osamljenost bolečine ob izgubljeni ljubezni. Turina pa je z nekaj tako zelo tipičnimi španskimi vzkliki Ay! in poučnimi zgodbami med
ljubimci zaključil koncert samospevov.
Polona Kovačič

53

54
KONCERT SAMOSPEVOV
Barbara Kozelj, mezzosopran
Phyllis Ferwerda, klavir
18. 3. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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KONCERT SAMOSPEVOV

Suzana Ograjenšek, sopran
Simon Dvoršak, klavir
25. 4. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Vsestranska glasbena umetnica, sopranistka Suzana Ograjenšek je študirala muzikologijo v Ljubljani, na
Cambridgeu iz te smeri doktorirala in se posvetila petju. Program, ki ga je predstavila na tokratnem koncertu, je obsegal več stoletij različnih glasbenih tradicij – od Henryja Purcella, Josepha Haydna, Gabriela
Fauréja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Roberta Schumanna do slovenskega skladatelja Friderika Širce
– Rista Savina, ki se je, tako kot pevka, rodil v Žalcu. Obujanju njegove zapuščine se sopranistka muzikološko in pevsko posveča že več kot desetletje. Glede na to, da zdaj že vrsto let živi in ustvarja v Angliji in je
»posvojila« tamkajšnjo kulturo, je koncert zasnovala v obliki časovnega, slogovnega in geografskega
glasbenega potovanja iz Anglije v rojstni Žalec.
Suzana Ograjenšek glasbo Henryja Purcella običajno izvaja v baročnem slogu ob spremljavi čembala in
continuo instrumentov. Tokrat pa se je vrnila h klavirskim priredbam ameriškega glasbenika Sergiusa
Kagena, prek katerih se je prvič seznanila s Purcellom. Te priredbe so bile zelo priljubljene v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja, klavirski part pa je zelo asketski.
Avstrijski skladatelj Joseph Haydn je velik uspeh doživel tudi v Londonu, zato smo ga poslušali takoj za
Purcellom. Samospev Das strickende Mädchen (Pletilja) je ustvaril na pesem, ki jo je uglasbil tudi
Purcell. Haydnove angleške pesmi so med angleškim občinstvom še danes izjemno priljubljene, predvsem The mermaid’s song (Pesem morske deklice) in She never told her love (Zamolčana
ljubezen), ki ju je Suzana Ograjenšek pred leti zelo uspešno predstavila v priredbi za godalni kvartet z
godalnim kvartetom Fitzwilliam na festivalu Seviqc Brežice.
Ob koncu prvega dela koncerta smo se preselili na celino, k francoski peti besedi. Ograjenškova se je leta
posvečala angleškemu, italijanskemu in nemškemu repertoarju in vsake toliko časa od prijateljev dobila
namig, da bi bil njen glas zelo primeren tudi za francosko romantično glasbo. Tako je v zadnjih nekaj letih
pela francoske baročne partiture in se nato lotila še francoske romantike. Nam je postregla z nekaj njej

ˇ

najljubšimi skladbami Gabriela Fauréja: Après un reve (Po sanjah), Mandoline (Podokničarji),
Notre Amour (Najina ljubezen). Sopranistko s francoskim okoljem veže posebna vez. Prav tam je
namreč prvič stopila na mednarodno glasbeno prizorišče, na festivalu v Aix-en-Provence in v operah v
Strasbourgu in Bordeauxu.
Drugi del koncerta je oblikovala glasba Mozarta, Schumanna in Savina. Začeli smo na avstrijskem kulturnem področju, ki je bil blizu Savinu in je tam tudi ustvarjal. Za svojega vzornika Mozarta je dejal, da se rad
vrača k njemu, ker je »balzam za dušo«. Slišali smo arijo L'amero, saro costante (Ljubil jo bom neomajno) iz opere Il re pastore (Kraljev pastir), ki jo je Mozart napisal za častni obisk najmlajšega sina
Marije Terezije v Salzburgu.
Risto Savin se je na začetku ustvarjalne poti zgledoval tudi pri nemških romantikih, zato so Schumannove
skladbe na koncertu izzvenele v poklon Ristu Savinu. Zlasti Schumannov samospev Der Nussbaum
(Oreh) spominja na Savinovega Javor in lipa. Samospeva Oreh in Posvetilo sta iz pesemskega cikla z
naslovom Myrthen (Mirte), ki ga je Schumann napisal kot poročno darilo svoji nevesti Clari Wieck. Cikel
je dobil ime po zimzelenem sredozemskem grmu z belimi cvetovi, iz katerih so po tradiciji izdelovali poročne vence.
Ob koncu recitala smo doživeli glasbo našega rojaka Rista Savina, rojenega leta 1859 v Žalcu. Suzana
Ograjenšek intenzivno obuja njegov ustvarjalni opus, ki si ga prizadeva prenesti na koncertne odre. Kadar
je doma v Žalcu, vadi v njegovi rojstni hiši, ki je danes muzej, po njem pa je poimenovana tudi Glasbena
šola v Žalcu. Risto Savin je ustvarjal v več krajih, med drugim v Sarajevu, Varaždinu, na Dunaju in v Pragi.
Ustvaril je štiri opere, druga po vrsti je Lepa Vida iz leta 1907, in arijo Vide iz te opere smo slišali tudi
tokrat. Strokovnjaki priznavajo, da so Savinove Tri Aškerčeve balade začetek sodobnega kvalitetnega
slovenskega samospeva. Za njimi je sopranistka zapela še samospeva Pričakovanje iz Suite v ljudskem slogu in do pred kratkim izgubljeno skladbo Izgubljeni cvet. Ta ni bila uvrščena v katalog Savinovih skladb. Suzana Ograjenšek jo je sama odkrila pri pregledovanju skladateljeve zapuščine. Na koncertu
jo je pianist Simon Dvoršak zaigral iz Savinovega rokopisa.
Polona Kovačič
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KONCERT SAMOSPEVOV
Suzana Ograjenšek, sopran
Simon Dvoršak, klavir
25. 4. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

