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KAZALO

GLASBENA MATICA LJUBLJANA V LETU 2015ZaHvalE
Glasbena matica Ljubljana se zahvaljuje vsem avtorjem prispevkov za sodelovanje pri pripravi publikacije.

Za finančno pomoč pri realizaciji kulturno-umetniškega in vzgojno-izobraževalnega programa društva v letu 2015 se zahvaljujemo:

Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
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Založnik: kulturno društvo GlaSBEna MaTiCa ljUBljana
Zanj: ivanka MUlEC Ploj
Uredila: lucija PavloviČ 
Lektoriranje: Polona MaRC
Fotografije: janez koTaR, Borut dEMŠaR, andreja ZUPanC 
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GlaSBEna MaTiCa ljUBljana
Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00 386 1 421 05 93
GSM: 00 386 51 359 313
www.glasbenamatica.si
info@glasbenamatica.si

Za skupno organizacijo posameznih prireditev in aktivnosti se zahvaljujemo:
Akademiji za glasbo v Ljubljani
Cankarjevemu domu
Društvu Hugo Wolf Slovenj Gradec
Festivalu Ljubljana
Grand Hotelu Union
Izseljenskemu društvu Slovenija v svetu
Mešanemu pevskemu zboru Obala 
Slovenskemu komornemu glasbenemu gledališču
Slovenskemu komornemu zboru 
Slovenskemu narodnemu gledališču Opera in balet Ljubljana
Ustanovi Imago Sloveniae
Vrtcu Mladi rod
Vrtcu Mojca
Vrtcu Viški gaj
Vrtcu Pod Gradom
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo

Za snemanje izbranih koncertov se zahvaljujemo Radiu in Televiziji Slovenija.
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Ivanka Mulec Ploj, 
predsednica društva

Glasbena matica ljubljana je leta 2015 stopila v 143. leto delovanja. Skozi čas se vseskozi ponaša z 
bogato zgodovino ter pomembno in raznovrstno glasbeno dejavnostjo. Ta je v zadnjih letih pridobila vi-
dno vlogo v okolju, kjer se udejanja, in zlahka ugotavljamo, da nanj vpliva pozitivno. Društvo se vseskozi 
ukvarja s svojo začrtano vsebino, vendar uspeva delovati prilagojeno času in prostoru, kar je ključno za 
dolgotrajni uspeh.
Danes Ljubljana in širša Slovenija ponujata bogate kulturne in glasbene vsebine, zato je potrebno iskati 
vedno nove izzive in projekte. Znati se je treba prilagajati zanimanju poslušalcev, ob tem pa ne zanemar-
jati lastne integritete in velikega vsebinskega loka, ki daje društvu ugled. Mirno lahko zapišem, da je Glas-
bena matica Ljubljana v zelo kratkem obdobju zadnjih let znova postala enakovreden ponudnik ostalim 
velikim kulturnim institucijam, pa tudi pobudnik in partner v koprodukcijskih projektih.
Otroški in mladinski programi, ki smo jim v zadnjem obdobju posvetili največ pozornosti, so najbolj na-
predovali in začrtali pot, ki ji bo moč slediti še leta. Uprizarjanje otroških oper in oper za otroke je nova 
izkušnja, ki je dosegla izjemen uspeh tako pri poslušalcih kot pri izvajalcih. Po prvi glasbeno-scenski iz-
vedbi  pravljične opere Pavla Šivica Kaznovana radovednost leta 2014, smo leta 2015 začeli s priprava-
mi na novo operno produkcijo za otroke, svetovno znano otroško opero Brundibar češkega skladatelja 
Hansa Krase. Verjamem, da bo doživela lep uspeh tudi pri nas. Želimo si, da bi opero za arhiv posnela 
nacionalna radijska hiša in da bi jo izdali na zgoščenki. Poleg tega je Otroški pevski zbor Glasbene matice 
spomladi 2015 za Založbo Mladinska knjiga posnel novo zgoščenko Pesmice o srčecu, ki je priložena 
istoimenski knjigi z ljubkimi ilustracijami Jelke Reichman. Na zgoščenki je dvanajst prepoznavnih in spev-
nih skladbic iz svetovne in slovenske glasbene zakladnice, tudi ljudskega izročila. Drobne umetnine Ba-
cha, Martinija, Mendelssohna in drugih skladateljev skozi otroške oči domiselno opevajo »urice«, ki tikta-
kajo v nas, govorijo o čustvih, ki »sipljejo« zlate žarke in se radostijo mladih dni. 
K bogatemu ciklu samospevov, ki že tradicionalno doživlja vrhunec na slovenski kulturni praznik v SNG 
Opera in balet Ljubljana, smo dodali še nastope mladih, šele uveljavljajočih se pevcev. Zaključni koncerti 
solopevskih izobraževanj v poletnih mesecih pa predstavljajo umetnike prihodnosti. Koncerti so lepo 
sprejeti pri poslušalcih, ki so vsako leto številčnejši, pa tudi pri strokovni javnosti ne ostajajo neopaženi. 
Koprodukcije, ki jih vsako leto obnavljamo s pomembnimi kulturnimi institucijami, dokazujejo spoštova-
nje in zaupanje našim programom. Zahvaljujem se jim tudi v tem zapisu.
Naši projekti lahko zaživijo in so uspešni le z veliko truda in profesionalnega dela umetniških vodij posa-
meznih programov, pa tudi mojih najožjih sodelavcev. Zahvala pa je namenjena tudi vsem članom Glas-
bene matice Ljubljana, ki nam pri delu zaupajo.

MUSICA NOSTER AMOR

V LETU 2015
GLASBENA MATICA LJUBLJANA

Ljubljana, 2016
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Pod okriljem Glasbene matice Ljubljana delujejo različni pevski sestavi: otroški, mladinski, mešani in seni-
orski pevski zbor. K njihovim rednim dejavnostim sodijo koncerti, glasbeno-scenski projekti, snemanja, 
sodelovanje na zborovskih revijah in seminarjih, priložnostni nastopi in gostovanja. Umetniška vodstva 
zborov si prizadevajo za glasbeno in estetsko izobrazbo pevcev ter za kvaliteten in privlačen repertoar. 
Glasbena matica zboriste spodbuja k ambicioznim ciljem, vztrajnemu razvoju izvajalskih sposobnosti, 
sodobnim in kvalitetnim glasbenim predstavitvam ter s tem k prepoznavnosti v slovenskem prostoru.   

PEVSKI ZBORI

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

OtrOški PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da bi 
otrokom približali kvalitetno, predvsem slovensko zborovsko literaturo, jih navduševali za ubrano zboro-
vsko petje in za skupinsko poustvarjanje ter jih skrbno vodili skozi pevski razvoj. 
Zbor redno nastopa in sodeluje tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih, kot so bili ABC, Pedenjped, 
Gal v galeriji in Kaznovana radovednost. Pomembna so tudi vsakoletna snemanja za Radio Sloveni-
ja in založbo Mladinska knjiga. V posebno veselje otrok so gostovanja in druženja na intenzivnih pevskih 
vajah. 
Umetniško vodstvo zbora sestavlja ekipa treh – zborovodkinja, pevska pedagoginja in pianist –, zato re-
dne pevske vaje potekajo 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.
Zbor je leto 2015 začel s programom božičnih pesmi in ga predstavil na koncertu Zvezdni prah. Spomladi 
so pevci sodelovali pri treh ponovitvah opere Pavla Šivica Kaznovana radovednost. Proces nastajanja 
te operne produkcije, ki je po premieri leta 2014 doživela še šest ponovitev, so ustvarjalci predstavili tudi 
na Kulturnem bazarju 2015. Zbor je spomladi zapel na reviji ljubljanskih otroških pevskih zborov Pomla-
dna prepevanja. Na povabilo neodvisne filmske produkcijske hiše Stara gara je sodeloval pri snemanju 
novega slovenskega kratkega filma Stopnice, režiserja Miroslava Mandića. Za Založbo Mladinska knjiga 
je posnel dvanajst pesmi za zgoščenko Pesmice o srčecu. Ob zaključku sezone so pevci pripravili letni 
koncert in sodelovali na koncertu ob jubileju Slovenske pevske značke na Prevaljah. Junija so potekale 
avdicije za novo operno produkcijo Brundibar. Izbranih je bilo 39 pevcev, ki so jeseni začeli z muzikalni-
mi in scenskimi pripravami na premiero, ki bo januarja 2016 v Cankarjevem domu. V okviru teh priprav so 
imeli otroci v času jesenskih šolskih počitnic intenzivne pevske vaje v Radencih ob Kolpi, decembra pa 
posebno delavnico o drugi svetovni vojni v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Umetniško vodstvo zbora v letu 2015: irma močnik, zborovodkinja 
tanja rupnik, pevska pedagoginja
sara bunič in ermin tkalec, pianista

PROGRAM ZBORA V LETU 2015:

Emil adaMiČ

Emil adaMiČ

Emil adaMiČ

johann Sebastian BaCH

johann Sebastian BaCH

luigi dEnZa

France GaČnik  

Tomaž HaBE

Miro kokol 

Prir. anton j. kRoPivŠEk  

jean Paul MaRTini  

Felix MEndElSSoHn BaRTHoldy

damijan MoČnik

Makso PiRnik

p. Hugolin SaTTnER 

Pavel ŠiviC

ljudska

ljudska, prir. janez MoČnik 

ljudska, prir. G. l. o. STRid in M. donnElly

Odklepa zima ledeni grad (Silvin SARDENKO)

Otroci kličejo pomlad 
Vesela pesem 
Jutranja rosa (slo. besedilo Jože HUMER) 

Čez goro pomlad hiti (slo. besedilo Jože HUMER)

Srečen je, kdor glasbo rad ima  
(slov. bes. Irma MOčNIK)

Luč se je razlila 
Valentinov srček (Tomaž HABE)

Mamici 
Splet slovenskih božičnih 
O srčecu (slo. besedilo Jože HUMER) 

Pomladno sončece (slo. besedilo Jože HUMER)

Kako raste leto (Brina ŠTAMPE ŽMAVC) noviteta 

Otrok poje (Danilo GORINŠEK)

Zimska pesem (Fran ZBAŠNIK)

Kaznovana radovednost (Stana VINŠEK)

V dolinci prijetni je ljubi moj dom 
Svet Jožef in Marija
Sveto dete rojeno je (prepesnila Irma MOčNIK)

NASTOPI ZBORA V LETU 2015:

konCERT Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
PeVska PriPraVnica Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja tatjana štrbenk
OtrOški PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
mladinski PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
deški zbOr schellenburG, zborovodkinja božena kutnar
učenci PeVske šOle Glasbene matice ljubljana, mentorja diego barriOs in julieta kubik de 
habjanič
Pianisti: sara bunič, ermin tkalec, Gregor klančič
Moderator koncerta: aleš uGOVšek
 31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

