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Ljubljana, 2020

UVODNIK
Dragi matičarji ter prijatelji in podporniki GLASBENE MATICE LJUBLJANA,

letni zbornik je tradicionalni prikaz naše dejavnosti, prek katerega se skupaj z vami veselimo
dosežkov in vedno bogatejše programske bere. Leto 2020 pa je bilo posebno. Soočali smo se z
omejitvami in nepredvidenimi razmerami, kljub temu pa smo poskušali ohranjati pozitivnega duha
in izkoristiti priložnosti, ki so se nam ponujale. Bil pa je to tudi dragocen čas za premislek, kam in
kako naprej v prihodnost. Z novim letom vstopamo namreč v obdobje častitljivih jubilejev, 130.
obletnice delovanja našega Mešanega zbora (2021) in 150. obletnice našega društva (2022).
Leto 2020 se je z našimi najmlajšimi pevci začelo nadvse optimistično. Pevci otroškega pevskega
zbora Glasbene matice so zasijali v novi glasbeno-gledališki predstavi Afriški živalski raj skladatelja
Antona Kropivška, ki z Nizozemskega ohranja vezi s svojo matično domovino. Nastala so
prijateljstva in zavezništva, s katerimi bomo lahko še naprej spodbujali izvirne glasbene programe.
Mladi pevci, zbrani v mladinskem opernem zboru Glasbene matice, so prav na začetku leta
sodelovali v ponovitvah opere Snežna kraljica in se že začeli pripravljati na nove izzive. Žal nam je
izpolnitev ambicioznih načrtov preprečil virus, zaradi katerega je bila ustavitev naše dejavnosti, ki
izpolnjuje svoje poslanstvo le v žaru druženja na skupnih pevskih urah, navsezadnje neizbežna.
Potek leta so tudi nato oblikovali redki premori oddiha z novimi pevskimi podvigi in ponovna zaprtja
zaradi nastalih razmer.
Med svetla obdobja se je vpisalo pevsko poletje, ki so ga v naši hiši glasbe pripravili nadarjeni mladi
pevci, ter dobro obiskani jesenski seminar za glasbene pedagoge in vzgojitelje v Cankarjevem
domu. Ker je vsaka kriza lahko tudi priložnost za nove ideje, smo se odzvali prijaznemu vabilu
Narodnega doma v Mariboru in z mladimi pevskimi solisti za mariborske otroke odkrivali
zgodovinske poti našega društva v zgodbi Glasbeni čebelnjak. Pevci Mešanega zbora Glasbene
matice so poleti nastopili na koncertu baročne glasbe Dixit Dominus, jeseni pa so se odzvali vabilu
skladatelja Žige Staniča in premierno za Radio Slovenija posneli Kantato senc.
Kljub omejitvam in zapovedanemu molku živega glasbenega dogajanja pa se delo na Glasbeni
matici ni ustavilo. Vsem podpornikom in našim sodelavcem zato lahko obljubimo, da bomo tudi po
vnovičnem zagonu dejavnosti znova izpolnili njihova pričakovanja. Zdaj še v tišini načrtujemo nove
vsebine in upamo, da se bo kmalu vrnilo navdihujoče živo glasbeno obdobje.
Vam članom in predvsem srčni društveni ekipi Glasbene matice se iskreno zahvaljujem za vso
podporo in skrbno opravljeno delo. Naj nas v letu 2021 znova obdari živa glasba in naj nam znova
zazveni pevska radost.
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PEVSKI ZBORI
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR
V preteklem letu je bil osrednji dogodek zbora premiera glasbene predstave za otroke Afriški živalski
raj avtorjev Tomaža Vrabiča in Antona J. Kropivška. Zbor je z utrjevanjem pevskega spomina pričel
že spomladi 2019, jeseni pa so se pevskim vajam pridružile še režijske, ki so se zgostile tik pred
premiero 31. 1. 2020. V času do slovenskega kulturnega praznika se je v Štihovi dvorani
Cankarjevega doma zvrstilo štirinajst predstav, ki si jih je ogledalo 2148 obiskovalcev – večinoma
organizirane skupine otrok iz vrtcev in osnovnih šol. Zaradi velikega zanimanja sta bili spomladi
predvideni še dve ponovitvi, ki smo ju zaradi epidemije prestavili na december, nato pa dokončno
odpovedali. V načrtu smo imeli tudi radijsko snemanje, saj je bil Radio Slovenija zainteresiran za
radijsko igro, a so se tudi ti načrti izjalovili. Ko se ozremo nazaj, s hvaležnostjo ugotavljamo, da je bil
projekt v večini vendarle realiziran in – kar je najpomembneje – da je bilo predvsem mladim
pevcem in igralcem dano videti sadove svojega večmesečnega dela. Projekt je doživel izredno lep
odziv občinstva in strokovne javnosti.
Predvideno je bilo, da bi se sezona otroškega zbora spomladi, po zaključku predstav Afriški živalski
raj, nadaljevala z učenjem slovenskih ljudskih pesmi. Na željo založbe Panika naj bi zbor posnel še
drugo zgoščenko s tovrstnim repertoarjem, potem ko je bila prva zgoščenka Zapojmo skupaj izdana v
letu 2019. Vaje so se pričele dvakrat, februarja in septembra, a so bile obakrat prekinjene zaradi
epidemije.