KONCERT SAMOSPEVOV

Martina Zadro, sopran
Jože Vidic, bariton
Lana Bradić, klavir
Vladimir Mlinarić, klavir
23. 8. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
Osemdesetletnica skladatelja, profesorja in akademika Lojzeta Lebiča je v Viteško dvorano Križank privabila toliko ljudi, da so morali v dvorano dodati še nekaj vrst stolov. Slavljenec se je zahvalil za tople besede
pozdravnega nagovora in čestitke predsednice Glasbene matice Ivanke Mulec Ploj, potem pa sprejel darili soorganizatorjev slovesnosti: Festivala Ljubljana in Glasbene matice. O svojem programu na večeru
samospevov pa je dejal, da so pesmi nastale, ko je bil »svet pol stoletja mlajši.«
Lojze Lebič se je na večeru samospevov kot skladatelj znašel v družbi slavnega Slovenjgradčana Huga
Wolfa in izbora iz obeh zbirk – Italijanska pesmarica I in II v interpretaciji sopranistke Martine Zadro
in baritonista Jožeta Vidica ob klavirskih spremljavah Lane Bradić in Vladimirja Mlinarića.
Italijanska pesmarica I in II (1890/91, 1896) v celoti pri nas verjetno še ni bila predstavljena, pri čemer
se lahko spomnimo Wolfovega večera v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma z Marjano in Marijanom
Lipovškom, menda že daljnega leta 1990.
Da so se spomnili na Wolfa ob Lebičevem jubileju, je hvale vredno, čeprav bi hkrati pomislili, da je bil v
celotnem programu glede na samega jubilanta premočan in je potemtakem za slavljenca ostalo prostora
le za Pet pesmi za basbariton in klavir ter Štiri Kosovelove pesmi za visoki glas in klavir. A je
bilo hkrati treba upoštevati sozvočje ali skoraj izmenjevalno petje sopranistke in baritonista, zlasti v obsežnem Wolfovem ciklu.
Wolf je italijanske pesmi spoznal prek prevodov v nemščino Paula Heyseja, ki je v ciklu prispeval sam kot
pesnik le eno pesem, ki pa ni bila uvrščena v jubilejni koncert, sicer pa so bile Heysejeve pesmi nabrane iz
štirih zbirk Niccolòja Tommaseja (Canti popolari toscani, 1841), Oresta Marcoaldija (Canti populari
inediti umbri, liguri, piceni, piemontesi, 1853), Angela Dalmedica (Canti del popolo veneziano,
1848) in Giuseppeja Tigrija (Canti popolari toscani, 1856). Wolf se je hitro navdušil in v ljudskih pesmih
neznanih avtorjev odkril izpovedno bogastvo in rafiniran ter hkrati heterogen naravni, iz življenja samega
izhajajoči izraz, ki je vse do danes ostal svež, moderen, prepričljiv, življenjski, veder, celo optimističen, čeprav je v psihologiji, zlasti ženske, nekako več smisla za »praktičnost« izvabljanja od moškega vsega, kar si
ženska najbolj želi, a hkrati svarila, kaj bo (z moškim), če bo še s katero grešil (Naj brezno pogoltne), ter
napihovanja, koliko ljubčkov ima sama (V Penni imam ljubčka). Ti zadnji dve pesmi s številko 45 in 46,
torej zadnji iz drugega zvezka Italijanske pesmarice II, zaokrožata Wolfov miselni in emotivni horizont.
Wolf se je zelo naprezal, da bi takoj našel že za svojo prvo zbirko odlične interprete; solidne je dobil v Berlinu (Ferdinand Jäger in Friederike Meyer), ko je oba pevca 24. februarja 1892 spremljal kar sam ...
Naša pevska gosta sta se podala na zahtevno pot izmenjajočega nastopanja, kot da bi bila v duetu ali da
bi prevzela izpovedno funkcijo javnega »zagovora« pred tribunalom pazljivega občinstva. Oba sta bila odlična, prav tako klavirska spremljava z razdelitvijo obeh klavirjev v navzkrižni par. Zadro je že vrsto let zvezda
ljubljanske opere, Vidic poleg tega še član Slovenskega okteta; oba sta bila odlična v Črnih maskah
skladatelja Kogoja, ki ga Lebič nadvse ceni ...
Lojze Lebič je potemtakem prišel na vrsto kot »zadnji«. Njegova cikla sta precej heterogena, zlasti prvih
Pet pesmi za basbariton in klavir je neenotnih že po tekstovni podlagi, pri čemer bi težko našli kakšno povezavo med poezijo Franceta Bevka, Antona Bošteleta, Janeza Ovsca, Franceta Sušnika in najmlajšega Braneta Senegačnika. Slogi in čas nastanka so različni, prav tako občutek za verzno ali pesemsko zgradbo, pri čemer je Senegačnikov sonet Fantazija na božično temo prav tako težko uglasbiti na
»sonetni način«, kot v nekaterih verzih na primer Janeza Ovsca (Moje samote) najti pomen že v osnovi
(verujem v ljubezen in v umik stvari). Lažje delo je imel Lebič z Godci očitno veselega Antona Bošteleta
in bolj lokalno obarvanim Vresom Franca Sušnika. Vidic je tu bolj našel svoj interpretacijski navdih. Lebič
v teh pesmih nekako išče svojo pesemsko identiteto na ne preveč moderen način, vsekakor manj kot
kasneje, ko se je »spopadel« na primer s Kocbekovo in Kosovelovo poezijo iz Integralov, medtem ko je
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KONCERT SAMOSPEVOV
Martina Zadro, sopran
Jože Vidic, bariton
Lana Bradić, klavir
Vladimir Mlinarić, klavir
23. 8. 2014, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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tu za sopranistko imel dobro možnost in priložnost s Štirimi

Kosovelovimi pesmimi za visoki glas
in klavir (V somrak zvoni, Tih večer, Opolnoči, Skica na koncertu). Martina Zadro ve, da je

Kosovel, čeprav metaforično bogat, zelo jasen in globoko doživet pesnik, Lebič pa je tu dajal poudarek
novemu ekspresionizmu, tudi z močnejšim deležem svojega pianističnega znanja in ne nazadnje efekta
(klavirske končnice), nekako tako, kot pojeta zadnja Kosovelova verza (odplavala laboda bela sta neskončnosti iskat ...). Kaj, kaj bi jaz tebi dal za dodatek in voščilo Lojzetu Lebiču še z odra se je zdelo v
interpretaciji obeh pevcev nekako preveč »slovnično pravilno«; bolje bi bilo, če bi zapela izvirno narečno
verzijo!
	Marijan Zlobec (Lojze Lebič v družbi Huga Wolfa, Delo, 25. 8. 2014)