PavEl ŠiviC: Kaznovana radovednost (PRavljiČna oPERa Za oTRokE)
inez Osina, mezzosopran
klemen adamlje, bariton
OtrOški in mladinski PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana
kOmOrni ansambel akademije za GlasbO V ljubljani
Zborovodkinja: irma mOčnik
Scenograf in kostumograf: jaro ješe
Dirigentki: mojca laVrenčič in anita kiralj
Režiserka: eva hribernik
 11. 3. 2015, Cerklje na Gorenjskem, Kulturni hram Ignacija Borštnika
 13. 3. 2015, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
  V sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani in Slovenskim komornim glasbenim 

gledališčem
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kUlTURni BaZaR: PREdSTaviTEv naSTajanja oPERE Kaznovana radovednost
Sodelujoči na okrogli mizi: irma mOčnik, eva hribernik, jaro ješe, simon dVOršak, anita kiralj, 
mojca laVrenčič, katja kOnValinka
 18. 3. 2015, Ljubljana, Cankarjev dom, dvorana M2

SodElovanjE na REviji ljUBljanSkiH oTRoŠkiH in MladinSkiH PEvSkiH ZBoRov 
PoMladna PREPEvanja
 26. 3. 2015, Ljubljana, dvorana Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

SnEManjE oTRoŠkE PESMi Za novi SlovEnSki FilM stopnice 
Za filmsko produkcijsko hišo Stara gara; režiser filma miroslav mandić
 12. 4. 2015, Ljubljana, Kongresni trg

SnEManjE oTRoŠkiH PESMi Za ZGoŠČEnko pesmice o srčecu 
Za Založbo Mladinska knjiga; urednica zgoščenke metka Pušenjak
 18. 4. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Hubadova dvorana

lETni konCERT oTRoŠkEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana 
Zborovodkinja: irma mOčnik
Pianist: ermin tkalec
Povezovalec koncerta: dejan PeVčeVić
 26. 5. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

naSToP na jUBilEjnEM konCERTU oTRoŠkiH PEvSkiH ZBoRov v PoČaSTiTEv dESETE 
oBlETniCE SlovEnSkE PEvSkE ZnaČkE
 28. 5. 2015, Prevalje, Družbeni dom

avdiCija Za MladE SoliSTE in ZBoRovSkE PEvCE Za SodElovanjE v oPERi BrundiBar
 1. in 3. 6. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

inTEnZivnE PEvSkE vajE v okviRU PRiPRav na iZvEdBo oTRoŠkE oPERE BrundiBar
 26. – 28. 10. 2015, Radenci ob Kolpi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti

dElavniCa o 2. SvETovni vojni in GlaSBEnEM življEnjU v TaBoRiŠČU TEREZin
 17. 12. 2015, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije

konCERT Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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konCERT Za oTRokE:  
ZvEZdni PRaH

31. 1. 2015, Ljubljana,  
cerkev sv. Jakoba
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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. 
V začetku leta se je zbor predstavil na božičnem koncertu Zvezdni prah, spomladi pa so pevci sodelovali 
še pri treh ponovitvah opere Pavla Šivica Kaznovana radovednost. Do konca šolskega leta zbor nato ni 
več deloval kot samostojni sestav, pač pa so se maloštevilni pevci pridružili mlajšemu, otroškemu zboru. 
Zaradi želje, da bi se sestav z novo pevsko sezono ponovno izoblikoval, je bil poleti objavljen razpis za 
novega zborovodjo, na katerem je bila izbrana dirigentka Živa Ploj Peršuh. Njena vizija je pritegniti večje 
število tistih pevcev, ki si želijo sodelovati pri vokalno-instrumentalnih delih (otroške opere, muzikli za 
mladino ipd.), in s tem tudi zapolniti veliko vrzel v slovenskem pevskem prostoru. Prvi tak projekt, ki se je 
začel jeseni, je cikel pesmi Benjamina Brittna Petkovi popoldnevi – velja za eno najbolj domiselnih in 
nenavadnih kompozicij napisanih za otroški zbor v 20. stoletju –, zborovodkinja pa si ga je zamislila kot 
glasbeno-koreografski projekt, ki bo izveden spomladi 2016. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

PROGRAM ZBORA V LETU 2015:

jerry ESTES  

France GaČnik   

Prir. anton j. kRoPivŠEk   

Per Gunnar PETERSSon 

aleksander MEžEk, prir. Tomaž PiRnaT

Francoska ljudska, prir. G. l. o. STRid in M. donnElly

Pavel ŠiviC

Zasijal je svet nocoj (prepesnila Irma MOčNIK)

Luč se je razlila 
Splet slovenskih božičnih 
Gloria (sakralno besedilo)

Božično drevo (Aleksander MEŽEK)

Sveto dete rojeno je (prepesnila Irma MOčNIK)

Kaznovana radovednost (Stana VINŠEK)

Umetniško vodstvo zbora v letu 2015: irma mOčnik, zborovodkinja od septembra 2014  

do marca 2015

Živa PlOj Peršuh, zborovodkinja v sezoni 2015/2016 

tanja ruPnik, pevska pedagoginja
ermin tkalec, pianist

NASTOPI ZBORA V LETU 2015:

konCERT Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
PeVska PriPraVnica Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja tatjana štrbenk
OtrOški PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
mladinski PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
deški zbOr schellenburG, zborovodkinja božena kutnar
učenci PeVske šOle Glasbene matice ljubljana, mentorja diego barriOs in julieta kubik de 
habjanič
Pianisti: sara bunič, ermin tkalec, Gregor klančič
Moderator koncerta: aleš uGOVšek
 31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

PavEl ŠiviC: Kaznovana radovednost (PRavljiČna oPERa Za oTRokE)
inez Osina, mezzosopran
klemen adamlje, bariton
OtrOški in mladinski PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana
kOmOrni ansambel akademije za GlasbO V ljubljani
Zborovodkinja: irma mOčnik
Scenograf in kostumograf: jaro ješe
Dirigentki: mojca laVrenčič in anita kiralj
Režiserka: eva hribernik
 11. 3. 2015, Cerklje na Gorenjskem, Kulturni hram Ignacija Borštnika
 13. 3. 2015, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
  V sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani in Slovenskim komornim glasbenim 

gledališčem

kUlTURni BaZaR: PREdSTaviTEv naSTajanja oPERE Kaznovana radovednost
Sodelujoči na okrogli mizi: irma mOčnik, eva hribernik, jaro ješe, simon dVOršak, anita kiralj, 
mojca laVrenčič, katja kOnValinka
 18. 3. 2015, Ljubljana, Cankarjev dom, dvorana M2

konCERT Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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konCERT Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

mešani PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana je bil ustanovljen leta 1891 in je že s prvim dirigen-
tom, 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 sloven-
skih skladateljev. Njihovi koncerti so imeli reprezentativen značaj. Najpomembnejše programsko vodilo 
je bilo izvajanje izvirnih del slovenskih skladateljev. Kasneje je zbor izgubil prvenstvo med slovenskimi 
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: kan-
tata Viktorja Parme Povodni mož (2012), kantata Tadeje Vulc Stara Ljubljana (2012), Magnificat 
Johna Rutterja (2013), Missa in Tempore Belli Josefa Haydna (2014). Leta 2015 je zbor v sodelovanju z 
drugimi pevskimi sestavi in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija nameraval posneti Oratorij Irenej 
Friderik Baraga skladatelja Alojzija Geržiniča, a žal neuspešno.  
V sezoni 2014/2015, ko je zbor vodila Maja Cilenšek, se je zbor predstavil na dveh koncertih. Spomladi na 
zaključnem koncertu mojstrskega tečaja za zborovodje, ki je bil organiziran v okviru Glasbene matice in 
ga je vodil švedski dirigent Gary Graden. Ob koncu leta pa na koncertu skupaj z Oktetom Aljaž. V sezoni 
2015/2016 je umetniško vodstvo zbora prevzela dirigentka Živa Ploj Peršuh in se z zborom prvič javno 
pojavila na prireditvi Žive jaslice v Postojnski jami. Sicer pa je njena vizija mešani zbor vzpostaviti kot vo-
dilno telo za izvajanje oratorijev, pasijonov in drugih vokalno-instrumentalnih del tujih in slovenskih av-
torjev.

MEŠANI PEVSKI ZBOR

PROGRAM ZBORA V LETU 2015:

Harold aRlEn, prir. jay alTHoUSE

Maurice dURUFlé 

Maurice dURUFlé 

ambrož ČoPi 

Maksimiljan FEGUŠ 

Maksimiljan FEGUŠ  

Morten laURidSEn

koroška ljudska, prir. lojze lEBiČ 

Mykola lEonTovyČ

andrej MakoR

andrej MiSSon 

György oRBan 

Michael PRaEToRiUS 

Matija ToMC, john REadinG 

aleksander vodoPivEC

Michael WaldEnBy

Umetniško vodstvo zbora  
v letu 2015: 

maja cilenšek, zborovodkinja v sezoni 2014/2015

Živa PlOj Peršuh, zborovodkinja v sezoni 2015/2016

alenka šutar, korepetitorka v sezoni 2014/2015

julieta kubik de habjanič, asistentka zborovodkinje in 
učiteljica petja v sezoni 2015/2016

Stormy weather (Ted KOEHLER)

Ubi caritas (liturgično besedilo)

Notre peré (liturgično besedilo)

Ave, regina caelorum (Marijanska antifona)

Oznanil je angel (ljudska)

Zdaj razsvetljena je noč (ljudska) 

Dirait on (Rainer Maria RILKE)

Ta drumlca je zvomlana 
Ščedryk (ukrajinska narodna)

Prav po prstih (Marko MARGON)

Prišel z nebes je (madžarski napev)

Come away (William SHAKESPEARE)

Es ist ein ros' entsprungen (sakralno besedilo)

Adeste fideles (John Francis WADE) 

Otrok v božični noči (Aleksij PREGARC)

Corona vitae (Raz 2,10)
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NASTOPI ZBORA V LETU 2015:

SodElovanjE na PRiREdiTvi Po PREŠERnoviH SToPinjaH
 2. 3. 2015, Ljubljana, Gosposka ulica 3

SodElovanjE na MojSTRSkEM TEČajU Za ZBoRovSkE diRiGEnTE Pod MEnToRSTvoM GaRyja 
GRadna
 20. in 21. 2. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana 

SodElovanjE na ZakljUČnEM konCERTU MojSTRSkEGa TEČaja Za ZBoRovodjE Pod 
MEnToRSTvoM GaRyja GRadna
 22. 2. 2015, Ljubljana, dvorana Kazina

SodElovanjE na REviji ljUBljanSki ZBoRi
 21. 3. 2015, Ljubljana, dvorana Zavoda sv. Stanislava

konCERT MEŠanEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana in okTETa aljaž
 6. 6. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

SodElovanjE na PRiREdiTvi živE jaSliCE v PoSTojnSki jaMi
 27. 12. 2015, Postojna, Postojnska jama

konCERT MEŠanEGa PEvSkEGa ZBoRa  
GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana in okTETa aljaž
6. 6. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
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konCERT MEŠanEGa PEvSkEGa ZBoRa  
GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana in okTETa aljaž