Vaja za glasbeno predstavo AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ, 31. 1. 2020, Štihova dvorana v Cankarjevem domu
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ODMEVI NA GLASBENO PREDSTAVO
Afriški živalski raj
Klara MIKLIČ, strokovna sodelavka SIGIC-a
(Objavljeno v spletni reviji o glasbi Odzven, 17. 11. 2020)
Ko smo vstopili v Štihovo dvorano Cankarjevega doma, kjer se je 31. januarja letos
odvila premiera predstave, smo imeli občutek, da smo čisto zares vstopili v raj.
Krožnost dvorane že sama po sebi oddaja posebno energijo, zaradi pripravljene
puščavske scene z vsem zelenjem, katerega vzorci so s pomočjo luči odsevali po
podlagah, pa je bila videti naravnost čarobno. Scena in luči pod vodstvom Jara Ješeta
[…] so bile prvo, zaradi česar so se nam zasvetile oči, in to ne samo otrokom, pač pa
tudi odraslim. Vzdušje v dvorani je zagotovo poskrbelo za to, da se je avtor besedila,
Tomaž Vrabič, spominjal svojih otroških let z nostalgijo. Pred predstavo nam je namreč
zaupal, da je bil prvi mejnik, ki ga je vodil do tega gibkega besedila v rimah, njegov
obisk živalskega vrta v Zagrebu. Tam je prvič v življenju videl krokodila. Tega je bil zelo
vesel, a krokodil je bil zanj preveč miren. Želel si je, da bi skakal v vodo, lezel ven ali
počel še druge vragolije. Morda je bil ravno ta »primanjkljaj« povod, da je bilo v Afriškem
živalskem raju drugače. Kot je dejal sam: »Predstavo sem napisal tako, kot bi jo jaz želel
slišati kot otrok.«
Krokodilov sicer ni bilo, a živali, ki so bile del zgodbe, so bile vse prej kot mirne. Nevaren
samotar kafrski bivol, svinja bradavičarka z repom kot antena, podzemska svinjka na
lovu za termiti, noj s peščeno uganko, kameleon, ki menja barve kot za šalo, zvita
strupenjača mamba, plešoči ptičji bojevniki, ponočnjaki lemurji in prepirljive hijene –
vse te živali je spoznala Tinka Tonka, ki je bila glavni lik zgodbe. Preden jih je spoznala,
se je doma kratkočasila s prebiranjem knjig o živalih. Domače je prepoznavala kar
miže, spoznati pa je želela še vse tiste iz afriške savane in deževnega gozda, zato si je
privoščila dolg potep na sončno celino in tam neustrašno sklepala poznanstva s temi
nenavadnimi živalmi. Nekatere so jo s svojo naravo in vedenjem spravile v kočljive
položaje, vse pa so jo tako očarale, da jih je dokumentirala na slikarskem platnu.
Navihanost, radovednost, pustolovski duh, igrivost in vse kočljive položaje je humorno,
nič pretirano in izredno simpatično prikazala in odigrala profesionalna gledališka in
ﬁlmska igralka Alja Kapun v glavni vlogi Tinke Tonke. Njen vložek je bil tako dovršen in
poln humorja, da je z njim držala nit in pozornost čez celo predstavo. Da je bila
duhovita, niso odražali le vsi nasmehi obiskovalcev, temveč tudi pevci Otroškega
pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana pod vodstvom zborovodkinje Tatjane
Dolenc Marinšek z Metodo Kink ob klavirju. Celo oni so se med predstavo ves čas
smejali glavni igralki, in to kljub vsem vlogam, ki so jih imeli: enoglasno in dvoglasno
petje, telesno nakazovanje marsikaterih podrobnosti zgodbe, premikanje po prostoru,
vmes so se celo spremenili v grmičke. Čeprav glasba Antona J. Kropivška ni bila slišati
zahtevna, saj temelji na sodobnih spevnih songih, napisanih za otroške soliste, otroški
pevski zbor in pianistko, nas lahko vedno znova navdušujejo te zahtevne, veččutne
vloge pevcev, ki so jih pevci omenjenega zbora izpeljali odlično. Za to so bile zadolžene
tudi njihova pevska pedagoginja Tanja Rupnik in obe asistentki zborovodkinje Neža
Križnar in Tina Poljanšek.
Alja Kapun ni bila del predstave le kot igralka, ampak je bila po besedah režiserke Eve
Hribernik zelo pomembna za vse mlade igralce, saj je stik s profesionalno igralko nanje
vplival zelo pozitivno in so se zato lažje vživeli v igro. Glavna igralka je pred predstavo
poudarila, da bi bilo dobro, da bi vsi skupaj spremenili izrazoslovje in bi namesto tega,
da igralec na odru igra, govorili o tem, da se igra. Tako bi bile po njenem mnenju vloge
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vedno izpeljane igrivo, radoživo in iskreno. Očitno je to miselnost uspešno prenesla na
mlade igralce, ki so bili brezmejno igrivi in dovršeni: veter (Lan Zupančič, Bernard
Dobravec), tajnik in bivol (Loti Rozman, Klara Gantar/Uma Freja Prosen), kameleon in
lemur (Uma Freja Prosen, Zarja Anželj), podzemna svinjka in mamba (Klara Gantar,
Žana Todorović Goričan) ter svinja bradavičarka in noj (Brina Rednjak, Eva Ipavec). Za
svoja leta so pokazali neverjetne igralske spretnosti in se z odlično izgovorjavo in
oponašanjem povsem vživeli v naravo posameznih živali.
V vse eksotične živali, četudi ne tako dobro znane, smo se zlahka vživeli tudi
obiskovalci predstave. K temu so zagotovo pripomogli izredno lepi kostumi
kostumograﬁnje Anjane Pavlič. V njih so na koncu zaplesale še hijene, ki so se poleg
vrhunskega in zelo gibčnega plesa prav tako popolno vživele v svoje vloge. To so bile
plesalke Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Aurora Maria Anžlovar, Manca
Eržen, Naomi Uma Zorman, Živa Lavriša, Jara Soﬁja Ostan in Neža Rogl. Svetovalka za
gib je bila Simona Kočar, koreograﬁjo pa je sestavila Jana Kovač Valdés, ki je povedala,
da je za ta izziv izbrala posebna dekleta, ki so že same avtorice koreograﬁj. Plesni
vložek je dodal vrednost predstavi in lahko smo začutili, kako neprecenljivo je
združevanje različnih umetnosti.
Za tako čudovito predstavo niso zadolženi le tisti, ki jih vidimo na odru in jih omenjamo
v tem odzivu. V ozadju je ogromno dejavnikov in ljudi, ki so skriti očem. Če se tega zares
zavedamo, take dobre predstave tem bolj cenimo. To je poudarila tudi režiserka Eva
Hribernik, ki je dejala, da je gledališče rezultat medsebojnega dela, zaupanja in
skupine. Po generalki je ostala brez besed, kar je po mnenju Veronike Brvar (ki je bila
poleg Barbare Rogelj ena izmed producentk) neverjetno in lahko ob tem samo
osupnemo. Ne preseneča nas, da se ji je to zgodilo, saj smo brez besed ostali tudi mi.
Na koncu predstave so za piko na i sodelujočim podarili eksotična darila (banane in
ananas), kar je predstavo povezalo v harmonično celoto. Kljub trinajstim ponovitvam
pa smo mnogi za zadnjo predstavo, 8. 2. 2020, ostali brez kart in samo upamo lahko,
da se bo predstava v vsej svoji igrivosti, dovršenosti in pozitivnosti še kdaj vrnila na
spored.
Vaja za glasbeno predstavo AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ, 31. 1. 2020, Štihova dvorana v Cankarjevem domu
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Veronika BRVAR, predsednica Glasbene matice Ljubljana
Predstava je ponudila edinstveno priložnost zborovskim pevcem, mladim igralcem in
učencem sodobnega plesa, da so skupaj s profesionalno igralko in profesionalno
umetniško ekipo nadgradili svoje znanje in razvijali svoje umetniške talente. Tudi
tokratna produkcija je sledila usmeritvi Glasbene matice, da išče sinergijo
profesionalnega in ljubiteljskega, zasleduje načelo interdisciplinarnosti (petje, ples,
igra) in medgeneracijskega povezovanja (otroci, mladostniki, odrasli). Predstava je
pomembno sooblikovala program kulturno-umetniške vzgoje Cankarjevega doma in
se je uvrstila med redke predstave, kjer so bili nastopajoči vrstniki otrok, ki so
predstavo spremljali in ocenjevali kot občinstvo v dvorani. Poleg tega so se v nastajanje
predstave vključili tudi študenti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, namreč kot
asistenti režiserke in zborovodkinje.