Samospev je na Slovenskem gotovo deficitaren glasbeni žanr, kar je toliko bolj nenavadno, če pomislimo, da je slovenska glasbenoustvarjalna tradicija najmočnejša prav v tej zvrsti. Najbrž je to posledica
nekakšne operne »histerije«, po kateri naj bi močno in dramatično petje imelo prednost pred »tišjim« in
intimnejšim prepevanjem, kar je seveda zmotno prepričanje: če operno petje zahteva večjo jeklenost
glasu, ki je zmožen močnih dramatičnih niansiranj, potem samospev zahteva notranjo vživetost, zlitost z
besedilom, umetnost najmanjšega vzgiba. Podobne dileme je vzbudil tudi koncert samospevov ob 80-letnici skladatelja Lojzeta Lebiča, ki ga je v sklopu Ljubljana Festivala pripravila Glasbena matica – ustanova,
ki se v zadnjih letih najdejavneje bori za oživljanje zanemarjene zvrsti, hkrati pa skupaj z društvom Slowind
opravlja tisto, kar bi morale nacionalke: opominja na delo največjih domačih ustvarjalcev.
K oblikovanju večera sta bila »poklicana« dva zaslužna prvaka ljubljanske operne hiše, zato je naša pozornost veljala predvsem vprašanju, kako se bosta znašla v bolj krušljivem mediju samospeva. Za prvi del
večera sta si Jože Vidic in Martina Zadro izbrala enega izmed standardov repertoarja samospevov: izbrane pesmi iz Wolfove Italijanske pesmarice. Kratke miniature živijo od mnogih detajlov, od svoje spojenosti z na videz naivnimi besedili, iz katerih rastejo tudi bolj dramatični, »zgodbeni« impulzi – Wolf se ne
naslanja na spevno melodiko, temveč išče atmosferske pregibe predvsem v harmonskem in polifonem.
Oba pevca sta se očitno zavedala razlike med opernim in pesemskim, a »prestopa« vendarle nista izvršila
do konca. Martina Zadro se je pesemskemu gradivu skušala približati z odločnejšim glasovnim ironiziranjem, skorajda koketiranjem, a v glasovnem volumnu je še vedno preveč dominirala izdatnost, ki je prekrivala prav tiste nianse, ki jih je pevka skušala izrazno poudariti. Zelo podobno je bilo z nastopom Vidica,
ki sicer ni prisegal toliko na povnanjene izrazne nianse, je pa dejavno poskušal samospeve oblikovati s
spremenljivimi barvnimi odtenki, a tudi te je pogosto prekril hiter prestop v možato glasovno dominantnost, ob kateri se je Wolfova krhkost hitro razblinila. Zanimivo je ob tem dodati, da sta oba klavirska
spremljevalca – Lana Bradić in Vladimir Mlinarić – ubirala podobne strune: pianistično gradivo sta pogosto prelila v široke (glasne) kaskade, kar je sicer poudarjalo enoten koncept grandioznega, a se hkrati
umikalo previdnemu niansiranju.
Enak pristop sta oba pevca ohranila tudi za Lebičeve samospeve – v večini primerov je šlo za skladateljeva
zgodnja dela, ki rastejo iz poznoromantičnega občutenja in tehnike, a se hkrati dejavno spogledujejo z
ekspresionističnimi vzgibi. Uspeh je bil precej raznolik. Vidičevo voluminozno prediranje v Lebičevih Petih pesmih je v izrazno bolj poglobljenih pesmih našlo svoj ekspresivni odjek, podobno tudi barvno stopnjevanje v skoraj impresionističnem Vresu. Z napeto izraznostjo je Vidic tako gotovo pripravil interpretacijski vrhunec večera. Drugače je bilo z Martino Zadro, ki se v Kosovelovih pesmih ni mogla več oprijemati »dramskih« pomagal, zato je ostala omejena na eno izrazno noto.
Gregor Pompe (Grandioznost in sladkarije, Dnevnik, 29. 8. 2014)

FOLK UNION
Cikel večerov z naslovom Folk Union dopolnjuje posamične dogodke z ljudskim petjem, ki pa s svojo
kontinuiteto po štirih sezonah že predstavlja stalnico 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 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, 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 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
smo v letu 2014 prisluhnili šestim pevskim skupinam: Pevcem iz Tuhinjske doline (29. 1.), Ženski
pevski skupini Cintare iz Ljubljane (26. 2.), Sestram Kopinskim iz Slatine v Halozah (26. 3.), Pevcem in pevki iz Cirkulan v Halozah (23. 4.), ženski skupini Kraški šopek iz Sežane (29. 10.) in Hrušiškim fantom iz Hrušice v Brkinih (26. 11.). Pevske skupine so na dan nastopa v Kavarni Union nastopile tudi v Centru za starejše Trnovo.

NAŠ ETNOMUZIKOLOG

4. 12. 2014, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej

Cikel Naš etnomuzikolog sodi v sklop glasbeno-izobraževalnih prireditev Glasbene matice od leta 2005.
Doslej so bili gosti številni priznani slovenski etnomuzikologi: Merku, Logar, Bezić, Strajnar, Vidakovič,
Ramovš, Ravnikar, Pettan, Omerzel, Rauch in Terseglav, ki so osebno pripovedovali o svojem terenskem
in raziskovalnem delu. Na treh okroglih mizah pa je bila pozornost posvečena preteklim rodovom etnomuzikologov, ki smo se jih spomnili ob njihovih pomembnejših obletnicah. Avtorica Jasna Vidakovič je
tako leta 2009 pripravila okroglo mizo o Zmagi Kumer, leta 2011 o Francetu Maroltu in leta 2012 o Valensu
Vodušku. K pogovoru je povabila strokovnjake z različnih področij, ki so celovito predstavili osebnost in
delo teh etnomuzikologov. V letu 2014 je svoje delovanje na področju etnomuzikologije predstavil Dario
Marušić, ki velja za enega najboljših poznavalcev istrske glasbene tradicije. Skoraj štirideset let se kot
vsestranski glasbenik in raziskovalec vsakovrstnih glasbenih govoric Istre posveča obujanju, ozaveščanju
in preživetju tega glasbenega izročila. Pogovor z njim je vodila Jasna Vidakovič.
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SLOVENSKE GLASBENE DRUŽINE
9. 12. 2014, Ljubljana, dvorana v poslovni stavbi KRKA

V ciklu Slovenske glasbene družine fenomen več generacij glasbenikov v isti družini, profesionalnih in
ljubiteljskih, ki niti pri nas niti v svetu ni tako redek, že od leta 2004 predstavlja Darja Korez-Korenčan. K
pogovoru, ki ga običajno spremlja tudi glasbeni program, je doslej povabila člane štirinajstih glasbenih
družin: Jež, Gracelj – Perger, Alatič, Lorenz, Hribernik, Fink, Pucihar, Zupan, Galič, Čadež, Sodja, Krajnik,
Vidic. V letu 2014 so bili gostje člani družine Repše. Violinista Vildana in Vlado Repše sta med drugim
ustanovitelja Glasbenega ateljeja Tartini. Na umetniško pot sta stopili tudi obe hčeri, violinistka Maja
Fleischman in violončelistka Sanja Repše. Vsi se poleg koncertiranja intenzivno posvečajo pedagoškemu delu. Od leta 2008 prireditev poteka v sodelovanju z Gledališkim klubom KRKA v Ljubljani.

