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OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE V LETU 2020 

 
AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ 
Glasbena predstava za otroke 
 
Predpremiera: 30. 1. 2020 ob 18.00 
Premiera: 31. 1. 2020 ob 18.00 
Ljubljana, Cankarjev dom, Štihova dvorana 
 
Ponovitve:  
1. 2. 2020 ob 17.00 
3. 2. 2020 ob 9.00 in 11.00 
4. 2. 2020 ob 9.00 in 11.00 
5. 2. 2020 ob 9.00 in 11.00 
6. 2. 2020 ob 9.00 in 11.00 
7. 2. 2020 ob 9.00 
8. 2. 2020 ob 15.00 in 17.00  
 
Avtor glasbe: Anton J. Kropivšek 
Avtor besedila: Tomaž Vrabič 
Režija: Eva Hribernik 
Svetovalka za gib: Simona Kočar 
Scenografija: Jaro Ješe 
Kostumografija: Anjana Pavlič 
Asistentki režije: Jasmina Ferenček 
Oblikovanje luči: Samir Botonjić, Rok Rejc 
Oblikovanje zvoka: Jasmina Bernjak 
Odrska postavitev: scenska ekipa CD 
 
Tinka Tonka: Alja Kapun 
Veter: Bernard Dobravec, Lan Zupančič 
Bivol: Loti Rozman, Klara Gantar 
Tajnik: Loti Rozman, Uma Freja Prosen 
Kameleon in lemur: Uma Freja Prosen, Zarja Anželj 
Podzemna svinjka in mamba: Klara Gantar, Žana Todorović Goričan 
Svinja bradavičarka in noj: Eva Ipavec, Brina Rednjak 
 
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana 
Zborovodkinja: Tatjana Dolenc Marinšek 
Asistentki zborovodkinje: Neža Križnar, Tina Poljanšek 
Pianistka: Metoda Kink 
Pevska pedagoginja: Tanja Rupnik 
 
Soustvarjanje in ples: plesalke Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana: Aurora Maria Anžlovar, 
Manca Eržen, Naomi Uma Zorman / Živa Lavriša, Jara Sofija Ostan, Neža Rogl 
Koreografija: Jana Kovač Valdés 
 
Koprodukcija Glasbene matice Ljubljana, Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter 
Cankarjevega doma 
 



Producentki: Veronika Brvar, Barbara Rogelj  
Koordinatorki: Lucija Pavlovič, Renata Šebez 
 
Glasbena igra za otroke Afriški živalski raj je zasnovana na poetičnem besedilu Tomaža Vrabiča, 
ki je izšlo v slikanici večkrat nagrajene ilustratorke Maje Šubic. Izborno in gibko besedilo v rimah 
otrokom približa oddaljeni živalski svet od znanih zelenih mamb do redkeje obravnavane svinje 
bradavičarke. Besedilo je kar klicalo po uglasbitvi in slovenski skladatelj Anton Kropivšek, ki živi 
in deluje na Nizozemskem, je rimano poezijo ujel v zanimivo glasbeno igro, temelječo na spevnih 
sodobnih »songih«, napisanih za otroške soliste, otroški pevski zbor in pianista. Čarobnost 
umetniškega besedila, ki ga interpretira profesionalna gledališka igralka, ter glasbe, vanjo so se 
poglobili pevci in pevski solisti Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana, bodo 
nadgradili še plesalci Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
 
Tinka Tonka se kratkočasi s prebiranjem knjig o živalih. Domače prepoznava kar miže, a spoznati 
želi tudi tiste iz afriške savane in deževnega gozda, zato si privošči dolg potep na sončno celino, 
na katerem neustrašno sklepa znanstva z nenavadnimi živalmi. Prav vse jo tako zelo očarajo, da 
jih ovekoveči na slikarskem platnu: nevarnega samotarja kafrskega bivola, svinjo bradavičarko, ki 
ima rep kot antena, podzemsko svinjko na lovu za termiti, noja s peščeno uganko, kameleona, ki 
menja barve kot za šalo, zvito strupenjačo mambo, plešoče ptičje bojevnike, ponočnjake lemurje 
in prepirljive hijene. 
 