Klemen LAH, oče pevke
Naša deklica se je med pripravami na delo pri predstavi Afriški živalski raj in med samo
predstavo veliko naučila, tako petja kot nastopanja in sodelovanja s starejšimi igralci.
Projekt ji je pomagal pri razumevanju tega, kako pomemben je vsak v predstavi in kako
ima tudi najmanjša vloga velik pomen. Veliko doživetje ji je bilo tudi nastopanje v
Cankarjevem domu, kar je že samo po sebi nekaj izrednega. Uživala je tudi v druženju z
novimi prijateljicami in prijatelji. Žal nam je, da je epidemija končala ta lep in
navdihujoč projekt.
Polona MRVAR, mama pevke
Naša hčerka je z veseljem hodila na vaje, ko pa je prišla na vrsto predstava v
Cankarjevem domu, pa sploh. Prav nič ji ni bilo težko odpeti dveh predstav v dnevu in
veselila se je načrtovanih ponovitev, ki jih je koronavirus odpihnil. Večkrat se spomni na
Matico, ne le kadar gremo mimo vaše stavbe. Kot starši smo bili zadovoljni z natančno
organizacijo in ažurnim odzivanjem, na predstavi pa smo lahko videli, kako so bili
glasbeni pedagogi in nastopajoči kot eno – popolna in uigrana ekipa, tako da uspeh ni
mogel izostati. Ob humornih prizorih smo se nasmejali do solz, prav tako so očitno
uživali tudi pevci, igralci in plesalci. Čestitamo vam za predstavo in se zahvaljujemo, da
smo bili lahko del nje. Z veseljem tudi naslednjič!
Tanja PISK IPAVEC, mama pevke in igralke
Rada bi vam povedala, da je bilo sodelovanje pri predstavi Afriški živalski raj izkušnja, ki
bi jo vsi skupaj (starši in otrok) znova ponovili, kljub temu da je zahtevalo precej časa in
odrekanja, kar pa je bilo že na avdiciji otrokom lepo razloženo. V šoli je moji hčeri pri
usklajevanju šolskih obveznosti zelo pomagalo potrdilo Glasbene matice, da je
pridobila »status kulturnika«. Vaje enkrat tedensko so se namreč na koncu stopnjevale
in tudi število predstav je bilo v zadnjem tednu precej zgoščeno. Moja takrat 12-letna
hči je izmenično sodelovala tako v pevskem kot v igralskem ansamblu. Prijetno ji je bilo
spoznavati mlajše pevce in sklepati prijateljstva s starejšimi igralci, s katerimi se preko
spletnih aplikacij še vedno druži in zabava. Pohvalila bi celotno ekipo ustvarjalcev in
glavno igralko, ki so vsi skupaj z entuziazmom in veseljem predajali znanje našim
otrokom, da je nastala tako lepa predstava, ki smo si jo lahko starši z otroki tudi
ogledali. Hči se je pri vas ogromno naučila in to znanje uporabila tudi pri šolskih
predstavah ter dramskem krožku. Škoda, ker je koronavirus tovrstna sodelovanja
zaustavil, a verjamem, da vam idej za nove projekte ne manjka in bo nastalo še veliko
lepih predstav.

Premiera glasbene predstave AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ, 31. 1. 2020, Štihova dvorana v Cankarjevem domu
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2020
Tatjana DOLENC MARINŠEK,
Tadeja KREČA,
Neža KRIŽNAR in Tina POLJANŠEK,
Tanja RUPNIK,
Metoda KINK,

zborovodkinja v sezoni 2019/2020
zborovodkinja v sezoni 2020/2021
asistentki zborovodkinje pri predstavi Afriški živalski raj
pevska pedagoginja
pianistka

PROGRAM ZBORA V LETU 2020
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

Program, ki ga je zbor študiral, vendar zaradi epidemije ni bil izveden:
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Vinko VODOPIVEC
Lenčka KUPPER
Davorin JENKO, prir. Jelka VEIT

Sijaj, sijaj sončece
Po Koroškem, po Kranjskem
Dekle je po vodo šlo
Marko skače
Moj očka ima konjička dva
Ob bistrem potoku je mlin
Jaz pa pojdem na Gorenjsko
Mi se imamo radi
Katarina Barbara
Prišla je miška
Žabja svatba (Josip STRITAR)
Enkrat je bil en škrat (Lenčka KUPPER)
Lipa zelenela je (Miroslav VILHAR)

NASTOPI ZBORA V LETU 2020
Tomaž VRABIČ, Anton J. KROPIVŠEK: AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ
30. 1.–8. 2. 2020, Cankarjev dom, Štihova dvorana

Nastopi, na katere se je zbor pripravljal, vendar zaradi epidemije niso bili izvedeni:
Tomaž VRABIČ, Anton J. KROPIVŠEK: AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ
16. in 17. 4. 2020 / 8. in 9. 12. 2020, Cankarjev dom, Štihova dvorana
Radijsko snemanje glasbene predstave AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ
Jesen 2020, Radio Slovenija
Snemanje slovenskih ljudskih pesmi za zgoščenko ZAPOJMO SKUPAJ, ŠE ENKRAT založbe Panika
Maj / november 2020, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Programski načrti zbora za leto 2020 so obetali pestro sezono različnih umetniških sodelovanj,
vendar so zaradi epidemije ostali v veliki meri neuresničeni. Izjema je bil nastop zbora v ponovitvah
opere Snežna kraljica Matthewa Kinga med 2. in 6. februarjem v Linhartovi dvorani Cankarjevega
doma. Zbor je že v začetku leta pričel s študijem nove glasbeno-igrane predstave Kraljestvo glasbe
Tadeje Vulc, ki naj bi jo spomladi izvedli skupaj s člani Orkestra Slovenske ﬁlharmonije v okviru
Družinskega ciklusa Slovenske ﬁlharmonije. Zaradi epidemije je bila premiera v letu 2020 večkrat
preložena, zdaj pa je predstava dokončno prestavljena v leto 2022. Skupaj s premiero so bile
odpovedane tudi načrtovane ponovitve v Mariboru, v Velenju in na Prevaljah. Zbor je bil lani
povabljen, da nastopi v operni produkciji Bolšoj teatra, in sicer v operi Pikova dama P. I. Čajkovskega,
ki je bila vključena v program ljubljanskega poletnega festivala, vendar do izvedbe zaradi epidemije
ni prišlo. Poleg tega je bil zbor povabljen tudi k sodelovanju pri izvedbi Mahlerjeve Tretje simfonije
skupaj z Zborom in Orkestrom Slovenske ﬁlharmonije. Vaje zbora so bile zaradi epidemije
prekinjene tako spomladi kot jeseni, načrti pa so sedaj usmerjeni v normalno delovanje zbora v
naslednji sezoni.