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE
Pevska šola Glasbene matice, ki je bila na pobudo priznane zborovodkinje in sodelavke Glasbene
matice Urše Lah ustanovljena leta 2006, se je v toku svojega delovanja razvila v suveren, visoko kvaliteten 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. Obsega 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. Poleg pouka petja poteka tudi neobvezni pouk teorije glasbe, ki je zgoščen v
dva letnika ter obsega snov šestih razredov nižje glasbene šole. Pri pouku petja, v skupinah treh učencev
ali individualno, pevci sistematično spoznavajo principe pravilne uporabe in razvijanja pevskega glasu ter
elemente pravilnega pevskega izvajanja na različnih ravneh. V letu 2014/2015 je v Pevsko šolo vpisanih 39
učencev, v starosti od 11 do 53 let. Vzporedno s programom Pevske šole potekajo tudi krajše pevske delavnice v obsegu 12 pedagoških ur na osnovni in nadaljevalni stopnji. V letu 2014 je bilo izvedenih šest
pevskih delavnic.
Pevsko šolo vodi Nina Kompare Volasko, učitelji vokalne tehnike v letu 2014 pa so bili Julieta Kubik de
Habjanič, Diego Antonio Barrios Ross in Barbara Sorč.
V okviru Pevske šole je bil organiziran tudi pevski večer Petje kot orodje lepega, ki ga je vodil Diego Barrios Ross, prvič 10. oktobra, ponovitev je bila 5. decembra 2014 v Kavarni Union v Ljubljani. Avtor je preko
različnih postaj na svoji umetniški poti predstavil, kako se je na vsaki od njih srečeval z različnimi tehnikami petja, od etno venezuelske glasbe do klasike. S časom je spoznaval, da je petje širok pojem, je glas
duha, vrhunska umetnost ali preprosta terapija, meditacija, molitev in kot pravi slovenski pregovor:
»Kdor poje, zlo ne misli,« je tudi priložnost, da svoje misli usmerimo v svet lepote in ljubezni. Prireditev je
bila namenjena vsem ljubiteljem petja, ki so se avtorju pridružili tudi s skupnim petjem slovenskih zimzelenih melodij.
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MOJSTRSKI TEČAJ ZA SOLO PEVCE
Mojstrski tečaj za solo pevce, ki je potekal od 18. do 24. avgusta 2014 na Glasbeni matici v Ljubljani, je
bil organiziran na pobudo mezzosopranistke Barbare Jernejčič Fürst. Tečaj je bil namenjen dijakom
in študentom solopetja, ki so se želeli v času počitnic dodatno izobraževati pri priznani koncertni umetnici in profesorici petja Barbari Jernejčič Fürst in pianistu Tadeju Podobniku. Udeležilo se ga je osem
slušateljic, ki so ob zaključku tečaja nastopile na dveh koncertih: v okviru XVI. mednarodnega glasbenega festivala mladih 23. 8. 2014 v Postojni in v okviru festivala Poletje v Ljubljani 24. 8. 2014 v Ljubljani.
Na programu so bile skladbe Rameauja, Glucka, Händla, Mozarta, Wolfa, Obradosa, Piazzolla, Gounoda, Mascagnija, Saint-Saënsa, Puccinija, Offenbacha in Straussa.
Tina Debevec, udeleženka tečaja:
»Teden dela, nenehnega razvijanja naših potencialov in glasov, je bil zelo delovno obarvan, kar smo
udeleženke pokazale kar na dveh zaključnih koncertih. Med samim seminarjem je vladala res odlična
energija, lahko bi rekla, da smo udeleženke skupaj dobesedno »dihale«. Glavna zahvala za tako odličen
pevski teden gre zagotovo naši mentorici Barbari Jernejčič Fürst, ki nas je s svojo energijo in znanjem
motivirala, nam pomagala in iskala tisto najboljše v nas in naših glasovih. Zahvala za odlično spremljavo in podporo gre tudi pianistu Tadeju Podobniku.«
Marjetka Lužnik, udeleženka tečaja:
»Mojstrski tečaj solo petja, ki ga je vodila prof. Barbara Jernejčič Fürst je bil zame kot luč na koncu predora! Prof. Jernejčič Fürstova je mojemu glasu dala točno tisto, kar je manjkalo in kar sem že nekaj časa
iskala! Cel teden je bil izpeljan na visoko profesionalni ravni, tako da smo udeleženci res lahko odnesli
kar največ. Tečaj smo končali z dvema uspešnima koncertoma in domov sem odšla z obilo novega zagona in s še več volje do petja.«
Petra Podgornik, udeleženka tečaja:
»Mojstrski tečaj pri prof. Barbari Jernejčič Fürst mi je prinesel veliko novega pevskega znanja tako na
področju pevske tehnike kot tudi nastopanja. Skupaj smo preživeli krasen pevsko obarvan teden. Zares sem vesela, da sem se lahko udeležila takšnega tečaja in upam, da se ponovno vidimo tudi to leto.«
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GLASBENI PROGRAM ZA OTROKE
MALI GLASBENIK
V zgodnjem otroštvu je glasba zelo pomembna za miselni in duhovni razvoj otroka, saj spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, sprošča ter pomirja, otroka spodbuja k telesnemu gibanju in izražanju ter mu predstavlja veliko veselje. Program Mali glasbenik je bil uveden leta 2013/2014 kot glasbeno-gibalna delavnica
za otroke, stare tri in štiri leta. Usmerjena je v pevski, ritmični in gibalni razvoj otroka. Glasbo in pesmi
otroci poslušajo ter spoznavajo preko zgodb, pravljic, improvizacije, igre in plesa. Program vodi Sonja
Đevenica, profesorica glasbe z bogatimi pedagoškimi izkušnjami in z velikim veseljem za ustvarjalno
delo z najmlajšimi otroki.
Sonja Đevenica, vodja programa:
V prvem sklopu programa Mali glasbenik so otroci skozi zgodbo o potovanju v Afriko spoznavali afriške
ritme, poslušali afriške skladbe, peli pesmi o živalih iz džungle in celo prepevali v afriških jezikih. Zgodba
in energija glasbe sta otroke takoj pritegnili, da so z največjim veseljem postajali bobnarji, plesalci, bojevniki, kače ... Z malimi inštrumenti so otroci uprizorili zvoke džungle in spremljali posnetke afriških pesmi,
ob afriški glasbi pa so ustvarjali plesne koreografije in prepoznavali elemente interpretacije (tišje/glasneje, hitreje/počasneje, višje/nižje, naraščajoče/pojemajoče ...). Svoje dosežke so predstavili na nastopu za
starše.
Program na nastopu za starše:
1. Mi smo šli v Afriko (Sonja Đevenica)
2. Zvoki džungle (na malih inštrumentih otroci programa Mali glasbenik)
3. Simama Kaa (afriška)
4. Pojemo Zimba, Zimba, Zaja (afriška)
5. Kača (Janez Bitenc)
6. Ples kač (koreografija Sonja Đevenica)
7. Opica (Janez Bitenc)
8. Afriški ples (otroci programa Mali glasbenik)

