
ZBOROVSKA PIRAMIDA GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
 
Z zborovsko piramido Glasbene matice želimo oblikovati avtentično glasbeno in kulturno učno 
okolje za spoznavanje, doživljanje, izvajanje in vrednotenje umetniških vsebin. Z njo 
vzpostavljamo medgeneracijsko mrežo, ki vključuje predšolske in šolske otroke, mlade, odrasle in 
seniorje, ki pojejo v različnih pevskih zborih Glasbene matice. V zborovski piramidi razvijamo 
specifične pristope in metode učenja, v katerih amaterski zboristi razvijajo pevske sposobnosti in 
znanja pod vodstvom različnih ekspertov. Posamezni zbori delujejo kot demonstracijski pevski 
sestavi na seminarjih za vzgojitelje, učitelje in zborovodje ter nudijo možnost izvedbe zborovske 
pedagoške prakse pri izobraževanju bodočih učiteljev glasbe in zborovodij. Delovanje zborovske 
piramide vključuje številne partnerske povezave s kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami ter glasbenimi umetniki. 
 
Zborovska piramida kot avtentično glasbeno in kulturno učno okolje 

Zborovska piramida Glasbene matice je področje, ki bistveno prispeva k vsebinski celovitosti in 
zaokroženosti programa Glasbene matice, usmerjenega predvsem v produkcijo, reprodukcijo in 
spoznavanje vokalne glasbe. Zbori, ki sestavljajo zborovsko piramido GM, pomenijo namreč 
avtentično glasbeno in kulturno učno okolje za številne akterje: 
  

 zboriste, ki pojejo v različnih zborovskih sestavih, obiskujejo pevske vaje, usvajajo 
zborovski repertoar, nastopajo na različnih koncertih in prireditvah, sodelujejo v 
projektih GM, snemajo zvočne zbirke; 

 zborovodje in druge eksperte, ki timsko delajo s posameznimi zbori; študirajo novo 
literaturo, razvijajo in preizkušajo specifične pristope in metode dela; predstavljajo svoje 
delo z zborom na delavnicah in seminarjih;  

 skladatelje, ki napišejo nove skladbe za določene pevske zbore GM; skladbe nato izidejo v 
edicijah GM in pomenijo novo glasbeno literaturo za druge zborovodje; 

 poslušalce, ki obiskujejo koncertne prireditve pevskih zborov GM ali pa poslušajo 
njihove izvedbe prek medijev in nosilcev zvoka;  

 udeležence glasbenih delavnic, seminarjev in mojstrskih tečajev, na katerih sodelujejo 
zbori GM v vlogi demonstracijskih zborov; 

 študente – bodoče glasbene pedagoge in zborovodje, ki spoznajo zborovsko piramido GM 
v okviru svoje pedagoške prakse (hospitacije, učni zborovodski nastopi); 

 umetnike, ki kot solisti, komorni glasbeniki ali glasbeniki v inštrumentalnih 
ansamblih/orkestrih sodelujejo pri izvedbi programov zborovske piramide GM. 

 
Aktivno glasbeno udejstvovanje na področjih produkcije, reprodukcije in recepcije omogoča 
akterjem spoznavanje, doživljanje in vrednotenje umetniških vsebin. Posebej je pomembno za 
otroke in mladino, saj z dejavnostmi razvija njihove interese za umetniške vsebine in jim daje 
možnost aktivnega vključevanja v specifičen vokalni izobraževalni program, ki jim nudi možnost 
kontinuiranega pevskega razvoja. 
 
Povezovanje društvenih pevskih zborov z izvajanjem pedagoške prakse bodočih učiteljev glasbe 
in zborovodij doslej ni bilo uveljavljena praksa. Zborovska piramida GM s partnersko povezavo z 
Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani omogoča razvoj na tem področju. 
 
Zborovska piramida kot medgeneracijska mreža 

Zborovska piramida temelji na delovanju in medsebojnem povezovanju več pevskih zborov 
Glasbene matice, v katerih pojejo predšolski in šolski otroci (Mali glasbenik, Cicibanski pevski 
zbori, Pevska pripravnica, Otroški pevski zbor GM), mladi (Mladinski pevski zbor GM), odrasli 
(Mešani pevski zbor GM) in seniorji (Seniorski pevski zbor GM). Pevski sestavi se medsebojno 
srečujejo in povezujejo na skupnih prireditvah, kjer s predstavitvami in medsebojno komunikacijo 



oblikujejo zavest skupnega umetnostnega in kulturnega pomena poustvarjalne prakse ter 
izvajanja in vrednotenja izvedenih glasbenih del. Poleg tega prispeva k oblikovanju žive socialne 
mreže, ki jo povezujejo glasbene in širše kulturne vrednote. Medgeneracijsko mreženje ne poteka 
le v društvenih okvirih, pač pa tudi izven njih. Pevski zbori GM organizirajo skupne prireditve 
različnih pevskih zborov iz Slovenije in zamejstva, na katerih se srečajo različne generacije 
zborovskih pevcev. Zborovska piramida GM prispeva k oblikovanju ključne kompetence 
vseživljenjskega učenja, kulturni zavesti in izražanju ter podpira razvoj medosebnih, 
medkulturnih in družbenih kompetenc. 
 
Specifični pristopi in metode učenja 

Zborovska piramida GM želi udejanjiti specifične pristope in metode pri pevskem izobraževanju 
amaterskih zboristov. Pri njih izhaja iz splošnih in glasbeno razvojnih vidikov članov 
posameznega pevskega sestava ter individualnih interesov in potreb posameznega pevca. Izvedba 
pevskih vaj vključuje timsko delo glasbenih ekspertov, ki delajo na vokalni tehniki, študiju novih 
skladb, interpretaciji osvojenega repertoarja ter povezovanju z drugimi umetnostnimi zvrstmi 
(gib in ples). Eksperti so povezani tudi znotraj drugih društvenih dejavnosti, delujejo v okviru 
pevske šole in glasbeno-teoretično izobražujejo zainteresirane zboriste. Organizirajo tudi 
posebne delavnice, na katere povabijo referenčne tuje in domače eksperte, ki izvedejo posebna 
tematska izobraževanja.  
 
Posebno pozornost želimo nameniti tudi spontanemu in kontinuiranemu prehajanju pevcev v 
drug pevski sestav GM znotraj zborovske piramide, ki je povezan z njihovo starostjo in razvojno-
glasovnimi značilnostmi. S poznavanjem specifičnih pristopov in metod dela v posameznem zboru 
ter kakovostnim medgeneracijskim mreženjem je »premikanje« znotraj zborovske piramide GM 
olajšano in pričakovano. 
 
Partnerske povezave s kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter glasbenimi 

umetniki 

Zborovska piramida GM se v svojem delovanju in koprodukcijskih projektih povezuje z 
različnimi kulturnimi ustanovami (Festival Ljubljana, Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, 
Cankarjev dom), vzgojno izobraževalnimi ustanovami (vrtci, glasbenimi šolami, osnovnimi in 
srednjimi šolami,  UL Akademijo za glasbo) in glasbenimi umetniki, ki sodelujejo z zbori na 
koncertih. Delovanje omogoča povezavo amaterskih pevcev s profesionalnimi glasbeniki in 
drugimi umetniki ter glasbeno produkcijo tako na eminentnih koncertnih prizoriščih kot tudi v 
šolskih in drugih okoljih. 