Premiera opere SNEŽNA KRALJICA, 10. 12. 2019, Linhartova dvorana v Cankarjevem domu
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ODMEVI NA OPERNO PREDSTAVO
SNEŽNA KRALJICA
Aleksandra GARTNAR, strokovna sodelavka Glasbene mladine Slovenija
(Objavljeno v reviji Glasna, letnik 51, št. 1, februar–april 2020)
V decembru 2019 je mlado in staro občinstvo navduševal projekt v koprodukciji
Slovenskega komornega glasbenega gledališča, Glasbene matice Ljubljana in
Cankarjevega doma. Avtor opere za otroke v dveh dejanjih je britanski skladatelj,
pianist in pedagog Matthew King, ki je libreto Andrewa McKinnona po predlogi večne
pravljice Hansa Christiana Andersena uglasbil z izjemnim smislom za preﬁnjeno
dramaturško oblikovanje pripovedi prek stopnjevanja in raznolikosti glasbenega
izraza. Libreto sta v slovenščino prepesnili Maja Lupša in Irma Močnik, ki je v projektu
sodelovala tudi kot zborovodkinja Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice.
Zbor je v tokratni izvedbi deloval kot scenski element, ki je dogajanje opremil z barvno
usklajenim ter bogatim zvokom in se izkazal za suvereno izvajalsko telo tako v najbolj
pretanjenih trenutkih bolečine ob izgubi kot tudi v trenutkih radostnega navdušenja
ob iskanju pogrešanega prijatelja. Dobro se je zbor odrezal tudi pri obvladovanju
mestoma nekonvencionalnih harmonij, s tega vidika še posebej imenitno izvedeni pa
so bili polifoni odseki, ki so poleg petja od izvajalcev terjali tudi koreografske elemente.
Za instrumentalni del opere je poskrbel Komorni ansambel SKGG pod taktirko
mladega slovenskega dirigenta Iztoka Kocena, ki se je z relativno kompleksno
glasbeno tvarino in usklajevanjem vseh sodelujočih izkazal z izjemno preﬁnjenim,
zbranim in doslednim vodstvom. Solisti so se glede na že prehojeno glasbeno pot brez
izjeme izkazali z vrhunskimi glasovi, predvsem pa z izredno pristnim in vživetim
podajanjem zgodbe. V vlogi Gerde, mladenke, ki išče svojega prijatelja Kaja, sta
nastopili izmenjaje se Pia Novak in Ajda Pirc. Kajevo vlogo so zastopali trije mladi
pevci: Adrijan Ignjatović, Jan Novljan in Jakob Zupančič. Vlogo roparke so prepričljivo
izvedle Sara Elizabeta Gajšek, Nika Kores Sraka in Sara Trobiš, vlogo mile in dobrotljive
princese pa Elizabeta Čebular in Živa Oblak. Vloge Pripovedovalke, Babice, Čarovnice
in Finke sta izjemno podoživeto izvedli Irena Yebuah Tiran in Nataša Zupan, vloge
Pripovedovalca, Severnega jelena in Vrana pa prav tako izjemna Gregor Ravnik in
Klemen Torkar. Strogo, preračunljivo in neskončno osamljeno Snežno kraljico sta
ponotranjili in izvrstno odigrali Maja Krevs Ceglar in Katja Konvalinka. Piko na i sta
operi dodali raﬁnirana kostumograﬁja Anjane Pavlič in scenograﬁja Jara Ješeta, ki je
delu z zanj značilno izrazito simbolično in minimalistično naravnano govorico vdihnila
poseben čar.
Izredna pohvala na tem mestu gre prav gotovo režiserki Evi Hribernik, ki je vse
povezala v smiselno in domišljeno celoto, ki je nagovarjala občinstvo. Prav tako gredo
čestitke vsem organizatorjem za tovrstne projekte, ki med poslušalce vseh generacij
prinašajo svež pristop k širjenju umetnosti in med njih znova vračajo zavedanje, da je
ravno umetnost ena najbolj neposrednih glasnic večnih resnic – v tem primeru o
vrednosti pristnih odnosov, ki temeljijo na nesebični ljubezni. Prav ta je namreč tista, ki
vodi po pravi poti in otopli še tako ledena srca.
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2020
Irma MOČNIK, zborovodkinja
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Metoda KINK, pianistka

PROGRAM ZBORA V LETU 2020
Andrew McKINNON, Matthew KING Snežna kraljica (opera)

Program, ki ga je zbor študiral, vendar zaradi epidemije ni bil izveden:
Anonymus
Ludwig van BEETHOVEN
Ludwig van BEETHOVEN
John of FORNSETE
Gustav MAHLER
Michael PRAETORIUS
Kenneth SIMPSON
Tadeja VULC

Dona nobis pacem
Grla si ogrejmo / Falstaff, lass dich sehen (slo. besedilo Irma Močnik)
Prijateljstvo / Freundschaft (slo. besedilo Irma Močnik)
Summer is a-comin' in (anonymus)
Simfonija št. 3 v d-molu (besedilo iz zbirke Des Knaben Wunderhorn)
Viva la musica
Gloria in excelsis Deo
Kraljestvo glasbe (Tadeja Vulc)

NASTOPI ZBORA V LETU 2020
Andrew McKINNON, Matthew KING: SNEŽNA KRALJICA
2.–6. 2. 2020, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

Nastopi, na katere se je zbor pripravljal, vendar zaradi epidemije niso bili izvedeni:
Tadeja VULC: KRALJESTVO GLASBE
4. 4. 2020 / 6. 6. / 10. 10. 2020, Slovenska ﬁlharmonija
(v okviru Družinskega ciklusa Slovenske ﬁlharmonije)
13. in 15. 10. 2020, Dvorana Union v Mariboru
(v okviru mladinskega programa Narodnega doma Maribor)
16. 10. 2020, Slovenska ﬁlharmonija
(v okviru ciklusa Generacije priložnosti Glasbene matice)
20. 11. 2020, Osnovna šola Franje Goloba Prevalje
(v sodelovanju s Kulturnim društvom Mohorjan)
20. 11. 2020, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje
O NEBEŠKEM ŽIVLJENJU
5. in 6. 11. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
(v okviru abonmaja Slovenske ﬁlharmonije, Same mogočne skladbe)
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MLADINSKA VOKALNA SKUPINA
Glasbena matica Ljubljana že vrsto let uspešno spodbuja slovensko zborovsko ustvarjalnost in
poustvarjalnost, v zadnjem obdobju pa tudi z več lastnimi zborovskimi sestavi dejavno sooblikuje
slovensko zborovsko krajino. Za različne generacije zboristov ustvarja priložnosti za njihovo
osebno umetniško rast in duhovno bogatenje ob študiju kakovostne zborovske literature
uveljavljenih skladateljev vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe. Ob vseh aktualnih pevskih
sestavih, ki delujejo pod okriljem Glasbene matice, je lansko jesen pričel z delovanjem še en sestav
– Mladinska vokalna skupina. Ta naj bi bila most med mladinskim in mešanim zborom Glasbene
matice. K sodelovanju smo povabili nekdanje in sedanje pevce mladinskega zbora, ki so stari 16 let
ali več, ter druge zborovske pevce z željo po nadaljevanju njihove pevske poti v sestavu, ki jim bo
ponudil široko paleto izraznih in poustvarjalnih možnosti.
Za prvo sezono delovanja vokalne skupine je umetniško vodstvo izbralo program angleške
renesančne glasbe, s katero se mladi pevci redkeje srečujejo in pomeni zanje dobrodošel nov izziv,
preko katerega spoznavajo speciﬁčne zakonitosti stare glasbe, od posebnosti starih notnih zapisov
do speciﬁčne tehnike petja in raznovrstnih izvajalskih praks. Ob študiju glasbene literature je
potekal tudi pouk vokalne tehnike. Predvideno je, da bi mladi s kontinuiranim študijem pridobili
tudi znanja z glasbeno-teoretičnega področja, ki so potrebna za sodelovanje v ambicioznejših
odraslih pevskih sestavih.
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2020
Irma MOČNIK, zborovodkinja
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja

PROGRAM SKUPINE V LETU 2020
Program, ki ga je zbor študiral, vendar zaradi epidemije ni bil izveden:
Anonymus, prir. Włodzimierz SOŁTYSIK
John DOWLAND, prir. Włodzimierz SOŁTYSIK
Thomas MORLEY, prir. Włodzimierz SOŁTYSIK
Thomas MORLEY, prir. Włodzimierz SOŁTYSIK
Thomas MORLEY
John WILBYE
John of FORNSETE

Greensleeves (anonymus)
Come again (anonymus)
Now is the month of maying (povzeto po Orazio Vecchi)
Sing we and chant it (anonymus)
Though Philomela lost her love (anonymus)
Weep o mine eyes (anonymus)
Summer is a-comin’ in (anonymus)

24

MEŠANI PEVSKI ZBOR
SNEMANJE BOŽIČNEGA KONCERTA, 20. 9. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
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MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA nadaljuje bogato tradicijo zbora z
izvajanjem vokalno-instrumentalnih skladb slovenskih in tujih skladateljev. Pevce druži ambicija
po poglobljenem študiju, poustvarjanju na visoki umetniški ravni in sodelovanju z uveljavljenimi
profesionalnimi glasbeniki. V letu 2020 je zbor nastopil na koncertu Dixit Dominus z baročnim
programom skladb Janeza Krstnika Dolarja, Alessandra Scarlattija in Domenica Scarlattija.
Pevcem so se na koncertu pridružili člani Baročnega ansambla Ljubljana in Komorni godalni
orkester Akademije za glasbo. Jeseni je sledilo še televizijsko snemanje Božičnega koncerta, ki za
enkrat še ni bilo uvrščeno v program TV Slovenija, ter radijsko snemanje novitete Žige Staniča,
Kantata senc, ki je bila premierno predvajana v programu Ars v oddaji Izpod peresa slovenskih
skladateljev. Zaradi epidemije so bili odpovedani štirje koncerti, trije koncerti skupaj z Zborom in
Orkestrom Slovenske ﬁlharmonije, La passione, O nebeškem življenju in Globina teme, ter Božični
koncert s Simfoniki RTV Slovenija. Trije koncertni sporedi – Mahlerjeva Tretja simfonija, Debussyjevi
Trije nokturni in Wolfova kantata Božična noč – so prestavljeni v leto 2021, medtem ko je izvedba
Beethovnovega oratorija Kristus na Oljski gori odpovedana.

ODZIVI
Špela LAH, muzikologinja
(Iz spremne besede k sporedu koncerta Dixit Dominus)
Dixit Dominus Domino meo je uvodna vrstica Psalma 110 in slavilni epilog
nocojšnjega koncerta, čigar rdeča nit je pripoved o aktualni situaciji sveta, ki se
sooča z bolezensko pandemijo. Mirno uspavani v blagostanju 21. stoletja, ki ga
razumemo kot nekaj samoumevnega, večkrat pozabljamo, da je bila zgodovina
človeštva bolj kot z lepoto in mirom zaznamovana s težavnimi izzivi. Poleg vojn
je človeštvo mnogokrat trpelo zaradi različnih bolezni, med katerimi je bila
posebej smrtonosna kuga. Takrat je človek povsem naravno z molitvijo, žrtvami
in zaobljubami molil k Bogu na priprošnjo blažene Device Marije. Prav v takšni
situaciji se začenja tudi naša glasbena pripoved.
Žiga STANIČ, skladatelj Kantate senc
(Odlomek iz oddaje Izpod peresa slovenskih skladateljev,
Radio Slovenija, Program Ars, 4. 12. 2020)
Skladba je sinteza različnih elementov, predvsem je polistilistična, v vokalnem
smislu združuje razširjene vokalne tehnike, onomatopoijo in različne efekte,
hkrati pa ohranja besedilo in zbor kot uigrano celoto. Orkestrski zvok se
občasno nadomešča z vokalnim in vokalni z orkestrskim. To mešanje sem
dosegel s tem, da zbor ni nujno samo tisti, ki podaja vsebino, temveč bi ga lahko
razumeli kot en instrumentalni part znotraj orkestra. Orkester mestoma izvaja
onomatopoetične vložke, kjer imitira akcente in intonacijo govora z izvajanjem
klastrov. Tako sta v osnovi zbor in orkester prepletena. Postmoderni izraz v
smislu polistilizma prehaja v odlomke tradicionalno odmerjenih in harmonsko
preprostejših taktov. V sodobni glasbi so pogoste kakofonične oziroma
harmonsko zelo zahtevne skladbe, ki pa pri izvajanju orkestra večinoma še
vedno ohranjajo takte, vse je zelo menzurirano. Osebno se temu, če je mogoče,
izogibam tako, da imajo izvajalci napisane kompleksne ﬁgure, ki se jih naučijo,
in pri izvedbi ne pazijo na sočasnost z drugimi glasbeniki, temveč vstopajo in
izstopajo na znak dirigenta. Tak način je prožnejši in za izvajalca hvaležnejši.
Tudi to je ena od karakteristik Kantate senc.
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2020
Sebastjan VRHOVNIK,
Ana ERČULJ,
Tanja RUPNIK,
Alina KOLOMIETS,

dirigent
asistentka dirigenta
pevska pedagoginja
korepetitorka

PROGRAM ZBORA V LETU 2020
Gregorijanski koral
Janez KRSTNIK DOLAR
Alessandro SCARLATTI
Domenico SCARLATTI
Žiga STANIČ
Gregor RIHAR
Ubald VRABEC
Gustav HOLST
Franz GRUBER, prir. Janez JOCIF
Ph. BROOKS, L. H. REDNER, prir. Samo IVAČIČ
Matija TOMC

Stella Caeli
Salve Regina
Dixit Dominus (Psalm 110)
Te Deum à 8 (ambrozijanska hvalnica)
Kantata senc (Johann W. von Goethe / slo. besedilo Božo Vodušek)
Na polnoči grede (Blaž Potočnik)
Bila je noč (Vinko Beličič)
In the bleak midwinter (Christina Rossetti)
Sveta noč
Počiva mesto Betlehem (slo. besedilo Dare Hering)
Presveta noč (Filip Terčelj)