CICIBANSKI ZBORI
Cicibanski zbori so poseben projekt Glasbene matice, namenjen navduševanju predšolskih otrok za zborovsko petje. Od leta 2006 je organiziran v sodelovanju s tremi ljubljanskimi vrtci: Mojca, Viški gaj, Mladi
rod. Preko 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
poustvarjanje in jih postopoma navajamo na estetsko in doživeto zborovsko petje. Pevske delavnice potekajo pod vodstvom mladih profesoric glasbe in študentk glasbene pedagogike. Delavnice se izvajajo
štiri mesece, v spomladanskem in v jesenskem terminu, dvakrat na teden po 45 minut v prostorih vrtcev.
V vsakem terminu se formira pet skupin otrok v starosti pet let. V enem letu torej deset skupin, v katere
je vključeno okrog 250 otrok. Delavnice se zaključijo z nastopom na Glasbeni matici.
Sara Bunič, profesorice glasbe in zborovodkinja cicibanskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana:
»Vsako leto je neverjetno opazovati napredek predšolskih otrok, ki izjemno hitro osvojijo veliko število
pesmic in skozi glasbeno-didaktične igre spoznavajo petje v pevskem zboru. Na zaključnem koncertu za
starše sem vedno znova presenečena, kako znajo nastopati in suvereno zapeti. Vseh zagotovo ne morem
navdušiti za petje, nekaj pa se jih le odloči, da nadaljujejo s petjem v šolskih pevskih zborih v prihodnjih
letih.«
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Špela Črnko, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani in zborovodkinja cicibanskega zbora Glasbene matice Ljubljana:
»V letu 2014 sem prvič vodila cicibanski zborček in sem naravnost navdušena nad tem delom. Otroci so
bili na vajah vedno polni energije in pripravljeni za delo. Vzgojiteljice so bile zelo pozitivno presenečene
nad tem kaj vse se njihovi pet in šest let stari varovanci lahko naučijo. Zaključni nastop je bil lep povzetek
in seveda zaključek našega dela, kjer so starši slišali, kaj so se njihovi otroci naučili v zgolj štirih mesecih.
Vsi smo bili presenečeni, da se lahko s pravo motivacijo in načinom dela otroci naučijo tudi do dvanajst
zelo raznolikih pesmic v relativno kratkem času. Zame je bila to edinstvena izkušnja in vsekakor čudovit
začetek nove glasbene poti ter novih, navihanih cicizborčkov.«
Danaja Koren, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani in zborovodkinja cicibanskega zbora Glasbene matice Ljubljana:
»Voditi Cicizbor je velik užitek. In nemalokrat tudi izziv. Otroci so izjemno iskrena, vedoželjna bitja s polno energije, ki jo včasih sproščajo na načine, ki od zborovodkinje zahteva ravno tolikšno, če ne še večjo
mero energije. Vsekakor pa prav ti pojoči otroci lahko polepšajo še tako siv in oblačen dan.
Kot zborovodkinji mi je bilo poleg nasmejanih pojočih otrok v največje veselje poslušati odzive vzgojiteljic, ki so mi iz vaje v vajo bolj zavzeto pripovedovale o tem, kako so otroci še ves dan prepevali pesmice,
ki so se jih naučili v zborčku.
Neprecenljivi so trenutki po nastopu, ko do tebe pristopijo starši, ponosni in nasmejani do ušes in te ogovorijo s spodbudnimi besedami, kako njihov otrok doma kar naenkrat poje, ko morda nikoli prej ni. Kako
iz otroške sobe slišijo pesmice, ki jih doslej niso poznali in kako do sedaj niso niti pomislili, zdaj pa razmišljajo o vpisu otroka v glasbeno šolo, k zborčku … Takrat vem, da je cicizbor odličen projekt in mi je uspelo otrokom in staršem prinesti glasbo v njihov dom in srce.«
Daša Arhar, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani in zborovodkinja cicibanskega zbora Glasbene matice Ljubljana:
»V sklopu študija nisem imela možnosti delati z vrtčevskimi otroki. Izkušnja z zborčkom je bila zame zelo
pomembna. Spoznala sem delo z mlajšimi in se od njih tudi veliko naučila. Na vsaki uri zborčka je bilo
zelo pestro. Občasno so bili otroci razigrani, zaspani, žalostni, veseli ... Nekateri so bili zelo zgovorni,
drugi plašni. Pri tem sem se zavedala, da nisem zgolj zborovodkinja, ki vodi zborček. Včasih jih je bilo
treba pomiriti, kakšnega otroka potolažiti, jim prisluhniti, kaj se jim je zgodilo. Kadar pa smo peli in se
učili pesmice, so vsi z veseljem prisluhnili in prepevali z mano. Besedila in melodije so se zelo hitro naučili. Včasih sem bila skeptična glede izbire pesmice, da je morda pretežka, besedilo predolgo, a so me
otroci vedno znova presenetili. Na nastopu pred starši sem bila zelo ponosna nanje, tako na njihovo petje, kot tudi obnašanje na odru.«

70

Nastopi cicibanskih pevskih zborov v letu 2014:
Zaključni nastop cicibanskega pevskega zbora iz Vrtca Mojca, enota Muca
zborovodkinja Danaja Koren
22. 4. 2014, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
Zaključni nastop cicibanskega pevskega zbora iz Vrtca Mojca, enota Rožle
zborovodkinja Daša Arhar
22. 4. 2014, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
Zaključni nastop cicibanskega pevskega zbora iz Vrtca Mladi rod, enota Stonoga
zborovodkinja Sara Bunič
25. 4. 2014, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
Zaključni nastop cicibanskega pevskega zbora iz Vrtca Mladi rod, enota Mavrica
zborovodkinja Špela Črnko
6. 5. 2014, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
Zaključni nastop cicibanskega pevskega zbora iz Vrtca Viški gaj, enota Zarja
zborovodkinja Natalija Rus
16. 5. 2014, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
Nastop cicibanskega pevskega zbora iz Vrtca Viški gaj, enota Zarja na otvoritvi
mednarodne razstave knjig za otroke
zborovodkinja Natalija Rus
27. 5. 2014, Ljubljana, Knjigarna Konzorcij

Program cicibanskih pevskih zborov v letu 2014:
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Janez Bitenc
Jožica Kenk
Ambrož Čopi
Francoska ljudska
Tomaž Habe
Tomaž Habe
Tomaž Habe
Jakob Jež
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Robert Kamplet
Boris Kononenko
Dominik Krt
Borut Lesjak
Jaka Pucihar
Natalija Rus
Natalija Rus
Mirko Slosar
Mirko Slosar
Tadej Vasle
Mira Voglar
Mira Voglar
Mira Voglar
Mira Voglar
Mira Voglar
Mira Voglar

Medvedji orkester
Pet junakov
Pomladna
Z avtobusom k teti
Za srečo
Barčica
Polžek
Pomladna
Račka plavačka
Zmaj
Vlak
Tri čebele
Za vasjo
Dežek
Cicibani
Dežek
Miška in mavrica
Sijaj, sijaj sončece
Stara mati, dober den
Jaz pa grem na zeleno travco
Zaklad
Himna zelenega nahrbtnika
Mamica
Vrtnar
Polž
Palček franček
Tonček balonček
Šola
V parku
Če bi se svet nazaj vrtel
Moj rdeči avto
Kolesarska
Čičiphu
Gugalnica
Prijateljčka
Pridi, le pridi
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PEVSKA PRIPRAVNICA
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 osebnostno
in pevsko rastejo. Zborovodkinja želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti osnov vokalne tehnike, razvijati pevski posluh, širiti glasovni obseg, jih navajati na pevsko disciplino ter jim posredovati čim
več zanimivega in privlačnega pevskega repertoarja. Osnovni namen je, da bi otroci postopoma pevsko
napredovali in razvili veselje do petja in glasbe.
Učenje v pevski pripravnici poteka skozi igro. Pevci se upevajo in izvajajo vaje za krepitev posluha in širitev glasovnega obsega na način, ki je primeren njihovi starosti. Preko igre krepijo slušne sposobnosti
(prepoznavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre, poskočne/mirnejše melodije), ki jih lahko dobro
uporabijo pri zborovskem petju. Pri učenju pesmi je vsebina smiselno predstavljena, tako da otroke pritegne. Utrjevanje in ponavljanje snovi pa poteka v menjavanju različnih aktivnosti in načinov petja, kar
krepi koncentracijo in motivacijo. Pesem, ki je zapeta na nastopu, je zgolj končni izdelek daljšega učnega
procesa. Takšna metoda učenja je primerna in prilagojena za delo s predšolskimi otroki, kar se je v zadnjih
letih pokazalo za uspešno in otroku prijazno.
Valentina Ugovšek, zborovodkinja:
»V preteklem šolskem letu so mladi pevci skozi pesmi spoznavali različne poklice in se tako naučili kar
precej pesmi, ki govorijo o različnih dejavnostih, delu, ljudskih običajih ipd. To je pevce še posebej veselilo in so vedno znova težko čakali novo pesmico z novim poklicem, dejavnostjo ali običajem. Prav zanimivo jih je bilo opazovati, kako zelo se zanimajo za dejavnosti starejših, pa tudi prisluhniti njihovim predstavam o odraslem življenju.«