SNEMANJE ZGOŠČENKE ZAPOJMO SKUPAJ II ZA ZALOŽBO PANIKA 
Maj 2020, Ljubljana 
 
Spored: 
Slovenska ljudska   SIJAJ, SIJAJ SONČECE 
Slovenska ljudska   PO KOROŠKEM, PO KRANJSKEM 
Slovenska ljudska   DEKLE JE PO VODO ŠLO 
Slovenska ljudska   MARKO SKAČE 
Slovenska ljudska   MOJ OČKA IMA KONJIČKA DVA 
Slovenska ljudska   OB BISTREM POTOKU JE MLIN 
Slovenska ljudska   JAZ PA POJDEM NA GORENJSKO 
Slovenska ljudska   MI SE IMAMO RADI 
Slovenska ljudska   KATARINA BARBARA 
Slovenska ljudska   PRIŠLA JE MIŠKA 
Vinko Vodopivec   ŽABJA SVATBA (Josip Stritar) 
Lenčka Kupper   ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT (Lenčka Kupper) 
Davorin Jenko, prir. Jelka Veit  LIPA ZELENELA JE (Miroslav Vilhar 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE V LETU 2019 

 
Na povabilo Radia Slovenija je Otroški zbor spomladi 2019 za radijske valove posnel pet pesmic 
Jakoba Ježa in Premrlovo Zdravljico. Državna himna v izvedbi našega zbora je teden dni odmevala 
v radijskem programu in verjamemo, da bodo tudi druge pesmi vsaj malo prispevale k zakladnici 
nacionalnega radijskega arhiva, predvsem pa k trajnemu spominu za našo mlado pevsko 
generacijo. Otroci so nastopili še na reviji ljubljanskih otroških pevskih zborov in na Dnevu 
odprtih vrat Glasbene matice, osrednja pozornost pa je bila namenjena učenju novega cikla pesmi 
Tomaža Vrabiča in Antona J. Kropivška z naslovom Afriški živalski raj. Sklop enajstih pesmi o 
afriških živalih so otroci skupaj z dramsko igralko Aljo Kapun prvič javno predstavili na letnem 
koncertu v Knjigarni Konzorcij, kjer so tudi napovedali, da bodo v naslednjem letu nastopili v 
istoimenski glasbeni igri v Cankarjevem domu.    
 
Otroci so se razveselili tudi dveh novih zgoščenk s pesmicami, ki so jih posneli leto poprej. 
Zgoščenka Pedenjped bo glasbena priloga knjižni izdaji, v kateri bo Niko Grafenauer zbral vse svoje 



pesmice o fantku, ki je bil velik pedenj in še ped, štrlečih ušes in razkuštranih las, z resnimi nameni 
in nerodnimi prigodami. Zgoščenko sta s pomočjo subvencije Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije izdali Glasbena matica in Grafenauer založba. Na drugi zgoščenki z naslovom Zapojmo 
skupaj pa je objavljen izbor slovenskih ljudskih pesmi po izboru založbe Panika, ki je zgoščenko 
tudi izdala.  
 
Umetniško vodstvo zbora v letu 2019 
 
Tatjana Dolenc Marinšek, zborovodkinja 
Tanja Rupnik, pevska pedagoginja 
Metoda Kink, pianistka 
 
Program  
 
Jakob Jež     LE ZAPOJMO (Jakob Jež) 
Jakob Jež     PIKAPOLONICA (Gitica Jakopin) 
Jakob Jež    POLŽ (Ivan Albreht) 
Jakob Jež    HUDI VETER (Gitica Jakopin) 
Jakob Jež    EN TEN TENERA (po ljudskih izštevankah) 
Anton J. Kropivšek    AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ (Tomaž Vrabič): 

Tinka Tonka odpotuje 
Nevarni samotar 
Rep kot antena 
Padla je trdnjava 
Nojeva skrivnost 
Mojster za barve 
Sestrični 
Plešoči bojevnik 
Aj-aj in sifaka 
Prepirljivka 
Vleče južna me celina 

Istrska ljudska, prir. Ambrož Čopi  JES TI BON KIPILA 
Štajerska ljudska     FLOSARSKA  
Ponarodela     MAMICA JE KAKOR ZARJA (Franjo Neubauer) 
 
 
 
 
Nastopi in snemanje  
 
Snemanje za glasbeni program Radia Slovenija 
28. 3. 2019, Ljubljana, Radio Slovenija 
 
Sodelovanje na reviji Pomladna prepevanja 
2. 4. 2019, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava  
 
Sodelovanje na prireditvi Dan odprtih vrat Glasbene matice 
7. 4. 2019, Ljubljana, Glasbena matica  
 
Letni nastop zbora 
30. 5. 2019, Ljubljana, Knjigarna Konzorcij  
 
 
 



OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE V LETU 2018 

 
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 ponovno lotil cikla Pedenjpedovih pesmic, je bila želja založbe Grafenauer, 
da se na novo posname zgoščenka 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 pobudo 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 
glasbenem 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 Grafenauer. Druga polovica leta je prinesla nove izzive, med katerimi je bilo 
povabilo k sodelovanju zbora na delavnici mednarodnega simpozija Akademije za glasbo Univerze 
v Ljubljani ter nastop na koncertu v počastitev 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 pesmic. Poleg tega so se otroci udeležili 
revije ljubljanskih otroških zborov Pomladna prepevanja, se predstavili na Dnevu Glasbene matice 
ter med letom starše razveselili še z dvema, njim posvečenima nastopoma. 
 