6. 6. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

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 pri-
marni 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 od sezone 2013/2014 deluje pod umetniškim vodstvom Cecilije čermelj Merljak, se je v letu 2015 
predstavil na dveh koncertih. Spomladi na koncertu v Ljubljani skupaj z MePZ KUD Svoboda črnuče, jese-
ni pa je bil gost ŽPZ Glasbene matice Maribor v Kamnici pri Mariboru. Pevci so zapeli tudi na tradicionalni 
prireditvi Po Prešernovnih stopinjah, na reviji Ljubljanski zbori in na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 
Jeseni sta Anton Vengušt in Tomaž Tozon za člane zbora in prijatelje Glasbene matice pripravila še kultur-
no popotovanje, ki nas je vodilo v Kobarid in Vrsno in je bilo po zaslugi izvrstnega poznavalca prve svetov-
ne vojne Josipa Juraja zaznamovano z informacijami o dogodkih na Soški fronti. Poleg Kobariškega muze-
ja in italijanske kostnice smo obiskali še rojstno hišo Simona Gregorčiča v Vrsnem. Simon Gregorčič je bil 
podporni član Glasbene matice in ta je leta 1908 organizirala koncert, s katerim so se zbirala sredstva za 
postavitev njegovega spomenika v rojstnem kraju. 
Kulturno popotovanje je bilo tokrat organizirano četrtič. Leta 2006 nas je pot vodila od Ljubljane do Pol-
hovega Gradca v spomin na 210-letnico rojstva skladatelja Gregorja Riharja. Leta 2013 smo si na pobudo 
Igorja Longyke ogledali razstavo o glasbeni družini Šantel v Slovenski Bistrici. Leto 2014 je bilo posvečeno 
skladateljem Ipavcem, ki nam jih je predstavil dr. Igor Gruden v njihovi rojstni hiši v Šentjurju pri Celju. 
Letos pa je bilo kulturno popotovanje v znamenju spominov na prvo svetovno vojno in pesnika Gregorči-
ča, ki je v pesmi Soči izpovedal slutnjo bližajočo se vojne vihre.   

SENIORSKI PEVSKI ZBOR

PROGRAM ZBORA V LETU 2015:

Bogdan HaBBE  

Benjamin iPavEC 

Felix MEndElSSoHn BaRTHoldy  

anton Martin SloMŠEk 

irska ljudska, prir. james E. MooRE   

istrska ljudska, prid. aldo kUMaR

Madžarska ljudska, prir. Zoltan kodaly  

Slovenska ljudska, prir. janko žiRovnik 

Slovenska ljudska, prir. lojze lEBiČ  

Slovenska ljudska, prir. Mihael RožanC

Slovenska ljudska, prir. karol PaHoR 

Umetniško vodstvo zbora v letu 2015: cecilija čermelj merljak, zborovodkinja 
alenka šutar, korepetitorka (april-maj)

Prva pomlad (Oton ŽUPANčIč) 

Slovenska dežela 
Slovo od gozda (Joseph von EICHENDORFF) 

Večernica 
An irish blessing  
Dajte, dajte
Turot esik a cigany
Kukavica 
Ta drumelca je zvomlana 
Dober večer
Pa se sliš’
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NASTOPI ZBORA V LETU 2015:

SodElovanjE na PRiREdiTvi Po PREŠERnoviH SToPinjaH
 3. 2. 2015, Ljubljana, Prešernov trg

SodElovanjE na REviji ljUBljanSki ZBoRi
 20. 2. 2015, Ljubljana, dvorana Zavoda sv. Stanislava

konCERT SEnioRSkEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana 
in MEŠanEGa PEvSkEGa ZBoRa kUd SvoBoda ČRnUČE
 30. 5. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

konCERT žEnSkEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE MaRiBoR 
in SEnioRSkEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana
 25. 9. 2015, Kamnica pri Mariboru, Kulturni dom

SodElovanjE na FESTivalU Za TRETjE življEnjSko oBdoBjE
 30. 9. 2015, Ljubljana, Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma 

SodElovanjE na PRiREdiTvi kUlTURno PoPoTovanjE
 25. 10. 2015, Ljubljana – Kobarid – Vrsno – Ljubljana 

SodElovanjE na PRiREdiTvi  
kUlTURno PoPoTovanjE
25. 10. 2015,  
Ljubljana – Kobarid – Vrsno – Ljubljana 

KONCERTNI CIKEL
KONCERTI IN PRIREDITVE

Koncertni cikel Glasbene matice Ljubljana z vokalno-intrumentalnimi in zborovskimi koncerti, komorni-
mi vokalnimi koncerti ter glasbeno-scenskimi projekti sodi med izvirne programske koncepte Glasbene 
matice Ljubljana. Pri oblikovanju cikla je osnovno načelo ponujati kakovosten program v izvedbi vrhun-
skih slovenskih in tujih umetnikov. Koncertni cikel je pomemben zaradi stalnosti specifične koncertne 
ponudbe, ki je pred tem v Ljubljani ni bilo. Koncerti, ki omogočajo predstavitev pevskih zborov in inter-
pretov samospevov, zapolnljujejo specifično vrzel v glasbeni ponudbi Ljubljane in jo s tem delajo bolj ce-
lovito in primerljivo večjim evropskim kulturnim središčem.
V letu 2015 je bilo organiziranih 18 koncertov v Ljubljani, trije koncertni programi pa so bili ponovljeni še 
drugod po Sloveniji. Devet koncertov je bilo komornih, šest zborovskih, trije koncerti pa so bili za otroke 
in mlade. Na programu je bilo 57 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci je bilo 79 % sloven-
skih umetnikov. Nastopilo je devet odraslih pevskih zborov, pet otroških in mladinskih pevskih zborov, 
44 solistov in ena instrumentalna zasedba. Koncerte je obiskalo 2350 ljudi, dvoranske kapacitete so bile 
87 % zasedene. Z izjemo dveh koncertov so bili ostali koncerti brezplačni. Pet koncertov je posnel Radio 
Slovenija in enega TV Slovenija. Izvedeno je bilo 10 novitet slovenskih skladateljev: 9 skladb za glas in 
klavir (Damijan Močnik, Gašper Jereb, Marjan Peternel) in ena pesmica za otroški pevski zbor in klavir 
(Damijan Močnik).
Na petih recitalih samospeva so se predstavili priznani slovenski in tuji poustvarjalci. Sopranistka Marta 
Močnik Pirc je med drugim krstno izvedla novitete Damijana Močnika in Gašperja Jereba, mezzosopra-
nistka Monika Bohinec je za koncert ob kulturnem prazniku izbrala samospeve Lucijana Marije Škerjanca, 
tenorist Aco Biščevič se je s svojim izborom samospevov vrnil k vsebinam z ljudsko tematiko, mezzoso-
pranistka Barbara Jernejčič Fuerst je izvedla zanjo značilen sodobnejši program, sopranistka Juliette De 
Massy pa uglasbeno poezijo J. W. von Goetheja.
Z uvodno besedo v recitale je Tanja Benedik poslušalce pripravila na zvočno izkušnjo s samospevi in jih na 
strokovno-poljuden način seznanila s programom, zgodovinskim orisom in okoliščinami nastanka izbra-
nih kompozicij ter izvajalsko prakso in pomenom samospevov. 
Na koncertih mladih slovenskih pevskih umetnikov smo spoznali tri perspektivne slovenske študentke, ki 
petje študirajo v tujini, ter udeležence treh poletnih mojstrskih tečajev petja. Na štirih koncertih smo 
prisluhnili skupaj štiriindvajsetim mladim pevcem, ki so se predstavili s samospevi in opernimi arijami.
Glasbena matica Ljubljana je organizirala tudi šest zborovskih koncertov. Akademski pevski zbor Maribor 
je nastopil kot prejemnik posebne nagrade Glasbene matice Ljubljana na državnem zborovskem tekmo-
vanju Naša pesem 2014. Ob 110-letnici rojstva Srečka Kosovela in 10-letnici smrti Sama Vremšaka sta po-
sebni program pripravila Mešani pevski zbor Obala in Slovenski komorni zbor. Dekliški in Komorni pevski 
zbor Akademije za glasbo v Ljubljani ter Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana so zapeli na kon-
certu ob zaključku izobraževanja za zborovske dirigente pod mentorstvom Garyja Gradna. Mladinski 
pevski zbor Maska iz Latvije, eden od udeležencev 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus 
(Maribor 2015), je neposredno pred tekmovanjem nastopil tudi v Ljubljani, na tekmovanju pa nato prejel 
drugo nagrado. Letna koncerta sta pripravila tudi Mešani in Seniorski pevski zbor Glasbene matice Lju-
bljana, na njunih koncertih pa sta kot gosta nastopila Oktet Aljaž in Mešani pevski zbor Medis KUD Svo-
boda črnuče. 
V produkciji mladih pevcev Glasbene matice Ljubljana so nastali tudi trije koncerti za otroke. Na božičnem 
koncertu so se našim mladim pevcem pridružili pevci Deškega zbora Schellenburg. Otroška opera Kazno-
vana radovednost je bila po premieri leta 2014 še trikrat ponovljena v letu 2015. Otroški pevski zbor pa se 
je na svojem osrednjem koncertu v letu 2015 predstavil s programom, ki ga je pred tem posnel za zgoščenko 
Pesmice o srčecu. Izid zgoščenke je predviden v začetku leta 2016 pri Založbi Mladinska knjiga. 
Pri organizaciji koncertnega cikla Glasbene matice Ljubljana so sodelovali: Festival Ljubljana, Akademija 
za glasbo v Ljubljani, Imago Sloveniae, SNG Opera in balet Ljubljana, Slovensko komorno glasbeno gleda-
lišče, Mešani pevski zbor Obala, Slovenski komorni zbor, Društvo Hugo Wolf.  
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KONCERTI SAMOSPEVOV
marta mOčnik Pirc, sopran
andreja kOsmač, klavir
 19. 1. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah  
 V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

monika bOhinec, mezzosopran
lech naPierała, klavir
 8. 2. 2015, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana
 V sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana 

aco biščeVič, tenor
alessandro misciasci, klavir
 2. 3. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah 
 V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

barbara jernejčič Fuerst, mezzosopran
Žarko iGnjatOVić, kitara
 9. 11. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
 V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

juliette de massy, sopran
nejc laVrenčič, klavir
 30. 11. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
 V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

konCERT SaMoSPEvov 
monika bOhinec, mezzosopran
lech naPierała, klavir
8. 2. 2015, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana
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konCERT SaMoSPEvov 
barbara jernejčič Fuerst, mezzosopran
Žarko iGnjatOVić, kitara
9. 11. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

konCERT SaMoSPEvov 
aco biščeVič, tenor

alessandro misciasci, klavir
2. 3. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah 
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KONCERTI ŠTUDENTOV SOLO PETJA
PlES v RdEČEM
Koncert samospevov v izvedbi obetavnih mladih slovenskih umetnic, ki študirajo petje na prestižnih  
glasbenih ustanovah na Dunaju, v Berlinu in v Zürichu.  
jerica steklasa, sopran 
mateja šušteršič, sopran 
katarina kObal, sopran
tadej hOrVat, klavir
Vesna Verbnjak, klavir
PrimOŽ urbanč, klavir
 7. 7. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
  V soorganizaciji z Ustanovo Imago Sloveniae. Koncert je bil vključen v koncertni cikel 

Mladi talenti v okviru festivala Poletje v Ljubljani. 

alEja Sniva
Koncert udeleženk mojstrskega tečaja petja v okviru poletnega glasbenega izobraževanja na Glasbeni 
matici Ljubljana pod umetniškim vodstvom Pie Brodnik.
marija PeGanc, sopran 
marija Pönicke, sopran 
ivana muri, sopran 
tatjana štrbenk, sopran
talita sofija kOmelj, sopran
ana marija caPuder, sopran
ksenija rasPet, sopran
ana Žnidarčič, mezzosopran
Vlasta dOleŽal rus, klavir
 11. 7. 2015, Ljubljana, Rdeča dvorana Magistrata
  V soorganizaciji z Ustanovo Imago Sloveniae. Koncert je bil vključen v koncertni cikel 

Mladi talenti v okviru festivala Poletje v Ljubljani.