Umetniško vodstvo Pevske Valentina Ugovšek, zborovodkinja od jeseni 2010 do poletja 2014
pripravnice v letu 2014: Tatjana Štrbenk, zborovodkinja od jeseni 2014
Sara Bunič, pianistka na nastopih

Program Pevske pripravnice v letu 2014:
Jani Golob
Slovenska ljudska
Mira Voglar
Italijanska ljudska
Avstrijska ljudska
Borut Lesjak
Afriška, prir. Gašper Jereb

Sonce (Gitica Jakopin)
Kosec
Pastirica mica (Mira Voglar)
Cirkuška predstava (slov. besedilo Jože Humer)
Pridne peričice
Vrtnar (Niko Grafenauer)
Enyonza
Singabahambayo

Nastop Pevske pripravnice v letu 2014:
Letni koncert Pevske pripravnice in Otroškega pevskega zbora Glasbene matice
Ljubljana
28.05.2014, Ljubljana, Atrij ZRC
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Letni koncert Pevske pripravnice in Otroškega
pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
28.05.2014, Ljubljana, Atrij ZRC

GLASBENE POČITNICE
Glasbena matica od leta 2011 pripravlja glasbene počitnice za otroke z namenom, da bi jim nudila možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo. Doslej so bile počitnice organizirane enajstkrat in se jih je udeležilo že več kot 200 otrok. V letu 2014 so celodnevne (devet-urne) delavnice potekale v času od 25. do 29. avgusta in od 27. do 30. oktobra. Udeležilo se jih je 46
otrok, starih od šest do deset let.
Program poletnih počitnic je oblikovala in vodila zborovodkinja Irma Močnik. Otroci so spoznavali zborovske pesmi različnih evropskih narodov in se pri tem naučili tudi posamezne izraze iz nemškega, francoskega, španskega, poljskega, slovaškega jezika. Učenje pesmi je bilo prepleteno s plesi, kot so polka,
mazurka, čardaš, tango idr. Osnovne veščine vokalne tehnike je otrokom vsak dan ponazorila profesorica
petja Marta Močnik Pirc. Animatorke Andreja Zupanc, Monika Žuran, Danaja Koren, Daša Arhar in Nives Kemperle pa so skrbele, da so otroci preko različnih glasbenih iger vstopali v raznolike zvočne svetove
in spoznavali tudi druge umetniške zvrsti, ki so povezane z glasbo.
Čas jesenskih počitnic so zaznamovale pesmice o mravljicah. Vse se je vrtelo okrog dveh gledaliških predstav, ki so si jih otroci tekom leta lahko ogledali na odrih ljubljanskih gledališč. Naučili so se pesmice iz
lutkovne predstave Štiri črne mravljice in jih predstavili na zaključnem nastopu z nekaj kreativne igralske in plesne svobode. Obiskali so tudi Španske borce in si ogledali interaktivno plesno predstavo Huda
mravljica ter se pogovarjali z njenimi ustvarjalci. Program sta pripravili in vodili violinistka Andreja Zupanc in glasbena pedagoginja Natalija Rus.
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GLASBENA DELAVNICA ZA OTROKE
14. 3. 2014, Ljubljana, Glasbena matica

Delavnica z naslovom Kar čutim, povem z glasbo je bila izvedena v okviru 29. slovenskih glasbenih dnevov in jo je pripravila dirigentka Živa Ploj Peršuh, vodila pa sta jo oboistka Eva Jurgec ter skladatelj Klemen
Bračko. Udeležili so se je otroci iz dveh ljubljanskih osnovnih šol. Otroci so spoznali vrsto nevsakdanjih in
nenavadnih glasbil ter imeli priložnost nanje tudi zaigrati. Preizkusili so se v skupnem vokalno-instrumentalnem muziciranju, skladatelj pa je njihovo ustvarjanje zapisal in predstavil tradicionalne ter sodobne
načine zapisovanja novih skladb.

ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
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 za
izdajo še neobjavljena sodobna dela, saj želi biti vezni člen med skladateljem in izvajalcem. Slednje je
tudi eno izmed vodil založniške dejavnosti Glasbene matice, in sicer da s svojimi izdajami izvajalcem, ki
nastopajo na koncertih v organizaciji Glasbene matice, ponudi v izvedbo še neizvedena ali redko izvedena, neznana ali pa malo znana dela.

Marijan Lipovšek: ODISEJ

cikel pesmi za srednji glas in klavir na pesnitev Gregorja Strniše
Glasbena matica Ljubljana je v založniški program za leto 2014 uvrstila notno edicijo z naslovom Marijan
Lipovšek – Odisej: cikel pesmi za srednji glas in klavir. Gre za tri samospeve na besedila Gregorja
Strniše iz pesniške zbirke Odisej – Sedi na bregu, Dežela mrtvih, Otok siren –, ki jih je skladatelj
napisal v zadnjem ustvarjalnem obdobju. Ti samospevi so eni izmed redkih doslej še neobjavljenih Lipovškovih del.
V zadnjih letih so založniški načrti Glasbene matice usmerjeni v izdajanje samospevov in zborov. Odisej je
bil v tem programskem kontekstu večletna založniška želja, ki se letos uresničuje, za kar smo hvaležni
naklonjenosti skladateljevih dedičev in pripravljenosti, da se cikel posreduje javnosti. Neposredno spodbudo za izdajo Odiseja je že pred leti dal ameriški pianist Anthony Spiri, ki je ta cikel skupaj s skladateljevo hčerjo Marjano Lipovšek tudi izvedel. Iz osebnega arhiva Eve Novšak Houška, ki je te pesmi poustvarila
na koncertu ob skladateljevi 85-letnici, je bila pridobljena kopija skladateljevega rokopisa. Notografijo je
pregledala in natančno korigirala urednica dr. Urša Šivic.
Cikel Odisej se doslej ni pogosto izvajal, nedvomno tudi zato, ker rokopis javnosti ni bil neposredno dostopen. Upamo, da se bo z izidom te notne edicije to spremenilo, saj gre za pomembno delo, po besedah
Marjane Lipovšek za skladbe, ki veljajo za »skladateljevo oporoko«.