Program, ki ga je zbor študiral, vendar zaradi epidemije ni bil izveden:
Ludwig van BEETHOVEN Christus am Ölberge, op. 85
Gustav MAHLER Simfonija št. 3 v d-molu
Claude DEBUSSY Trije nokturni

NASTOPI ZBORA V LETU 2020
KONCERT DIXIT DOMINUS
3. 7. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
BOŽIČNI KONCERT (televizijsko snemanje)
20. 9. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
ŽIGA STANIČ, Kantata senc (radijsko snemanje)
7. 10. 2020, Radio Slovenija
Premierno predvajano na programu Ars, v oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev, 4. 12. 2020

Nastopi, na katere se je zbor pripravljal, vendar zaradi epidemije niso bili izvedeni:
LA PASSIONE Oranžni abonma Slovenske Filharmonije
9. in 10. 4. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
O NEBEŠKEM ŽIVLJENJU
Abonma Slovenske ﬁlharmonije – Same mogočne skladbe
5. in 6. 11. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
GLOBINA TEME
Abonma Slovenske Filharmonije – Filharmonični klasični koncerti
12. in 13. 11. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
BOŽIČNI KONCERT SIMFONIKOV RTV SLOVENIJA
20. 12. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
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SNEMANJE BOŽIČNEGA KONCERTA, 20. 9. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
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SENIORSKI PEVSKI ZBOR
SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE je bil ustanovljen leta 2010, da bi omogočil pevsko
udejstvovanje čim širšemu krogu pevcev starejše starostne skupine. Osnovna želja je pevsko
druženje ter doseganje in ohranjanje čim boljše ravni petja skozi primeren program. Zbor poje
slovenske ljudske pesmi v različnih priredbah, seže pa tudi po drugi literaturi slovenskih in tujih
avtorjev. Jedro zbora tvorijo pevci, ki so svoje pevske in prijateljske vezi spletli skozi dolgoletno
sodelovanje v Mešanem pevskem zboru Glasbene matice. Z veseljem pa sprejmejo v svojo družbo
tudi nove člane.
Vsako leto je osrednji dogodek zbora letni koncert, ki naj bi bil v letu 2020 še posebej slovesen, saj bi
obeležil desetletnico delovanja. Zaradi starostne strukture pevcev je zbor že februarja prenehal z
vajami in se nato jeseni v časovnem oknu med dvema epidemijama enkrat srečal, nato pa vaje
ponovno prekinil. Pevci so se lahko predstavili le na reviji Ljubljanski zbori, vsi drugi nastopi pa so
bili odpovedani, namreč poleg letnega koncerta tudi petje pri svetih mašah v Portorožu, Stari Loki
in Ljubljani, ki so bile darovane za pokojne in žive člane zbora ter društva.

31

Umetniško vodstvo zbora v letu 2020
Tomaž TOZON, zborovodja
Evgen BIBIANKO, asistent zborovodja

PROGRAM ZBORA V LETU 2020
Lovro KUHAR Samo en cvet (Karel Destovnik Kajuh)
Ubald VRABEC Slovenska pesem (Karel Destovnik Kajuh)

Program, ki ga je zbor študiral, vendar zaradi epidemije ni bil izveden:
Stanko JERICIJO
Alojzij MAV
Alojzij MAV
Alojzij MAV
Matija TOMC
Gino VISONA
Martin ŽELEZNIK

Aleluja
Tiste dni (Raz 14,13)
Na Oljski gori (Gregor Mali)
Zemlja in nebo žaluje
To moje živo je telo
Maša Kraljica miru
Med oljkami (Gregor Mali)

Program, s katerim naj bi se zbor predstavil na letnem (jubilejnem) koncertu:
Emil ADAMIČ
Johann Sebastian BACH
Anton BRUCKNER
Danilo BUČAR
Lovro HAFNER
Matej HUBAD
Anton LAJOVIC
Lojze LEBIČ
Stevan MOKRANJAC
Josip PAVČIČ
Ciril PREGELJ
Stanko PREMRL
Hugolin SATTNER
Matija TOMC
Vinko VODOPIVEC
Ubald VRABEC

Zapuščena (Fran Levstik)
Psalite Deo nostro (iz Magniﬁcata)
Graduale (gradual Locus Iste)
Tam, kjer pisana so polja (Viktor Markič)
Samo en cvet (Karel Destovnik Kajuh)
Škrjanček poje (ljudska)
Pomladni spev (A. G. Hartmann, prevod F. S. Finžgar)
Luba vigred (ljudska iz Roža)
Opelo (Rekviem)
Če rdeče rože zapade sneg (Milan Pugelj)
Zdravica od sv. Roka
Zdravljica (France Prešeren)
Pozdrav
Majeva (Gojmir Gorjanko)
Pesem (Srečko Kosovel)
Samo miljon (Karel Destovnik Kajuh)

NASTOP ZBORA V LETU 2020
Sodelovanje na reviji LJUBLJANSKI ZBORI
15. 2. 2020, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava

Nastopi, na katere se je zbor pripravljal, vendar zaradi epidemije niso bili izvedeni:
Sodelovanje pri sveti maši
29. 2. 2020, Portorož, cerkev Device Marije Rožnovenske
21. 3. 2020, Stara Loka, cerkev sv. Jurija
22. 3. 2020, Ljubljana, cerkev Vseh svetih
JUBILEJNI KONCERT ob 10. obletnici delovanja zbora
Junij 2020, Zavod sv. Stanislava
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KONCERTNI CIKLUSI
KONCERTNI CIKLUSI z vokalno-instrumentalnimi koncerti, večeri samospevov in glasbenoigranimi predstavami za otroke sodijo med temeljne programske koncepte Glasbene matice. Pri
oblikovanju ciklusov je osnovno načelo ponujati kakovosten program v izvedbi vrhunskih,
predvsem slovenskih umetnikov. Koncerti, ki ponujajo možnost nastopov profesionalnih pevcev in
ljubiteljskih zborovskih pevcev na najvišji ravni, zapolnjujejo speciﬁčno vrzel v glasbeni ponudbi
Ljubljane ter jo s tem delajo bolj celovito in primerljivo večjim evropskim kulturnim središčem.
V letu 2020 je Glasbena matica organizirala tri koncerte samospevov, dva koncerta mladih pevcev
in en zborovski koncert, poleg tega je mladinski zbor sodeloval pri ponovitvah opere Snežna kraljica,
otroški zbor pa pri premierni uprizoritvi otroške glasbene predstave Afriški živalski raj. Odpovedana
sta bila dva koncerta samospevov, trije koncerti iz ciklusa Pevski obeti in pet koncertov iz ciklusa
Generacije priložnosti. Večina teh koncertov je prestavljenih v leto 2021, eden tudi v leto 2022. Na
programu je bilo 33 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci pa je bilo 91 % slovenskih
umetnikov. Natopilo je 30 pevskih solistov, 1 operni ansambel, 3 pevski zbori, 1 plesna skupina in 2
instrumentalna ansambla. Koncerte je obiskalo 4446 poslušalcev, dvoranske kapacitete pa so bile
59 % zasedene. Manjši obisk je posledica ukrepov proti širjenju koronavirusa, saj je bilo število
obiskovalcev v koncertnih dvoranah omejeno. Štirje koncerti so bili plačljivi, trije brezplačni. Tri
koncerte je posnel Radio Slovenija, koncert samospevov ob kulturnem prazniku je Radio Slovenija
prenašal tudi v živo.