ČaRoBnoST GlaSU
Koncert udeležencev mojstrskega tečaja petja v okviru poletnega glasbenega izobraževanja na 
Glasbeni matici Ljubljana pod umetniškim vodstvom Barbare Jernejčič Fürst.
tina debeVec, sopran 
andreja nika Fabijan, sopran 
doris hOrVat, sopran 
tom kObe, bariton
sara mitrOVić, sopran
eva PaVli, sopran 
Petra POdGOrnik, sopran 
christina thaler, sopran 
nataša trček, sopran 
tadej POdObnik, klavir
 22. 8. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
  V soorganizaciji z Ustanovo Imago Sloveniae. Koncert je bil vključen v koncertni cikel 

Mladi talenti v okviru festivala Poletje v Ljubljani.

konCERT SaMoSPEvov 
juliette de massy, sopran
nejc laVrenčič, klavir
30. 11. 2015, Ljubljana, 
Viteška dvorana v Križankah
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ZakljUČni konCERT 19. MEdnaRodnE SoloPEvSkE ŠolE HUGo WolF 
Koncert udeleženk pevskega izobraževanja pod mentorstvom prof. Brede Zakotnik, prof. Johannesa 
Effertza-Wolffa in prof. Vladimirja Mlinarića, ki je potekalo od 21. do 26. 9. 2015 v Slovenj Gradcu.
clarissa reiF, mezzosopran 
maria ladurner, sopran
claudia scheiner-cremOnesi, sopran
tanja ruPnik, sopran
Vladimir mlinarić, klavir
 26. 9. 2015, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
 V sodelovanju z Društvom Hugo Wolf iz Slovenj Gradca

konCERT ŠTUdEnTov Solo PETja
PlES v RdEČEM

7. 7. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
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konCERT ŠTUdEnTov Solo PETja
alEja Sniva

11. 7. 2015, Ljubljana, Rdeča dvorana Magistrata
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konCERT ŠTUdEnTov Solo PETja
ČaRoBnoST GlaSU

22. 8. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana
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ZBOROVSKI KONCERTI
Tako Pojo ZlaTi
Koncert zbora, ki je na tekmovanju Naša pesem 2014 prejel posebno nagrado Glasbene matice Ljubljana. 
akademski PeVski zbOr uniVerze V maribOru, zborovodkinja tadeja Vulc
 30. 1. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
 V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

jESEnSko TiHo
Koncert ob 110-letnici rojstva Srečka Kosovela in 10-letnici smrti Sama Vremšaka 
mešani PeVski zbOr Obala kOPer, zborovodja sebastjan VrhOVnik
slOVenski kOmOrni zbOr, zborovodkinja martina batič
štefica stiPančeVić, sopran
Vlasta dOleŽal rus, klavir
4. 2. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
  V sodelovanju z MePZ Obala,  

Slovenskim komornim zborom  
in Akademijo za glasbo v Ljubljani

ZakljUČni konCERT iZoBRažEvanja Za ZBoRovodjE Pod MEnToRSTvoM GaRyja GRadEna
dekliški PeVski zbOr akademije za GlasbO V ljubljani, zborovodja marko VatOVec
kOmOrni PeVski zbOr akademije za GlasbO V ljubljani, zborovodja marko VatOVec
mešani PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja maja cilenšek
kOmOrni zbOr krOG, zborovodkinja alenka POdPečan
22. 2. 2015, Ljubljana, dvorana Kazina
 V sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani

konCERT MladinSkEGa PEvSkEGa ZBoRa MaSka (laTvija)
Koncert zbora, ki se je udeležil 13. mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus (Maribor, 2015) in 
prejel 2. nagrado.
Zborovodja janis OzOls
9. 4. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
 V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

konCERT SEnioRSkEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana 
in MEŠanEGa PEvSkEGa ZBoRa MEdiS kUd SvoBoda ČRnUČE
Zborovodja cecilija čermelj merljak in marko tiran
 30. 5. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

konCERT MEŠanEGa PEvSkEGa ZBoRa GlaSBEnE MaTiCE ljUBljana in okTETa aljaž
Zborovodkinja maja cilenšek
Umetniški vodja okteta matej lazar
 6. 6. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

Tako Pojo ZlaTi
30. 1. 2015, Ljubljana, 

Viteška dvorana v Križankah
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Tako Pojo ZlaTi
30. 1. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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jESEnSko TiHo
4. 2. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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jESEnSko TiHo
4. 2. 2015, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah
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KONCERTI ZA OTROKE IN MLADE
konCERT Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
PeVska PriPraVnica Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja tatjana štrbenk
OtrOški PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
mladinski PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
deški zbOr schellenburG, zborovodkinja božena kutnar
učenci PeVske šOle Glasbene matice ljubljana, mentorja diego barriOs in julieta kubik de 
habjanič
Pianisti: sara bunič, ermin tkalec, Gregor klančič
Moderator koncerta: aleš uGOVšek
 31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

PavEl ŠiviC: Kaznovana radovednost (PRavljiČna oPERa Za oTRokE)
inez Osina, mezzosopran
klemen adamlje, bariton
OtrOški in mladinski PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana
kOmOrni ansambel akademije za GlasbO V ljubljani
Zborovodkinja: irma mOčnik
Scenograf in kostumograf: jaro ješe
Dirigentki: mojca laVrenčič in anita kiralj
Režiserka: eva hribernik
 11. 3. 2015, Cerklje na Gorenjskem, Kulturni hram Ignacija Borštnika
 13. 3. 2015, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
  V sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani in Slovenskim komornim glasbenim 

gledališčem.

konCERT Za oTRokE
PeVska PriPraVnica Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja tatjana štrbenk
OtrOški PeVski zbOr Glasbene matice ljubljana, zborovodkinja irma mOčnik
 26. 5. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

Cikel večerov z naslovom Folk Union dopolnjuje posamične dogodke z ljudskim petjem, ki pa s svojo 
kontinuiteto po petih 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 spoznava-
nje. Poleg tega, da je Folk Union konceptualno glasbena prireditev, je pomembna tudi njena izobraže-
valna 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. Poslušal-
ci 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 Ka-
varni Union v Ljubljani smo v letu 2015 prisluhnili petim pevskim skupinam: ljudskim pevcem iz luč v 
savinjski dolini (28. 1.), ljudskim pevcem z bizeljskega (25. 2.), Fantom ljubljančanom (25. 3.), bode-
čim nežam iz kranja (28. 10.) in ljudskim pevcem šestica iz naklega (25. 11.).

FOLK UNION
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PeVska šOla Glasbene matice, ki je bila na pobudo priznane zborovodkinje in sodelavke Glasbene 
matice Ljubljana 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 prven-
stveno namenjen zborovskim pevcem vseh starostnih skupin, od najmlajših pevcev v predmutacijskem 
obdobju do pevcev zrelejših let. Obsega pet letnikov (tri na osnovni in dva na nadaljevalni ravni) skupin-
skega ali individualnega pouka petja, ki poteka enkrat tedensko po eno pedagoško uro, in vključuje sku-
pinske delavnice ter korepeticije. Poleg pouka petja poteka tudi obvezni pouk teorije glasbe, ki je zgo-
ščen v dva letnika ter obsega snov šestih razredov nižje glasbene šole. Pri pouku petja, v 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 2015/2016 je v Pevsko šolo 
vpisanih 39 učencev, v starosti od 13 do 60 let. Od tega v prvi letnik 22, v drugi letnik 7, v tretji letnik 4, v 
četrti letnik 1 in v peti letnik 5 učencev. Vzporedno s programom Pevske šole potekajo tudi krajše pevske 
delavnice v obsegu 12 pedagoških ur na osnovni in nadaljevalni stopnji. V letu 2015 so bile izvedene štiri 
pevske delavnice pod vodstvom Diega Barriosa, tri na osnovni in ena na nadaljevalni stopnji, ki se jih je 
udeležilo 32 pevcev. 
Pevsko šolo vodi nina kOmPare VOlaskO. Učitelji vokalne tehnike v letu 2015 pa so bili poleg nje še 
julieta kubik de habjanič, diego barriOs in barbara sOrč. Teorijo glasbe poučuje janja naGOde. 