DRUGI DOGODKI IN AKTIVNOSTI
OKROGLE MIZE O OBLIKOVANJU PROGRAMA
GLASBENE MATICE V PRIHODNJIH LETIH
V letu 2014 so bile organizirane štiri okrogle mize, katerih namen je bil soočiti stališča strokovnih sodelavcev in članov Upravnega odbora o prihodnjem oblikovanju programov Glasbene matice. Prva okrogla
miza je potekala na temo pevskih zborov Glasbene matice in so se je udeležili zborovodje Irma Močnik,
Aleš Makovac in Cecilija Čermelj Merljak. Isti dan je sledila okrogla miza o izobraževalnem programu
Glasbene matice s poudarkom na Pevski šoli. V razpravi sta poleg vodje šole Nine Kompare Volasko sodelovala tudi učitelja vokalne tehnike Julieta Kubik de Habjanič in Diego Barrios Ross. Tretja okrogla miza je
bila posvečena koncertni dejavnosti in jo je vodila vodja koncertnega cikla Glasbene matice Ivanka Mulec
Ploj ob sodelovanju mezzosopranistke Barbare Jernejčič Fürst, skladatelja Lojzeta Lebiča in muzikologinje
Polone Kovačič. Tema četrte okrogle mize pa je bil glasbeni program za otroke, v razpravi pa so sodelovale zborovodkinja Pevske pripravnice Valentina Ugovšek, avtorica programa Mali glasbenik Sonja Đevenica in zborovodkinja cicibanskega zbora Sara Bunič. Prva in druga okrogla miza sta potekali 30.05.2014,
tretja in četrta pa 14. 6. 2014, vsakokrat ob prisotnosti predsednice društva in članov Upravnega odbora
društva.
Ivanka Mulec Ploj, predsednica društva
V razpravo o ciljih društva v prihodnjih letih sem želela vključiti glavne strokovne sodelavce, saj menim,
da si brez njihovega sodelovanja ni mogoče zastaviti realnih načrtov. To so osebe, ki so aktivni oblikovalci programa in dejanski nosilci projektov, zato bi bilo kakršnokoli razmišljanje o prihodnosti društva, ki ne
bi upoštevalo njihovih dosedanjih izkušenj, lahko precej zgrešeno in zavajajoče. Mislim, da so prav oni
ključni za odkrit dialog o prihodnjem razvoju društva in lahko postavijo osnovo za preudarno programsko
snovanje, ki je naloga Upravnega odbora. Ker je delovanje društva razpredeno po različnih področjih, so
bile okrogle mize pripravljene po vsebinskih sklopih. Izhodišče za pogovore so bili različni dokumenti,
svoje osebne cilje pri vodenju društva pa lahko strnem v nekaj glavnih pojmih:
– programi na vseh področjih morajo biti na najvišjem nivoju oz. morajo stremeti za doseganje najvišje
kvalitete;
– strokovni kader je potrebno spodbujati k ambicioznosti, ustvarjalnosti, samokritičnosti in polni angažiranosti v okviru društva;
– skrbeti je potrebno za kontinuiteto strokovnega kadra in s tem za postopno rast programskih načrtov
in ambicij;
– potrebna je izmenjava znanj in izkušenj ter sodelovanje med različnimi področji;
– prepoznavnost delovanja in pozitivna javna podoba sta prednostni nalogi društva;
– nadaljevati je potrebno sodelovanje z drugimi kulturnimi institucijami kot koproducentih pri organizaciji različnih kulturnih dogodkov;
– programi naj bodo fizično, medijsko in finančno dostopni čim širši javnosti;
– vzpostaviti je potrebno novo finančno politiko s ciljem, da del programa postane finančno neodvisen
od društvenega sofinanciranja;
– potrebno je vzgojiti nov vodstveni kader, ki bo čez dve leti prevzel vodenje društva.
Glasbeni matici predsedujem že tretji zaporedni mandat in v zadnjem času je bilo čedalje pogosteje občutiti razhajanje med realnostjo društvenega delovanja, ki jo poznajo strokovni sodelavci, in pričakovanji,
ki jih gojijo člani Upravnega odbora. Vzrok za to vidim v tem, da se je v zadnjem desetletju umetniški in
izobraževalni program Glasbene matice bliskovito hitro razvil in razširil na različna področja, refleksija o
tem, kaj želimo s posameznimi projekti doseči, pa ni sledila temu tempu. Napočil je čas, da se intenzivneje posvetimo notranji komunikaciji in dosežemo potrebno kohezivnost, ki bo omogočila nadaljnje per-
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spektivno delovanje društva. Z vključevanjem strokovnih sodelavcev v dialog z Upravnim odborom sem
želela doseči potrebno medsebojno zaupanje in čut pripadnosti društvu ter soodgovornosti za njegovo
prihodnje delovanje in javno podobo.

OB STOLETNICI SMRTI ČASTNEGA ČLANA GLASBENE
MATICE DAVORINA JENKA (1835–1914)
25. novembra 2014 je minilo sto let, odkar je umrl Davorin Jenko, eden prvih častnih članov ljubljanske
Glasbene matice. Jenko je bil za častnega člana izbran na rednem občnem zboru društva 15. julija 1909.
Gradivo iz društvenega arhiva priča, da je bil skladatelj na tem občnem zboru tudi osebno navzoč. Čeprav
je Jenko večino svojega življenja deloval in ustvarjal v Beogradu, »na tujih tleh«, pa je bil na Slovenskem
dobro poznan in priljubljen še zlasti zaradi svoje budnice Naprej zastava Slave! (besedilo Simon Jenko). Ob priliki 50-letnice nastanka »slovenske narodne himne« Naprej! je Glasbena matica priredila svojemu častnemu članu koncert njegovih del (1910). Na tem koncertu je bil izveden tudi kvartet iz Jenkove
operete Vračara. Skladatelj je rokopis kvarteta podaril Glasbeni matici, danes ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica. Jenko je Pevskemu zboru Glasbene matice posvetil tudi skladbo Bogu in rodu (besedilo Jovan Jovanović-Zmaj), ki jo je objavila revija Novi akordi leta 1911.
Glasbena matica je po Jenkovi smrti leta 1914 spomin na svojega častnega člana obeležila z različnimi
spominskimi obeležji in s koncertom ob stoletnici skladateljevega rojstva (1935). Ob tej priložnosti je izšla
tudi knjižica z življenjepisnimi podatki in verjetno prvo bibliografijo skladb, ki jo je izdelal arhivar Glasbene matice Slavko Koželj. Na pobudo Glasbene matice so leta 1931 v Cerkljah pri Kranju vzidali spominsko
ploščo na hišo, kjer je Jenko nekaj časa bival. Leta 1932 so postavili Jenkov doprsni kip v alejo skladateljev
pred poslopje Glasbene matice na Vegovi ulici v Ljubljani. Malokdo ve, da je pobuda za alejo skladateljev
pravzaprav zrasla iz ideje o postavitvi spomenika Davorinu Jenku, ki jo je že leta 1929 Ivan Hribar posredoval odboru Glasbene matice. Za Jenkov spomenik je Hribar prispeval tudi finančna sredstva. Ob stoletnici Jenkovega rojstva so na pobudo društva postavili tudi spominski steber pred hišo na nekdanji Kolodvorski ulici, kjer je skladatelj preživel zadnja leta. Odbor Glasbene matice je leta 1936 naročil Lojzetu Dolinarju izdelavo Jenkovega doprsnega kipa še za grobnico slovenskih skladateljev pri sv. Križu (danes na
ljubljanskih Žalah). Na grobnici zavzema Jenkov kip danes osrednje mesto, spomin ostalih skladateljev je
obeležen s spominsko ploščo.
Ob stoletnici smrti Davorina Jenka je Glasbena matica Ljubljana skupaj s Komornim gledališčem iz Novega Sada in Javnim skladom za kulturne dejavnosti 24. novembra 2014 organizirala dobro obiskano gostovanje pevcev iz Novega Sada, ki so v ljubljanski Viteški dvorani predstavili del Jenkovega obsežnega vokalnega opusa, samospeve, duete, vokalne kvartete, zbore ter odlomke iz nekdaj izjemno popularnih operet Seoska lola in Vračara. Za organizacijo koncerta se je osebno zavzel dr. Henrik Neubauer, ki je tudi
pomagal pri pripravi. Ob priložnosti spomina na Davorina Jenka je v samozaložbi izdal knjigo Davorin
Jenko in njegova glasba za gledališče. Arhiv republike Slovenije je skupaj z Arhivom Srbije pripravil
priložnostno dokumentarno razstavo, 25. novembra 2014 pa je v Arhivu Slovenije potekal tudi simpozij o
življenju in delu Davorina Jenka, tega nekdaj priljubljenega in čaščenega skladatelja, »moža dveh domovin«, po rodu Slovenca, po nazorih panslavista, ki je večino svojega življenja živel in deloval izven etničnih
meja. V letu 2015 bo izšel Jenkov zbornik, zbornik prispevkov s tega simpozija.
	Nataša Cigoj Krstulović