Pedenjped in pedenjsvet (glasbeno-gledališka nagajivka) 
 
Pesmi Nika Grafenauerja iz zbirke Pedenjped so dobile zvočno refleksijo v opusih različnih 
slovenskih skladateljev. Njihov izbor je bila glasbena osnova glasbeno-gledališke nagajivke, ki so 
jo skupaj ustvarili pevci otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in igralci gledališke 
skupine Pionirskega doma. 
 
Navihan Pedenjped, ki mu je dal nezamenljivo podobo ilustrator Marjan Manček, je prava klasika 
otroške literature. Prikupen fantič, ki je velik pedenj in še ped, štrlečih ušes in razkuštranih las, je 
z resnimi nameni in nerodnimi prigodami v hudomušnih pesnikovih verzih prisoten 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 pomembno možnost lastnega izražanja in pot osebne rasti. 
Nič Pedenjpedovega jim ni tuje, v svoji otroški domišljiji so korenjaki in učenjaki, slikarji in 
glasbeniki, vitezi in vrtnarji, gospodarji svojega Pedenjped carstva. 
 
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, Razigrana združitev gledališča in glasbe, SIGIC, 8. 3. 2018 
»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 takole: Sklanjatev in Glasbenik Petra Šavlija, Trd 
oreh Matevža Goršiča, Šlik šlak Karola Pahorja, Abeceda Petra Šavlija, Slikar Tadeje 
Vulc, Vrtnar Boruta 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 obsegu 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 Pedenjpedova igrivost in nagajivost, pogovorni 
jezik in prepričljivi gledališčniki, seveda pa tudi glasba, ki je dala predstavi posebno noto.« 
 
Umetniško vodstvo zbora v letu 2018: 
Tatjana Dolenc, zborovodkinja 
Metoda Kink, pianistka 
 
Program zbora v letu 2018: 
 
Matevž Goršič   Dvojčka (Niko Grafenauer) 
Matevž Goršič   Sladkosned (Niko Grafenauer) 
Matevž Goršič   Trd oreh (Niko Grafenauer) 
Aldo Kumar   Korenjak (Niko Grafenauer) 
Borut Lesjak   Vrtnar (Niko Grafenauer) 
Karol Pahor   Pregled (Niko Grafenauer) 
Karol Pahor   Šlik šlak (Niko Grafenauer) 
Karol Pahor   Zadrega (Niko Grafenauer) 
Katarina Pustinek Rakar Pedenjped (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   Abeceda (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   Brzovlak (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   Glasbenik (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   Sklanjatev (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   Uspavanka (Niko Grafenauer) 
Tadeja Vulc   Slikar (Niko Grafenauer) 
 
Janez Bitenc   Metuljček cekinček (Janez Bitenc) 
Jakob Jež   Hudi veter (Gitica Jakopin) 
Jakob Jež   Pikapolonica (Gitica Jakopin) 
Jakob Jež   Polž (Ivan Albreht) 
Jakob Jež   En ten tenera (po ljudskih izštevankah) 
Marij Kogoj   Kaj ne bila bi vesela (Andrej Perne) 
Marjan Kozina   Kaj mi poje ptičica (Frane Milčinski) 
Marijan Vodopivec  Kekčeva pesem (Kajetan Kovič) 
 
Ljudska   Čin, čin Drežnica 
Ljudska   Flosarska 
Ljudska   Eno rož’co ljubim (Jožef Virk) 
Ljudska   Izidor ovčice pasel 
Ljudska   Jest sem si pa nekej zmislu 
Ljudska   Abraham ’ma sedem sinov 
Ljudska   Jaz sem mala roža 



Ljudska   Biba leze, biba gre 
Ljudska, prir. Walter Lo Nigro Čuk se je oženil 
Ponarodela   Mamica je kakor zarja (Franjo Neubauer) 
 
Nastopi in snemanja 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 
 
Snemanje slovenskih otroških ljudskih pesmi za založbo Panika 
8. 12. 2018, Ljubljana, Studio Ritem 
 
Sodelovanje na zborovskem koncertu ob 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa 
30. 11. 2018, Ljubljana, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine 
 
Praznični nastop za starše 
20. 12. 2018, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE V LETU 2017 