Gregor traVen, učenec Pevske šole Glasbene matice Ljubljana, 2. letnik: 
»Šolo petja pri Diegu obiskujem zdaj že drugo leto in moram reči, da mi skupina, v kateri pojem še z dve-
ma dekletoma, zelo ustreza, saj me kontrast mojega in ženskega glasu med drugim prisili, da sem še bolj 
pozoren na to, kaj počnem. čeprav sem se udeležil šele enega nastopa pred publiko, ob koncu prejšnjega 
šolskega leta, vem, da tega potrebujem čim več, prav tako pa se veselim naslednjega termina poučeva-
nja glasbene teorije, ki mi bo, upam da, časovno ustrezal. Diego je pa itak super, zna pokazati in razložiti 
pravilno tehniko in tudi na pravi način spodbujati in motivirati svoje pevce. Pa všeč mi je to, da ni preveli-
kih pritiskov, saj imam zelo dinamičen urnik in mi včasih pač ne uspe doma povaditi vsega, kar bi moral.« 

mariam Vermishyan, učenka Pevske šole Glasbene matice Ljubljana, 2. letnik: 
»Sem študentka iz Armenije in že več kot eno leto se ukvarjam s petjem v Pevski šoli Glasbene matice. 
Slovensko sem najprej govorila in razumela slabo, kar pa na tečaju ni bila nobena težava. če je bilo to 
potrebno, je lahko naš pedagog vedno vse razložil še v angleščini. Petje sem vadila v skupini treh in od 
mojih dveh kolegov sem se veliko naučila. Naj poudarim, da kljub temu, da vadim v skupini, še vedno 
čutim individualni pristop pedagoga in to je zelo prijazno.« 

igor beuermann, učenec Pevske šole Glasbene matice Ljubljana, 1. letnik: 
»En ne več mlad možakar sem. Pojem pri Nikolaju (op. ur. Zbor svetega Nikolaja Litija) – okoli mene so 
sami mladi, krasni glasovi, vešči pevci; tip-top, zahtevna dirigentka. Kako naj sploh obstanem pri taki 
kvaliteti? No, seveda: tako da se izboljšam tudi sam. Pri Glasbeni matici me vodi profesorica, ki – jasno – 
razume moje petje veliko bolje, kot ga sam. Vidim, da se moram, če želim bolje peti, v mnogih pogledih 
spremeniti tudi sam – na bolje. In se mi je prikradlo zavedanje, da je petje nekaj povsem drugega, še 
mnogo bolj čudovitega, kot sem si predstavljal. Odkrivanje novih zvokov, svetov – ni, da ni. Ampak to so 
opažanja enega začetnika. Kdo ve, kaj vse sem izpustil ... Takšen večplasten napredek je to zame: močno 
priporočam!«

PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE
GLASBENO IZOBRAŽEVANJE

naSToP UČEnCEv PEvSkE ŠolE na konCERTU ZvEZdni PRaH
31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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Trije mojstrski tečaji petja, ki jih je Glasbene matica Ljubljana v takem obsegu prvič organizirala poleti 
2015, so ponudili odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pev-
skega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. 
Namenjeni so bili profesionalnim pevcem, študentom, dijakom in učencem, ki so si želeli odkrivati, izpo-
polnjevati ali nadgrajevati svoj pevski potencial pod vodstvom izkušenih in uspešnih pevskih pedagoginj. 
Udeležilo se jih je 27 aktivnih in 10 pasivnih udeležencev. Študenti so si sami izbrali program, ki je vključe-
val operne arije ter samospeve. Delo je potekalo individualno in skupaj s korepetitorjem. Mojstrska teča-
ja, ki sta ju vodila Pia brOdnik in barbara jernejčič Fürst, sta se zaključila s koncertom v okviru glas-
benega festivala Poletje v Ljubljani 11. 7. in 22. 8. 2015 v Ljubljani.   

MojSTRSki TEČaj PETja S THERESo PlUT
Korepetitorka irina miliVOjeVić
 5. 6. – 7. 6. 2015, Ljubljana, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana

MojSTRSki TEČaj PETja S Pio BRodnik
Korepetitorka Vlasta dOleŽal rus
 6. 7. – 11. 7. 2015, Ljubljana, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana

MojSTRSki TEČaj PETja Z BaRBaRo jERnEjČiČ FüRST
Korepetitor tadej POdObnik
 17. 8. – 22. 8. 2015, Ljubljana, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana

aljaž nemanič, udeleženec mojstrskega tečaja petja, ki ga je vodila Theresa Plut: 
»Mojstrski tečaj petja s Thereso Plut je presegel vsa moja pričakovanja. Theresa Plut je bila med seminar-
jem neverjetno prijetna in topla oseba, s katero bi se lahko povezal vsak. čutil sem, da je bila osredotoče-
na v čisto vsakem trenutku. Zaznala je vsako še tako »nevidno« napako in vedela, kakšno tehniko upora-
biti pri določeni napaki. Spoznavala je vsakega zelo detajlno in razumsko, iz nas pa je vlekla vse najboljše. 
Definitivno vredna vsega denarja, osebno pa bi jo priporočal vsakemu, ki se hoče resno nadgraditi v ume-
tnosti petja. Edino, kar mi je mogoče manjkalo, je, da bi imel kakšno osebno uro z njo brez občinstva.« 

talita sofija kOmelj, udeleženka mojstrskega tečaja petja, ki ga je vodila Pia Brodnik:
»Mojstrski tečaj pri profesorici Pii Brodnik je presegel moja pričakovanja. Pri njej se učim peti že od 9. leta 
in si boljšega pevskega pedagoga težko predstavljam, toda nisem si mislila, da bom v samo petih dneh 
tečaja toliko napredovala. Ko so se začele šolske počitnice, se mi je pri petju ravno pojavilo nekaj čisto 
tehničnih težav, po tečaju pa so izginile in vse do začetka šole sem odlično vadila. Zelo mi je koristilo tudi 
poslušanje drugih udeležencev, skoraj enako kot ure, ki jih je profesorica imela z mano. čudovito je bilo 
tudi to, da smo imeli na voljo veliko vadbenih prostorov in smo lahko šli vadit, kadarkoli se nam je zaho-
telo. Skratka, vse je bilo zelo lepo in dobro organizirano. To je bil moj najlepši teden v vseh mojih počitni-
cah! Zato sem hvaležna vsem, ki so pripravili ta tečaj. Nadvse bom vesela, če se bo prihodnje leto pono-
vil.«  

ana Žnidarčič, udeleženka mojstrskega tečaja petja, ki ga je vodila Pia Brodnik:
»Tečaja sem se udeležila z namenom, da pridobim nov pogled na petje. In to sem vsekakor dobila. V 
enem tednu se je moj koncept petja obrnil povsem na glavo in nato ponovno sestavil z novim znanjem in 
vedenjem. Hvala prof. Pii Brodnik za deljenje izkušenj, podajanje koristnih informacij in znanj ter potrpe-
žljivost.«

igor kOVačič, udeleženec mojstrskega tečaja petja, ki ga je vodila Pia Brodnik:
»Seminar s prof. Pio Brodnik je vedno doživetje, odkrivanje svojega glasu v vseh njegovih razsežnostih. 

MOJSTRSKI TEČAJ ZA SOLO PEVCE Prof. Pia Brodnik s svojim brezmejnim znanjem izvrstno podaja snov vsakemu udeležencu primerno gle-
de na njegovo predznanje. Ker profesorica odlično oceni glasovne sposobnosti učenca, študenta, je 
uspeh neizbežen in napredek viden takoj. Učenje na njenih urah je fantastično. Izjemno cenim, da profe-
sorica problem najprej teoretično predstavi opisno, potem pa sama zapoje in ponazori, kaj praktično 
želi povedati. Glede na dosedanje učenje petja moram priznati, da je šola prof. Brodnik odlična, polna 
velikih in malih skrivnosti pevske tehnike s poudarkom na resonanci. Izjemno cenim tehniko prof. Bro-
dnik, ki se po mojem mnenju z lahkoto primerja s pevci svetovnega formata, kot so Anna Netrebko, Re-
nee Fleming itd. Petje pri prof. Brodnik je super, glas je postavljen na mestu, da čutiš resonanco, v smislu 
vibracij, po celem telesu itd. Za zaključek moram priznati, da sem bil presenečen, kako prof. Brodnik 
glasove odpira in jim daje popolnoma nove dimenzije v pevskem smislu! Ponovnega seminarja bi se z 
veseljem udeležil!«

doris hOrVat, udeleženka mojstrskega tečaja petja, ki ga je vodila Barbara Jernejčič Fürst:
»Najprej bi se vam rada iskreno zahvalila, da pevcem omogočate takšne mojstrske tečaje. Zelo sem bila 
zadovoljna z organizacijo in izvedbo tečaja. Z več kot odlično ekipo je tečaj prehitro minil. Razširila sem 
zorni kot petja ter tako postala bolj pozorna na nekatere stvari, na katere prej niti pomislila nisem. Všeč 
mi je tudi to, da sem lahko poslušala druge aktivne udeležence in kritiko profesorice, kaj je treba še izbolj-
šati. To se mi je zdelo zelo koristno, saj se navsezadnje ljudje učimo na napakah drugih. Posebno bi se 
rada zahvalila prof. Barbari Jernejčič Fürst za vse znanje, ki mi ga je uspela posredovati v tako kratkem 
času. Zelo sem ji hvaležna za vsako napako, ki jo je zasledila pri mojem petju. Všeč mi je, kako Barbara 
nazorno in slikovito opiše potek, kako zapeti pravilno. Potrebna je samo ena razlaga in vse zveni drugače. 
A ni to magično? Zelo cenim tudi njeno potrpežljivost, energičnost in trud, ki ga vlaga v pevca. Še enkrat 
hvala za vse! Zahvalila bi se tudi korepetitorju prof. Tadeju Podobniku za vztrajno klavirsko spremljavo, ki 
je bila več kot odlična. Zelo sem vesela, da sem bila lahko del ekipe, upam, da se bo drugo leto ponovilo!« 