Sopranistka Ernestina JOŠT, mezzosopranistki Nadia MAGISTER in Soﬁja ZAVRATNIK KAIN,
baritonist Lovro KOROŠEC, pianistka Aleksandra PAVLOVIČ in moderator Igor VELŠE
na koncertu GLASBENI ČEBELNJAK, 14. 10. 2020, Dvorana Union v Mariboru

Koncert GLASBENI ČEBELNJAK, 14. 10. 2020, Dvorana Union v Mariboru
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VEČERI SAMOSPEVOV
Spored prvega recitala sta oblikovali sopranistka Katarina Kobal in pianistka Irina Milivojević, ki sta
v program vključili Dvořakove Svetopisemske pesmi, štiri Lajovčeve samospeve ter ciklus Musorgskega
Pesmi in plesi smrti. Špela Lah je v koncertnem listu zapisala, da spored »odstira nekatere vrhunce
zvrsti, ki so pomembno zaznamovali dediščino posameznega naroda. Medtem ko je z Musorgskim
ruska romanca dosegla nove razsežnosti glasbenega izraza in je Dvořakov ekskurz v liturgični svet
eden redkih tovrstnih primerov, Lajovčeve pesmi za glas in klavir slovenski samospev približajo
modernejšim evropskim glasbenim tokovom.«
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v ljubljanski Operi z recitalom nastopili sopranistka Mojca
Bitenc Križaj, baritonist Domen Križaj in pianistka Andreja Kosmač. »Praznični večer samospevov
že tradicionalno razgrinja paleto najpriljubljenejših slovenskih samospevov,« je zapisala Špela Lah
in v program uvedla z naslednjimi besedami: »Pester in raznolik koncertni spored odstira delčke
dolge razvojne poti, na kateri je zvrst samospeva pomembno tlakovala temelje slovenski glasbeni
kulturi: od tehtnejših začetkov preko prvih vrhuncev do umetniško zrelih del.« V praznični večer so
uvedle štiri uglasbitve Prešernove poezije skladateljev 19. stoletja ter izbor romantičnih
samospevnih melodij B. Ipavca, sledilo je nadaljevanje v sodobnejšem glasbenem jeziku R.
Simonitija in A. Lajovica, večer pa se je sklenil s priredbami slovenskih ljudskih pesmi L. M.
Škerjanca in M. Lipovška.
Tretji recital v interpretaciji baritonista Lucasa Somoze Osterca in kitarista Žarka Ignjatoviča je
ponudil romantično doživetje Schubertovega ciklusa Lepa mlinarica. Kot je v koncertnem listu
zapisala Špela Lah, je »v prvih desetletjih 19. stoletja Evropo, še zlasti Dunaj, preplavila nova strast
do kitare. Ta speven in hkrati priročen instrument je bil kot spremljava péti besedi priljubljen tudi na
družabnih srečanjih, t. i. Schubertiadah. Ni torej presenetljivo, da je bilo že za časa skladateljevega
življenja mnogo njegovih samospevov prirejenih za kitarsko spremljavo.«
V okviru 35. Slovenskih glasbenih dnevov naj bi na pevskem recitalu – organiziran naj bi bil v
sodelovanju z Glasbeno matico – slišali prve izvedbe nekaterih relativno slabo poznanih
samospevov Anselma Hüttenbrennerja. Ti so bili v ta namen iz rokopisa prepisani v elektronsko
obliko in bodo v prihodnje širše dostopni tudi slovenskim izvajalcem. Spored, ki so ga pripravili
sopranistka Theresa Plut, tenorist David Jagodic in pianistka Andreja Kosmač, vključuje še
samospeve dveh jubilantov lanskega leta, L. van Beethovna in H. Wolfa. Koncert je skupaj s
celotnim festivalnim programom prestavljen v leto 2021.
Za peti recital, ki naj bi sklenil samospevni ciklus v letu 2020, se je tenorist Martin Sušnik ob
spominu na slavnega opernega pevca Antona Dermota, katerega jubilej smo prav tako praznoval v
preteklem letu, namenil izvesti identičen spored kot sta ga Anton in Hilda Dermota posnela za
zgoščenko Slovenski samospev. Tudi ta koncert je časovno sovpadel s časom epidemije in ga bo
pevec skupaj s pianistko Irino Milivojević izvedel v letu 2021.
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Domen KRIŽAJ in Mojca BITENC KRIŽAJ

Katarina KOBAL, sopran
Irina MILIVOJEVIĆ, klavir
27. 1. 2020, Viteška dvorana v Križankah
Spored:
A. Dvořak, A. Lajovic in M. P. Musorgski

Mojca BITENC KRIŽAJ, sopran
Domen KRIŽAJ, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir
8. 2. 2020, SNG Opera in balet Ljubljana
Lucas SOMOZA OSTERC in Žarko IGNJATOVIĆ

Spored:
J. Michl, D. Jenko, F. S. Vilhar, F. Gerbič,
B. Ipavec, R. Simoniti, A. Lajovic,
L. M. Škerjanc in M. Lipovšek

Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
Žarko IGNJATOVIĆ, kitara
5. 10. 2020, Viteška dvorana v Križankah
Spored:
F. Schubert, Lepa mlinarica
Koncerta, ki sta bila zaradi epidemije odpovedana
in prestavljena v leto 2021:
Theresa PLUT, sopran
David JAGODIC, tenor
Andreja KOSMAČ, klavir
18. 4. 2020, Slovenska ﬁlharmonija,
Dvorana Slavka Osterca
Spored:
L. van Beethoven, A. Hüttenbrenner,
F. Schubert in H. Wolf

Martin SUŠNIK, tenor
Irina MILIVOJEVIĆ, klavir
16. 11. 2020, Viteška dvorana v Križankah
Spored:
D. Jenko, H. Volarič, B. Ipavec, G. Krek,
R. Savin, A. Lajovic, L. M. Škerjanc,
M. Kogoj, S. Osterc in U. Krek
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PEVSKI OBETI
V letu 2020 sta bila v ciklusu PEVSKI OBETI izvedena dva koncerta, štirje koncerti pa so bili
odpovedani. Aleja sniva je koncert, ki ga vsako leto organiziramo v sodelovanju z ustanovo Imago
Sloveniae. Koncert samospevov in opernih arij je bil vključen v festival Noči v Stari Ljubljani,
nastopilo pa je osemnajst pevcev, udeležencev poletnih mojstrskih tečajev na Glasbeni matici. V
sodelovanju z Narodnim domom Maribor smo pripravili moderiran koncert za otroke Glasbeni
čebelnjak, na katerem so mladi poslušalci spoznali tako slovenski samospev kot utrinke iz bogate
zgodovine Glasbene matice.
Zaradi epidemije sta bila odpovedana dva jesenska koncerta, na katerih naj bi nastopilo šest
najboljših pevcev iz poletnih mojstrskih tečajev. Oba koncerta sta prestavljena v leto 2021.
Spremenjen je bil tudi program festivala Noči v Stari Ljubljani, tako da ni vključeval koncerta Operni
oder, ki običajno ponudi možnost predstavitve najboljših udeležencev mojstrskih tečajev.
Odpovedan je bil tudi koncert Najboljši iz Zagorja, na katerem po tradiciji nastopijo nagrajeni
otroški in mladinski pevski zbori državnega tekmovanja.