 
Zbor je v letu 2017 nastopil na petih prireditvah. Prvi nastop je bil na otroškem pevskem rajanju 
najmlajših pevskih skupin Glasbene matice, nato se je predstavil na osrednji pevski prireditvi Dan 
Glasbene matice, šolsko leto pa je zaključili s koncertom, na katerem je predstavil svoje celoletno 
delo. Jesen so pevci začeli s pripravami na postavitev nove glasbeno-igrane šaljivke Pedenjped in 
Pedenjsvet, katere premiera bo februarja 2018. Predstava nastaja v sodelovanju z gledališko 
skupino Pionirskega doma ter pod mentorstvom gledališke pedagoginje in režiserke Urše Strehar 
Benčina. Na povabilo založbe Grafenauer je zbor nastopil na 33. Slovenskem knjižnem sejmu v 
okviru programa CiciFest in predstavil delček nastajajoče Pedenjpedove šaljivke. Otroci so se ob 
tej priložnosti srečali z obema avtorjema Pedenjpeda, pesnikom Nikom Grafenauerjem in 
ilustratorjem Marjanom Mančkom. Na Ta veseli dan kulture je zbor nastopil v Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani na prireditvi ob podelitvi Trubarjeve nagrade in odprtju 
razstave Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah. Glasbena matica je za pevce otroškega in 
mladinskega zbora organizirala tudi voden ogled dveh oper – Dnevnik Ane Frank (Grigorij Frid) in 
Nežni velikan (Stephen McNeff). V sezoni 2016/2017 je v zboru pelo dvanajst otrok starih od osem 
do dvanajst let, v sezoni 2017/2018 pa je v zboru sedemnajst otrok, starih od šest do enajst let. 



 
Tatjana Dolenc, zborovodkinja 
»Vodenje otroškega pevskega zbora mi je v veliko veselje in izziv, saj se letos petje prepleta tudi z 
odrsko igro. Otroci skladbe zapojejo doživeto, šele ko jim lahko sami vdahnejo zgodbo in karakter. 
Ko začutijo vsebino, takrat začnejo z interpretacijo. Da na predstavi poleg pevske vloge lahko 
prevzamejo še vlogo stranskih igralcev, pa jim je še posebej dragoceno.« 
 
Umetniško vodstvo zbora v letu 2017: 
Tatjana Dolenc, zborovodkinja 
Nina Skebe in Metoda Kink, pianistki 
 
Program zbora v letu 2017: 
 
Prir. Ambrož Čopi  ČE BI JES BILA FČELICA (slovenska ljudska iz Prekmurja) 
Prir. Ambrož Čopi  JES TI BON KIPILA (istrska ljudska) 
Matevž Goršič   TRD OREH (Niko Grafenauer) 
Prir. Matej Hubad   POJTE, POJTE DROBNE PTICE (ljudska) 
Prir. Matej Hubad   ŠALJIVA, ZBADLJIVA (ljudska) 
Prir. Matej Hubad   V DOLINCI PRIJETNI JE LUBI MOJ DOM (ljudska) 
Prir. Dominik Krt  ADLEŠIČKO KOLO (belokranjska ljudska) 
Aldo Kumar   KORENJAK (Niko Grafenauer) 
Borut Lesjak   VRTNAR (Niko Grafenauer) 
Janez Močnik   OBLAKI BELI (Tončka Perčič) 
Prir. Walter Lo Nigro  ČUK SE JE OŽENIL (slovenska ljudska) 
Karol Pahor   ŠLIK ŠLAK (Niko Grafenauer) 
Katarina Pustinek Rakar PEDENJPED (Niko Grafenauer) 
Milan Ostojić   PESEM O GOSKI NEŽI (Feri Lainšček) 
Peter Šavli   ABECEDA (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   SKLANJATEV (Niko Grafenauer) 
Peter Šavli   USPAVANKA (Niko Grafenauer) 
Tadeja Vulc   ŠLA JE BOTRCA LISICA (Anja Štefan) 
Tadeja Vulc   SREČANJE (Anica Perpar) 
 
 
 
 
Nastopi zbora v letu 2017: 
 
Nastop na prireditvi Čuk se je oženil – otroško pevsko rajanje 
20. 2. 2017, Ljubljana, Atrij ZRC 
 
Nastop na koncertu Dan Glasbene matice Ljubljana 
20. 5. 2017, Ljubljana, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine 
 
Letni koncert Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana 
28. 5. 2017, Ljubljana, Kavarna Union 
 
Nastop na 33. Slovenskem knjižnem sejmu v okviru programa CiciFest 
25. 11. 2017, Ljubljana, Cankarjev dom, Kosovelova dvorana 
 
Nastop na prireditvi ob podelitvi Trubarjevega priznanja in odprtju razstave Sreča je v 
knjigah, sreča je v slikanicah 

3. 12. 2017, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Velika čitalnica 