branislava sara mitrOVič, udeleženka mojstrskega tečaja petja, ki ga je vodila Barbara Jernejčič Fürst:
»Sama sem letos prvič sodelovala na mojstrskem tečaju in sem z njim zelo zadovoljna. Kot prvo naj izpo-
stavim prof. Barbaro Jernejčič Fürst, ki je bila izjemno profesionalna, predana delu, pripravljena aktivno 
delati z nami in se nam posvetiti, kolikor je le mogoče, obenem pa je bila tudi zelo prijazna, potrpežljiva, 
razumevajoča in nam naklonjena. Podobno imam povedati tudi za korepetitorja Tadeja Podobnika, ki je 
bil ravno tako izjemno profesionalen, potrpežljiv in predan delu, skratka korepetitor v najboljšem pome-
nu besede. Dobra je bila tudi organizacija mojstrskega tečaja, še posebej je name naredil vtis koncert ob 
zaključku tečaja, s čimer nam je bila dana možnost, da predstavimo, kar smo dosegli in spoznali na tečaju 
in se kot ekipa in vsak posameznik predstavimo v javnosti, obenem pa smo se vsi udeleženci lepo in pri-
jetno spoznavali in družili ves čas. Edino, kar bi morda predlagala je, da bi bil individualni čas s profesorico 
in korepetitorjem nekoliko daljši. Sicer sem pa izjemno zadovoljna s to novo izkušnjo in upam, da bo v 
prihodnosti še veliko takšnih.«
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Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani sta od 19. do 22. februarja 2015 v Ljubljani 
organizirali mojstrski tečaj za zborovodje, ki ga je vodil dirigent Gary Graden. Namen tečaja, na katere-
ga vsako leto povabimo enega od uglednih evropskih zborovodij, je mladim ponuditi možnost perma-
nentnega strokovnega izpopolnjevanja. K sodelovanju so bili povabljeni mladi ambiciozni zborovodje, ki 
želijo izboljšati tehniko dirigiranja, pridobiti metodična znanja o vodenju zbora, spoznati novo zborovsko 
literaturo in se seznaniti z nekaterimi inovativnimi pristopi k zborovodstvu.
Kot aktivni udeleženci so na seminarju sodelovali: Helena Buhvald Gorenšek, Kristina Cotič, Ana Erčulj, 
Nadja Janežič, Petra Jerič, Mateja Kališnik, Klara Koradin in Irma Močnik. Poleg njih pa se je seminarja 
udeležilo še osem pasivnih udeležencev. Demonstracijski zbori so bili Dekliški in Komorni pevski zbor 
Akademije za glasbo v Ljubljani (zborovodja Marko Vatovec), MePZ Glasbene matice Ljubljana (zboro-
vodkinja Maja Cilenšek) in Komorni zbor Krog (zborovodkinja Alenka Podpečan). Seminar se je zaključil s 
koncertom v dvorani Kazina, na katerem so se predstavili vsi aktivni udeleženci seminarja. Dirigirali so 
dela Waldenbyja, čopija, Orbana, Lebiča, Scanderla, Nystedta, Busta, Pärta, Gerbiča, Vremšaka, Hansso-
na, Brucknerja, Lindberga. 
Po zaključku mojstrskega tečaja je Gary Graden v intervjuju za revijo Glasna (letnik 46, št. 5) med drugim 
povedal: »Dirigent potrebuje različne kvalitete, vendar je najpomembnejše, da ima glasbene ideje in po-
trebo po tem, da se glasbeno izraža ter da tudi preostale glasbenike tako ali drugače prepriča o svojem 
glasbenem izrazu. Včasih ima na voljo pomoč drugih inštrumentov, ki prav tako lahko vodijo: klavir, vio-
lina, glas … Vodi s telesom, ki mora biti povezano z glasbenimi idejami. Na seminarju za zborovske diri-
gente smo se posvečali predvsem temu, kako naše roke, gibi in mimika obraza sledijo glasbenim idejam 
ter kako svoje glasbene zamisli najučinkoviteje in najprimerneje prenesti na glasbenike. Seveda so poleg 
tega potrebne tudi druge veščine in znanja, kot so psihologija, način komunikacije z ljudmi, način vode-
nja vaje, glasbene ideje, domišljija, fantazija. Ključna je dirigentova strast, ki privabi druge ljudi, da jo 
delijo z njim. Seveda je treba vložiti veliko truda, vložiti veliko v organizacijo in delo z ljudmi, kar je lahko 
tudi frustrirajoče, ker ljudje ne naredijo vedno tistega, kar želiš od njih. Včasih si lahko razočaran, po dru-
gi strani pa tudi prijetno presenečen, ker so na pravem mestu in ob pravem času ravno takrat, ko jih po-
trebuješ. Dirigent mora biti izredno potrpežljiv in mora včasih kakšno stvar prezreti in dati glasbenikom 
svobodo, ki jo potrebujejo. «

MOJSTRSKI TEČAJ 
ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE
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ZakljUČni konCERT iZoBRažEvanja  
Za ZBoRovodjE Pod MEnToRSTvoM 
GaRyja GRadna
22. 2. 2015, Ljubljana, dvorana Kazina
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Glasbeni seminar na temo pevske vzgoje predšolskih otrok je pripravila in izvedla Valentina uGOVšek, 
profesorica glasbe in od leta 2009 sodelavka Glasbene matice Ljubljana. Že v času študija na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani je bila mentorica cicibanskih pevskih zborov, nato pa tudi zborovodkinja Pevske pri-
pravnice Glasbene matice Ljubljana. Na seminarjih, ki jih je sama tematsko zasnovala, posreduje svoje 
praktične izkušnje dela z najmlajšimi otroki vzgojiteljicam v vrtcih in učiteljicam prve triade osnovne šole. 
Po letu 2013, ko je bil seminar prvič izveden, je avtorica seminar v letu 2015 vsebinsko še dopolnila in k 
sodelovanju pritegnila še dve predavateljici, profesorici glasbe sonjo ĐeVenicO in julieto kubik de ha-
bjanič. 

Izobraževanje je med drugim vključevalo spoznavanje osnov vokalne tehnike, predstavitev upevalnih 
vaj, obnovitev osnov dirigiranja, seznanitev s primernim pevskim repertoarjem. Glavno vodilo in hkrati 
novost za udeleženke seminarja je bila tema, kako otroke skozi igro pripraviti na petje. Namesto pona-
vljanja zaporednih vzorcev lahko otroci doživeto oponašajo šum morja, zvok nevihte, prometa ali živali, 
ponazarjajo jutranje prebujanje ipd. Udeleženke seminarja so tudi hospitirale pevski vaji Pevske priprav-
nice. Vaja je prikazala vse tisto, kar je bilo tekom seminarja predstavljeno, predvsem pa prepričala, da je 
drugačen, bolj igriv pedagoški pristop za otroke zanimiv in privlačen, pedagogom pa nudi vedno nove 
možnosti za lastno kreativnost. V spomladanskem terminu je bil del programa v okviru dvanajstih peda-
goških ur posvečen tudi igranju na instrumente. V jesenskem terminu pa praktičnim vajam s področja 
vokalne tehnike.  
   
Seminar je potekal 13. in 14. 3. 2015, ponovljen je bil 25. in 26. 9. 2015 na Glasbeni matici v Ljubljani.  
Udeležilo se ga je 71 pedagogov iz več kot trideset različnih javnih in privatnih vzgojno–izobraževalnih 
ustanov. 

SEMINAR PEVSKA VZGOJA – KAKO, KJE 
IN KDAJ & IGRAJMO NA INSTRUMENTE 

Mali glasbenik je trimesečna glasbeno-gibalna delavnica za najmlajše otroke, stare 3 in 4 leta. Preko uče-
nja pesmi, inštrumentalnih spremljav na orffova glasbila, poslušanja glasbe, plesa, glasbenih iger, lutk in 
pravljic predstavlja začetek glasbenega razvoja za vsakega malčka. Vsaka delavnica (12 terminov), ki je 
namenjena intenzivnejšemu in kvalitetnejšemu glasbenemu razvoju otroka, ima vsebinsko rdečo nit, ki 
zaokrožuje ves program. Vse pesmi, poslušanje glasbe, igre in ostale dejavnosti so tako povezane v smi-
selno celoto. Spomladanski program je oblikovala in vodila sonja ĐeVenica, profesorica glasbe, jesen-
skega pa špela črnkO, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Obe sta nav-
dušeni glasbeni ustvarjalki, ki se z neizmernim veseljem posvečata delu z najmlajšimi otroki. 

MALI GLASBENIK
GLASBENI PROGRAM ZA OTROKE

PROGRAM MALEGA GLASBENIKA V LETU 2015:

janez BiTEnC

janez BiTEnC / prir. za orffov inštrumentarij Špela ČRnko

janez BiTEnC

janez BiTEnC

Špela ČRnko

Sonja ĐEvEniCa  

Romana kRanjČan 

Mira voGlaR

G. WEiSS / H. PERETTi / l. CREaToRE 

indijanska

inuitska ljudska 

japonska ljudska  

ljudska iz afrike

ljudska iz Tanzanije  

Mentorici programa 
Mali glasbenik v letu 2015: 

sonja ĐeVenica 
in špela črnkO

Dežek
Miška
Račka plavačka
Srnica
Mali glasbeniki
Mi smo šli v Afriko 
Žabice
Kostanjček zaspanček
The lion sleeps tonight
Efata nua mi
Atte katte nuwa 
Okina Taiko 
Zimba zaja 
Si mama ka 



54 55

Cicibanski pevski zbori so poseben projekt Glasbene matice Ljubljana, namenjen navduševanju predšol-
skih otrok za zborovsko petje. Od leta 2006 je organiziran v sodelovanju z več ljubljanskimi vrtci. Preko 
njega otrokom omogočamo srečevanje z glasbo, predvsem jih uvajamo v spoznavanje zborovske pesmi 
in značilnosti zborovskega petja. S skupinskim petjem jih aktivno vključujemo v glasbeno poustvarjanje 
in jih postopoma navajamo na estetsko in doživeto zborovsko petje. Pevske delavnice potekajo pod vod-
stvom mladih profesoric glasbe in študentk glasbene pedagogike ter pod mentorstvom prof. Sebastjana 
Vrhovnika z Akademije za glasbo v Ljubljani. Spomladi so se delavnice odvijale v vrtcih Mladi rod in Mojca, 
štiri mesece, dvakrat na teden po 45 minut, jeseni pa v Vrtcu Pod Gradom, Mladi rod in Viški gaj, tri me-
sece, enkrat na teden po 45 minut. V letu 2015 je tako v tem programu sodelovalo 110 otrok, starih štiri in 
pet let.

tamara kOren, zborovodkinja cicibanskega pevskega zbora v Vrtcu Pod Gradom: 
»čudovito je bilo vsak četrtek stopiti v vrtec. Prvič zato, ker je vsaka pevska vaja predstavljala poseben 
izziv in zahtevala maksimalno pripravljenost. Potem pa tudi zato, ker sem vsakič videla nasmejane otro-
ke, ki so me z iskrivimi očmi vselej najlepše pozdravili in pritekli k meni. In če slučajno kdo ni opazil, da 
sem prišla, se je iz njihovih ust kmalu zaslišalo »jaaaa, pevski zbor« in so tako hitro vsi vedeli, da je v vrtcu 
Tamara. Enkrat pohvalijo uhane, drugič zapestnico, tretjič čevlje, četrtič zopet nekaj drugega, a kar je 
najbolj pomembno, nikoli ne pozabijo petja in pesmic. Za menoj je zanimiva izkušnja s še bolj zanimivimi 
zgodbami in petjem otrok.«

minka markič, zborovodkinja cicibanskega pevskega zbora v Vrtcu Mladi rod, enota čira čara: 
»V letu 2015 sem imela prvič priložnost, da se preizkusim v vodenju naših najmlajših. Cicibanski zborček, 
ki sem ga vodila, je bil zelo pester. Vodenje mi je bilo v užitek, četudi so bili otroci kdaj pa kdaj zelo živah-
ni. Vesela sem, da imam že sedaj, v svojih študentskih letih možnost, da se preizkusim tudi na področju 
prakse, še posebej z najmlajšimi. Tam nisi le zborovodja, temveč tudi nekdo, ki otroke razume, jih poto-
laži, zna pritegniti njihovo pozornost in še mnogo drugega. In to je najtežji del.«

CICIBANSKI PEVSKI ZBORI

PROGRAM CICIBANSKIh PEVSKIh ZBOROV V LETU 2015:

daša arhar

janez Bitenc 

janez Bitenc 

janez Bitenc 

janez Bitenc 

janez Bitenc

janez Bitenc 

janez Bitenc 

janez Bitenc

janez Bitenc

Tomaž Habe

lojze krajnčan 

janez kuhar

janez kuhar

Zborovodkinje cicibanskih pevskih zborov  
v letu 2015:

sara bunič, kristina cOtič, danaja kOren, 
tamara kOren, minka markič, natalija rus, 
monika Žuran

Žabica (Klara Kos, Gašper Kos)

Prvič v šolo (Janez Bitenc)

Iščemo medvedka (Janez Bitenc)