V slovo

Avgustu PEVCU
Poslovilni govor Antona Vengušta ob pogrebu Avgusta Pevca,
častnega predsednika Mešanega pevskega zbora Glasbene
matice Ljubljana, 24. decembra 2014 na ljubljanskih Žalah.

V ljubiteljskem kulturnem svetu je prav malo primerov tolikšne upornosti, poštenosti in predanosti, požrtvovalnosti in vsakršnega žrtvovanja, pokončnosti in hkrati skromnosti, kakršne so vsa leta krasile Gustlja, tako smo ga vsi poimenovali, kot člana in dolgoletnega predsednika Mešanega pevskega zbora
Glasbene matice. Ob dejstvu, da ji je predsedoval v času, ko ni bilo preveč modro v javnosti na glas razmišljati, snovati in udejanjati aktivnosti njegove Matice, pridejo njegove vrline še toliko bolj do izraza.
Tukaj zbrani in drugi Matičarji, v času njegovih najbolj aktivnih let še mladinci ali skoraj mladinci, seveda
nismo vedeli, kako in kolikokrat je on in peščica drugih podstavljala svoj hrbet, da je smelo od vseh zgodovinskih dejavnosti Glasbene matice obstajati vsaj ime in aktivnosti matiškega Mešanega pevskega
zbora. Vedeli pa smo, da je zaupanja vreden človek, resnični prijatelj in svetovalec, ki si mu lahko zaupal
vse svoje, še tako globoke osebne skrivnosti. Lahko bi rekli, da je bil neštetokrat naš zaupnik, spovednik
in hkrati tolažnik.
O sebi, svojih križih in težavah ali pa o svojih zadovoljstvih ni nikoli prav rad govoril. Edino kar je pri naših
srečanjih rad večkrat poudarjal, je bila vera v družino, ženo in otroke, o katerih je vedno vedel povedati
kaj lepega. Ob takih trenutkih se je resničnost njegovih besed odražala tudi na njegovem obrazu in v
njegovih očeh.
Tule blizu leži pokopanih dvanajst naših skladateljev iz kar nekaj rodov, ki jim je Matica uredila grob in
postavila spomenik. Vsak od njih ima svojo življenjsko pot, svoj glasbeni opus, svoj delež v zgodovini naše
umetnosti. Gustl ni bil skladatelj niti umetnik, pa vendar bi si za svoje delo zaslužil biti ob boku teh glasbenih velikanov.
Takšen kot je bil, bi nam v tem trenutku gotovo povedal nekaj podobnega, kot je nekdo razmišljal:

Kaj je to takšnega – umreti?
To je nekaj, kar se dogaja vsak dan.
Samo čisto tiho sem odšel na drugo stran poti.
Vse je ostalo, kot je bilo.
Še zmeraj sem jaz jaz in vi ste vi.
Življenje, ki smo ga s toliko ljubezni preživeli skupaj,
je ostalo nedotaknjeno.
Imenujte me kakor zmeraj!
Govorite z menoj kakor ste do sedaj!
Nikar ne postanite resnobni ali žalostni!
Smejte se še naprej stvarem, katerim smo se skupaj smejali!
Živite svoje življenje! Veselite se in mislite name!
Zakaj bi naj izginil iz vašega življenja?
Samo zato, ker me več ne vidite?
Ampak, saj je še zmeraj vse tako, kakor mora biti.
Saj vas vendar čakam.
Saj sploh nisem daleč – le na drugi strani poti, pri svojem Bogu, to pa je bil zmeraj moj
končni cilj.
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ORGANI DRUŠTVA,
IZVOLJENI NA 10. OBČNEM ZBORU DRUŠTVA (28. 3. 2014):
Predsednica: Ivanka Mulec Ploj
Upravni odbor: Vesna Čopič
Mojca Menart
Mirko Mrčela / Simon Kavčič (predsednik MePZ Glasbene matice Ljubljana)
Tomo Peršuh
Leon Stefanija
Anton Vengušt

Nadzorni odbor: Miroslav Kert
Lojze Stražar
Vida Šega

Disciplinska komisija: Janez Tihelj
Urban Tozon
Karel Vugrinec

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

DVD
Jože HUMER (ur.), RASTEMO – PET LET OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA

GLASBENE MATICE
NOTNE EDICIJE
Janez Bitenc , NAŠA ČETICA KORAKA
Alojzij GerŽiniČ, orkestracija Jani Golob, ORATORIJ IRENEJ FRIDERIK BARAGA
Janez GREGORiČ, POKRAJINA PESMI
Tomaž Habe, JE POMLAD
Josip IPAVEC , IZBRANE PESMI
Gašper JEREB, IN DOVOLJENE SO NAM SANJE ...
Marij KOGOJ, SAMOSPEVI
Aldo Kumar, KENGURUJKA
Aldo Kumar, USPAVANKA in KORENJAK
Lojze LEBIČ, PET PESMI ZA BASBARITON IN KLAVIR
Andrej MAKOR, IZŠTEVANKE
Patrick Quaggiato, ZASADI SI DREVO
Gregor Rihar, IZBRANE PESMI
Uroš Rojko, MATEMATEMATIKA
Uroš Rojko, ŽABECEDA
Črt SOJAR VOGLAR, UČENJAK
Tadeja Vulc , BELA VRANA
Tadeja Vulc , GLASBENIK
Tadeja Vulc , SLIKAR

PRILOŽNOSTNE PUBLIKACIJE
Janez MoČnik, GREGOR RIHAR – OČE SLOVENSKE ZBOROVSKE PESMI
Saša Šantel, SLOVENSKI SKLADATELJI
Jože HUMER (ur.), 130 LET GLASBENE MATICE LJUBLJANA

ZBORNIKI GLASBENE MATICE LJUBLJANA (od leta 2008 do leta 2013)
Nataša CIGOJ KRSTULOVIĆ (ur.), ANDANTE – ALLEGRETTO: 140 LET GLASBENE
	MATICE LJUBLJANA

Lucija PAVLOVIČ (ur.),