Ledene sveče (Janez Bitenc)

Trobentica in zvonček
Na saneh
Dedek mraz
Dedku mrazu v slovo
Pomladna
Ciciban in potoček
Oblaček
Cici himna (Dušan Graifoner)

Polžek
Ježek

NASTOPI CICIBANSKIh PEVSKIh ZBOROV V LETU 2015:

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa Mladi Rod, EnoTa STonoGa
Zborovodkinja sara bunič
 27. 1. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa viŠki Gaj, EnoTa ZaRja
Zborovodkinja natalija Rus
 30. 1. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa MojCa, EnoTa kEkEC
Zborovodkinja danaja kOren
 13. 2. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa Mladi Rod, EnoTa ČiRa ČaRa
Zborovodkinja monika Žuran
 17. 2. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana
 28. 5. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa MojCa, EnoTa TinkaRa 
Zborovodkinja danaja kOren
 29. 5. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa Mladi Rod, EnoTa MavRiCa
Zborovodkinja sara bunič
 21. 4. 2015, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa Mladi Rod, EnoTa ČiRa ČaRa
Zborovodkinja minka markič
 21. 12. 2015, Ljubljana, Vrtec Mladi rod, enota čira čara

ZakljUČni naSToP CiCiBanSkEGa PEvSkEGa ZBoRa iZ vRTCa viŠki Gaj, EnoTa ZaRja
Zborovodkinja kristina cOtič
 21. 12. 2015, Ljubljana, Vrtec Viški gaj, enota Zarja

jana olivieri 

Makso Pirnik

Mira voglar

Mira voglar

Mira voglar 

Mira voglar 

Mira voglar

Edgar Willems, prir. jaka Pucihar

Francoska ljudska, prir. jaka Pucihar  

Plesna igra 3 (Jana Olivieri)

Zvonček
Kostanjček zaspanček
Sneženi mož
Sij, sončece, sij
Pikapolonica 
Štiriperesna deteljica
Zima (slov. besedilo M. T. Calligaris)

Nevihta (slov. besedilo I. Pucihar)
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Pevska pripravnica je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov. V pripravnici se otroci 
ob glasbi igrajo, se z njo izražajo, jo ustvarjajo ter predvsem v glasbi in petju uživajo ter tako osebnostno 
in pevsko rastejo. Zborovodkinja želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti osnov vokalne tehni-
ke, 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 širi-
tev 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 pri-
tegne. 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. 

tatjana štrbenk, zborovodkinja Pevske pripravnice:
»Otroci so vedno polni domišljije. Želim, da je tak tudi program Pevske pripravnice. Z izbranimi skladbi-
cami želim pri otrocih spodbuditi vživljanje v glasbo in vsebino skladb ter interpretiranje njihove vsebine. 
Izbor je prilagojen tudi povabilom za sodelovanje, ki smo jih pevci Pevske pripravnice venomer veseli.« 

PEVSKA PRIPRAVNICA 

PROGRAM PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2015:

janez Bitenc 

janez Bitenc

janez Bitenc  

janez Bitenc 

Gustav Ernesaks, prevod in priredba alenka Urbančič 

Matevž Goršič

Tomaž Habe

janez kuhar 

Borut lesjak

Ciril Pregelj

katarina Pustinek Rakar

domicijan Serajnik  

Mira voglar

Mira voglar 

Mira voglar 

Boris vremšak 

ljudska iz luč

Umetniško vodstvo Pevske  
pripravnice v letu 2015:

Zborovodkinja tatjana štrbenk 
pianista na nastopih
sara bunič in ermin tkalec  

Luna na vozičku (Janez Bitenc)

Ledene sveče (Janez Bitenc)

Muzikantska 
Dežek 
Vlakec
Sladkosned (Niko Grafenauer)

Ledene rože (Tomaž Habe)

Zajček skače (Marko Golar)

Vrtnar (Niko Grafenauer)

Zvonovi (Oton Zupančič)

Sam (Niko Grafenauer)

Ptice pozimi 
Rjava pesmica (Mira Voglar)

Prijateljčki 
Kje stanuješ, mala miška? (Miroslav Košuta)

Sedem lisičic (Anja Štefan)

Komar pa z muho pleše

NASTOPI PEVSKE PRIPRAVNICE V LETU 2015:

naSToP na konCERTU Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
 31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba

naSToP na SEMinaRjU PEvSka vZGoja – kako, kjE in kdaj? & iGRajMo na inSTRUMEnTE
 13. 3. in 25. 9. 2015, Ljubljana, Glasbena matica Ljubljana, Lajovčeva dvorana

ZakljUČni naSToP PEvSkE PRiPRavniCE 
 26. 5. 2015, Ljubljana, atrij Mestnega muzeja Ljubljana

naSToP na PRiREdiTvi SREČanjE S PEdEnjPEdoM v okviRU 31. SlovEnSkEGa knjižnEGa SEjMa
 29. 11. 2015, Ljubljana, Cankarjevem dom, Velika sprejemna dvorana

naSToP na konCERTU Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba



58 59

naSToP na konCERTU Za oTRokE: ZvEZdni PRaH
31. 1. 2015, Ljubljana, cerkev sv. Jakoba
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GLASBENE POČITNICE
Glasbena matica od leta 2011 pripravlja glasbene počitnice za otroke z namenom, da bi jim nudila mo-
žnost kvalitetnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo. Doslej so bile po-
čitnice organizirane petnajstkrat in se jih je udeležilo 280 otrok. V letu 2015 so celodnevne (osem urne)  
delavnice potekale v času zimskih, poletnih in jesenskih šolskih počitnic (23. 2. – 27. 2. 2015; 10. 8. – 14. 8. 
2015; 24. 8. – 28. 8. 2015; 26. 10. – 30. 10. 2015). Udeležilo se jih je 77 otrok, starih od šest do deset let. 
Program sta oblikovali in vodili profesorici andreja zuPanc in natalija rus. 
Pozimi so otroci spoznavali pesmice z zgoščenke Hojahoj, zapoj, pozoj!, ki sestavljajo »zvočne beležke 
šaleške bajne pokrajine«, poleti pesmi o Mačku Muriju Kajetana Koviča, jeseni pa pesmice o Slončku Ja-
končku skladatelja Janeza Bitenca. Preko vrste različnih aktivnosti so otroci pridobili osnovni občutek za 
skupno ustvarjanje, za usklajeno sodelovanje v glasbeno-plesnem ansamblu, za zborovsko petje in ples.
Glasbene počitnice pa so tudi priložnost za obisk kulturno-umetniških ustanov. Tako so otroci obiskali 
Lutkovno gledališče Ljubljana, kjer so si ogledali predstavi Odvratne rime in Zvezdica Zaspanka, v 
Mini teatru pa predstavo Sapramiška. V Cankarjevem domu so prisluhnili kraljici instrumentov in izve-
deli marsikaj zanimivega o največjih slovenskih orglah. V SNG Opera in balet Ljubljana so pokukali v zaku-
lisje in spoznali tam delujoče umetnike. Na Radiu Slovenija so vstopili v studie in pogledali, kako se danes 
snemajo radijske oddaje za otroke. V ljubljanskih Križankah pa so prisluhnili vaji glasbenikov, ki so nasto-
pili v okviru Festivala Ljubljana. 

naSToP na PRiREdiTvi SREČanjE  
S PEdEnjPEdoM v okviRU  
31. SlovEnSkEGa knjižnEGa SEjMa
29. 11. 2015, Ljubljana, Cankarjevem dom, 
Velika sprejemna dvorana
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ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA

JOŽE OSANA: Samospevi

Založniška dejavnost Glasbene matice Ljubljana je od ustanovitve leta 1872 ena izmed osrednjih nalog 
društva in po ponovni oživitvi društvenega delovanja leta 2003 spet pridobiva na pomenu. Znotraj tega 
polja inštitucija ne posega v založniška področja drugih sorodnih inštitucij, temveč se posveča izdajanju 
vokalnih del na področju samospeva in zborovske glasbe. V teh dveh zvrsteh išče Glasbena matica Lju-
bljana za izdajo še neobjavljena sodobna dela, saj želi biti vezni člen med skladateljem in izvajalcem. Sle-
dnje je tudi eno izmed vodil založniške dejavnosti Glasbene matice, in sicer da s svojimi izdajami izvajal-
cem, ki nastopajo na koncertih v organizaciji Glasbene matice, ponudi v izvedbo še neizvedena ali redko 
izvedena, neznana ali pa malo znana dela. 
V letu 2015 sta bili izdani dve notni ediciji, Samospevi Jožeta Osana in cikel samospevov Erklär mir, 
Liebe Blaženke Arnič Lemež. Obe ediciji sta bili predstavljeni na novinarski konferenci 12. 6. 2015 na lju-
bljanskem Magistratu. Vodja založniške dejavnosti Glasbene matice Ljubljana je dr. urša šiVic.

Notna izdaja zajema (vse) štiri samospeve Jožeta Osane, s katerimi se 
nam razkrije v celotnem ustvarjalnem obdobju. Pod vplivom Slavka 
Osterca in njegovim zavzemanjem za odmik od tradicionalnega har-
monskega izraza je uglasbil dva samospeva na poezijo Otona Župan-
čiča: Zvezde žarijo pokojno in Devojčica moja. Prvi se ni ohranil, 
drugi pa je bil prvič javno predstavljen leta 1939 v Ljubljani v izvedbi 
tenorista Janeza Lipuščka, ki ga je na klavirju spremljal sam skladatelj. 
Druga dva samospeva Ne najdem domov in Zasuta usta sta nasta-
la le nekaj let kasneje, vendar izžarevata nove poglede v skladatelje-
vem ustvarjanju, ki so nastali pod okriljem uveljavljenega publicista, 
literarnega kritika in pesnika Tineta Debeljaka. Skladatelj je uglasbil 
poezijo Franceta Balantiča in januarja 1944 sta bila samospeva prvič 
izvedena na prireditvi v ljubljanski Drami. Uglasbitev Balantičeve poe-
zije je pomenila skladatelju dvojni izziv: dokazati, da je njegova poezi-
ja primerna za uglasbitev, hkrati pa v glasbo neokrnjeno prenesti nje-
no zvočnost in melodičnost in na ta način počastiti spomin na pokoj-
nega pesnika. Tudi tokrat sta oba samospeva premierno izvedla Janez 
Lipušček in Jože Osana. 
Zadnji samospev Jesenski spev – ‘njegova’ vidala in ‘njena’ 
zamba je nastal leto pred skladateljevo smrtjo. čeprav je preteklo 
mnogo let, od kar je uglasbil zadnja dva, je kot skladatelj v samospevu 
ostal zvest poeziji Franceta Balantiča. Ponovno je zbral dve njegovi 
pesmi, vendar ju je oblikovno združil v enem samospevu tako, da ga 
je oblikoval v treh zaključenih delih in z vmesno recitacijo poezije ob 
spremljavi klavirja. V prvem delu je v celoti uglasbil besedilo pesmi 
Jesenski ognji, v nadaljevanju pa izbrane kitice Jesenskega speva. 
Samospev je prežel z ljudsko vokalno glasbo severozahodnega dela 
Argentine. Zdi se, kot da je s svojim zadnjim samospevom skladatelj 
obema ljubljenima deželama – Sloveniji in Argentini – zaklical v slovo 
in ju uspel v glasbi na svojstven način preplesti in povezati. 

BLAŽENKA ARNIČ LEMEŽ: Erklär Mir, Liebe

Erklär mir, Liebe je naslov vokalno–inštrumentalnega ciklusa, ki ga je Arničeva napisala v letih 1988–
1989 na Dunaju, kjer so bile skladbe tudi prvič javno izvedene. Cikel je bil revidiran leta 2014. Poezija in 
proza pisateljice Ingeborg Bachmann sta skladateljico pritegnili zaradi intelektualnega in filozofskega 
pristopa k lirični izpovedi. Pisateljičin verz nima standardnih rim in ritma, njena pripoved se obrača na 
drugo osebo TI, v kateri se zrcali lastna izpoved JAZA. Takšen tekst je Arničevi predstavljal izziv tako zara-
di njene predstave o nekonvencionalni uglasbitvi, kakor tudi zaradi izbora zasedbe. V ciklu je sedem 
skladb:  

1. Abends frag ich meine Mutter
  Za sopran, dve flavti, dva rogova, timpane, marimbo, čelesto  
2.  Es ist Feuer unter der Erde (aus Lieder von einer Insel / 

iz Pesmi o enem otoku)
  Za bariton, dve flavti, dva rogova, tolkala, timpane, bas kitaro, 

marimbo  
3.  Wenn du auferstehst (aus Lieder von einer Insel / iz 

Pesmi o enem otoku)
 Za sopran in bariton á cappella 
4. Schatten rosen Schatten 
 Za sopran, dve flavti, marimbo 
5.  Die Liebe hat einen Triumph und der Tod hat einen 

(aus Lieder auf der Flucht / iz Pesmi na begu)
 Za sopran in bariton á cappella 
6. Ich 
 Za sopran, pikolo, mali boben, marimbo 
7. Erklär mir, Liebe 
  Za sopran, bariton, dve flavti, dva rogova, električno bas 

kitaro, timpane, tolkala, marimbo  
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DRUGI DOGODKI IN AKTIVNOSTI
IMENOVANJE JAKOBA JEŽA IN LOJZETA 
LEBIČA ZA ČASTNA ČLANA DRUŠTVA
Skromno priznanje, ki ga pri vseh nagradah predstavlja imenovanje skladateljev jakoba jeŽa in lojzeta 
lebiča za častna člana Glasbene matice Ljubljana je znak najglobljega spoštovanja in občudovanja nju-
nega ustvarjanja ter poklon velikima glasbenima osebnostma. Skladateljema je priznanje podelila pred-
sednica Glasbene matice Ljubljana, Ivanka Mulec Ploj, 6. junija 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana. Slednja 
je v utemeljitvi med drugim povedala, da gre za dva izredno ustvarjala člana Glasbene matice Ljubljana, 
ki sta večino ustvarjalnega dela posvetila vokalni glasbi in krepitvi pevske glasbene kulture. Z njunim 
imenovanjem za častna člana se društvo priklanja velikima slovenskima skladateljema, sooblikovalcema 
glasbene kulture in aktivnima članoma društva.

V sončnem decembrskem popoldnevu preteklega leta smo se na pokopališču na Bledu, v krogu njegove 
družine in najožjih prijateljev, še zadnjič poslovili od Marjana Žmavca, odličnega pravnika in velikega pri-
jatelja Glasbene matice Ljubljana. Še na večer pred svojo smrtjo je ponovno izrazil željo, da naj bo poko-
pan brez vsakega pompa, samo ob prisotnosti tistih, ki ga imajo resnično radi.
Za Matico Marjan ni bil samo član in sopotnik, kot mnogo drugih, ampak je bil tisti, ki je v veliki meri pri-
pomogel k njenemu ponovnemu oživljanju. Prvič sva se srečala pred dobrimi tridesetimi leti, ko je bil on 
na vrhuncu svoje profesionalne kariere kot vsesplošno spoštovan in uspešen gospodarstvenik. Na široko 
sva takrat razpravljala o Glasbeni matici, o njenih težavah in krivicah, ki jih je doživela v prvih letih po 
drugi svetovni vojni. čeprav razen tega, da je bil odličen pevec in velik ljubitelj zborovskega petja, ni imel 
nobenega drugega pravega razloga, da bi se pridružil društvu, se je poln energije priključil takrat malo-
številni skupini, ki je prevzela odgovornost vodenja Glasbene matice. S svojim profesionalnim znanjem in 
zvezami je med drugim veliko prispeval k uspešni promociji in obeleženju stote obletnice Mešanega pev-
skega zbora Glasbene matice, ki je smel edini zadržati v svojem logotipu ime Glasbena matica. Še pred 
sprejetjem zakona o denacionalizaciji leta 1991 je bil soustanovitelj tričlanske skupine (Tone Vengušt, 
Marjan Žmavc, Marjan Knoll), ki si je zadala za nalogo vrnitev podržavljenega premoženja in s tem tudi 
zagotovitev konstantnega finančnega vira, potrebnega za normalno funkcioniranje društva. član te sku-
pine in pozneje član Upravnega odbora Glasbene matice je ostal vse do pravnomočnosti sklepa o denaci-
onalizaciji. Dejal je, da je zdaj ta zgodba končana, da zdaj nastopijo drugi in da je to tudi za njega dogo-
dek, o katerem bo pisala društvena zgodovina ter dokaz, da smo bili pri svojem, čeprav amaterskem de-
lu, uspešni.
V eksistenčnem smislu je zdaj zanj zgodba res končana. Ni pa zgodba o Marjanu Žmavcu končana za 
njegovo družino, za nas – njegove prijatelje pa tudi ne za Glasbeno matico. Vsem nam je namreč preveč 
zapustil, da bi ga lahko pozabili. 

anton VenGušt

Marjan ŽMAVC
In memoriam 
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NATAŠA CIGOJ KRSTULOVIć: 
Zgodovina, spomin, dediščina.  
Ljubljanska Glasbena matica do konca druge vojne  
(ZaložBa ZRC, ZRC SaZU, 2015)

Knjiga Zgodovina, spomin, dediščina. Ljubljanska Glasbena matica do konca druge vojne je 
prvi celosten vpogled v delovanje nekdaj osrednjega slovenskega glasbenega društva. Zajema obdobje 
od ustanovitve društva leta 1872 do njegove reorganizacije po letu 1945, ko se je hkrati s skrčenjem dru-
štvenega delokroga na delovanje zbora izgubila vloga ljubljanske Glasbene matice kot največjega glasbe-
no-izobraževalnega središča ljubiteljskih in poklicnih glasbenikov. 
V uvodnem poglavju so predstavljeni glasba in kultura Slovencev pred letom 1872 ter potek ustanovitve 
ter program društva. Osrednji del je zgodovina društva, ki zajema obdobje od ustanovitve do reorganiza-
cije društva po drugi svetovni vojni. Znotraj posameznih časovnih odsekov so predstavljeni organizacija, 
programske smernice ter najpomembnejša dejanja, posebej vsako področje društvenega delovanja, to-
rej šolska dejavnost (tudi ustanovitev in delovanje konservatorija), koncertna dejavnost, založniška de-
javnost, prikazana so prizadevanja za orkestralno glasbo, razmerje do prvega slovenskega koncertnega 
civilnega orkestra – prve Slovenske filharmonije ter delovanje društvenega orkestra – Orkestralnega dru-
štva, skrb za ljudsko glasbeno dediščino ter ustanovitev in delovanje Folklornega instituta. Zgodovinsko 
pripoved zaključi poglavje o delovanju Glasbene matice v štiridesetih letih 20. stoletja, med drugo sve-
tovno vojno in po njej. V njem je prikazan potek povojne reorganizacije društva, in to na podlagi arhivskih 
dokumentov in spisa Ad aeternam memoriae (slov. V večni spomin) tedanjega predsednika Vladi-
mirja Ravniharja. Zgodovinski pripovedi je dodano obsežno poglavje, ki ovrednoti delovanje Glasbene 
matice v dveh obdobjih delovanja: pred prvo vojno in v obdobju med obema vojnama. V posebnem po-
glavju na koncu knjige K virom in literaturi so predstavljeni društveni arhivski viri in že objavljena parcial-
na literatura o posameznih področjih društvenega delovanja. To je orientacijsko izhodišče za iskanje do-
polnilnih zgodovinskih dejstev. Strnjen kronološki pregled najpomembnejših dogodkov na koncu knjige 
služi za hiter vpogled v zgodovino delovanja Glasbene matice. Knjigo zaključi Imensko kazalo. 
Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanima, kdaj so oživili glasbeno dediščino na Slovenskem rojenega rene-
sančnega skladatelja Jacobusa Handla Gallusa, zakaj je založba Glasbena matica natisnila Foersterjevo 
opero Gorenjski slavček le v klavirskem izvlečku in na kakšen način so bili povezani z Glasbeno matico 
odvetnik in politik Vladimir Ravnihar, nekdanja ljubljanska župana Ivan Hribar in Ivan Tavčar, pesnika Si-
mon Gregorčič in Oton Župančič, arhitekt Jože Plečnik, slikar Saša Šantel, kipar Lojze Dolinar ter slavni 
češki skladatelj Antonín Dvořák. Pripoved je pisana v bralcu prijaznem in razumljivem jeziku in je ilustrira-
na z bogatim izvirnim fotografskim gradivom iz društvenega arhiva. Bralcu podaja zgoščen zgodovinopi-
sni portret društva, vpet v kulturno, družbeno in politično podobo časa ter razmislek o nekaterih ključnih 
problemih slovenske glasbene in kulturne preteklosti. 
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ORGANI DRUŠTVA, 
IZVOLJENI NA 10. OBČNEM ZBORU DRUŠTVA (28. 3. 2014):

Predsednica: 

Upravni odbor: 

Nadzorni odbor:

Disciplinska komisija:

ivanka mulec PlOj

Vesna čOPič
mojca menart
mirko mrčela / simon kaučič (predsednik mePz Glasbene matice ljubljana)
tomo Peršuh
leon steFanija
anton VenGušt

miroslav kert
lojze straŽar
Vida šeGa

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

noTnE EdiCijE
Blaženka aRniČ lEMEž, erklÄr mir, liebe
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
Marijan liPovŠEk, Odisej
andrej MakoR, izšteVanke 
jože oSana, samOsPeVi 
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
lucija PavloviČ (ur.), zbOrniki Glasbene matice ljubljana (od leta 2008 do leta 2015)

nataša CiGoj kRSTUloviĆ (ur.), andante – alleGrettO: 140 let Glasbene  
 matice ljubljana