ALEJA SNIVA
Koncert izbranih udeležencev mojstrskih tečajev petja, ki so poleti potekali na
Glasbeni matici v Ljubljani pod vodstvom Pie BRODNIK, Edite GARČEVIĆ KOŽELJ,
Barbare JERNEJČIČ FÜRST, Therese PLUT, Francke ŠENK in Tatjane VASLE.
Sopran: Pia NOVAK
Younju BANG
Marinka GOLOB
Katarina ZOREC
Tanja KLANČNIK
Irina OTTO
Nadia MAGISTER
Sara LEŠNIK
Marjetka LUZNIK
Talita Soﬁja KOMELJ
Zala HODNIK
Katarina MENEGATTI
Mezzosopran: Sara OGNJANOVIČ
Soﬁja ZAVRATNIK KAIN
Tenor: Matej AVBELJ
Bariton: Vitan FURLAN SKETELJ
Matej LENARČIČ
Dimitrije SAVIĆ
Pianisti: Ana Marija BEGUŠ
Irina MILIVOJEVIĆ
Darja MLAKAR MALEŽIČ
Igor VIĆENTIĆ
Spored: operne arije H. Purcella, G. F. Händla, W. A. Mozarta,
G. Donizettija, A. Thomasa, P. I. Čajkovskega, G. Puccinija, R. Hahna,
I. Stravinskega ter samospevi C. Debussyja, E. Griega, H. Wolfa,
R. Straussa in M. Romiha
29. 8. 2020, Mestni muzej Ljubljana
V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae
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GLASBENI ČEBELNJAK
Ernestina JOŠT, sopran
Nadia MAGISTER, mezzosopran
Soﬁja ZAVRATNIK KAIN, mezzosopran
Lovro KOROŠEC, bariton
Aleksandra PAVLOVIČ, klavir
Moderator: Igor VELŠE
Avtorica scenarija: Veronika BRVAR
Avtorica ilustracij: Lidija PLESTENJAK
Spored: samospevi B. Ipavca, J. Pavčiča, E. Adamiča in S. Osterca
14. 10. 2020, Maribor, Unionska dvorana
V sodelovanju z Narodnim domom Maribor
Glasbeni čebelnjak je bil učna ura o najstarejšem slovenskem glasbenem društvu –
Glasbeni matici. Izvirna pripoved je otroke popeljala v skoraj stopetdesetletno zgodovino in jih
seznanila z glavnimi dosežki društva – od ustanovitve prve slovenske glasbene šole do organizacije
prvega mednarodnega glasbenega festivala v Ljubljani. Otroci običajno ne vedo, da je bil prav zbor
Glasbene matice tisti, ki je prvi zapel Prešernovo Zdravico, niti tega, da so naši pevci peli na Dunaju
še takrat, ko smo živeli v Avstro-ogrski monarhiji. In kdo bi vedel, da je pogumen dirigent zbora
Matej Hubad plezal na vrh Triglava, da bi skupaj z Jakobom Aljažem postavil Aljažev stolp. V
Ljubljani pa je arhitekt Jože Plečnik na predlog Glasbene matice postavil alejo slovenskih
skladateljev. Mladi poslušalci so utrdili tudi svoje teoretično znanje z razlago pojmov, kot so
skladatelj, dirigent, samospev in dvospev. Živi pripovedi je dal posebno vrednost nastop mladih
pevcev z dobro premišljenim izborom slovenskih pesmi, znanih tudi otroškim ušesom.
Koncerti, ki so bili zaradi epidemije odpovedani; zadnja dva koncerta sta prestavljena v leto 2021
NAJBOLJŠI IZ ZAGORJA
Koncert izbranih nagrajenih otroških in mladinskih pevskih zborov državnega
tekmovanja
14. 5. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozina
OPERNI ODER
Koncert, na katerem sodelujejo izbrani udeleženci poletnih mojstrskih tečajev petja na
Glasbeni matici
29. 8. 2020, Ljubljana, Novi trg (v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani)
V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae
PEVSKI OBETI
Tanja Klančnik, sopran
Anemarija Štefančič, sopran
Lovro Korošec, bariton
Vladimir Mlinarić, klavir
19. 10. 2020, Viteška dvorana v Križankah
Spored: samospevi A. Dvořaka, H. Wolfa, F. Schuberta, G. Fauréja,
R. Schumanna, J. Brahmsa, R. Straussa, F. S. Vilharja, M. Vilharja, F. Gerbiča,
J. Michla, C. Preglja, M. Tomca, R. Simonitija, M. Kastelica in T. Beca
PEVSKI OBETI
Ernestina Jošt, sopran
Nadia Terniﬁ, sopran
Gregor Ravnik, tenor
Aleksandra Pavlovič, klavir
10. 11. 2020, Viteška dvorana v Križankah
11. 11. 2020, Celje, Celjski dom
Spored: samospevi F. Schuberta, R. Straussa, H. Duparca, E. Griega, F. Liszta,
L. M. Škerjanca, M. Lipovška, N. Bečana in I. Kocena

38

GENERACIJE PRILOŽNOSTI
V ciklus GENERACIJE PRILOŽNOSTI smo povezali pevske nastope zborov Glasbene matice, ki
imajo iz leta v leto več možnosti za izvajanje kakovostne vokalno-instrumentalne literature: zbori
sodelujejo s profesionalnimi glasbenimi in gledališkimi umetniki, uvrščajo se v koncertne in
gledališke abonmaje osrednjih kulturnih institucij, predstavljajo se na najpomembnejših
koncertnih odrih, njihovi nastopi pa imajo velik medijski odmev in jih strokovna javnost pozitivno
ocenjuje.
Izvedeni so bili trije projekti, trije pa so bili zaradi epidemije odpovedani. Premierno je bila
uprizorjena otroška glasbena predstava Afriški živalski raj (Tomaž Vrabič, Anton J. Kropivšek) v
Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Predstavo si je na štirinajstih ponovitvah ogledalo 1980 otrok.
Po premieri opere Snežna kraljica (Matthew King) konec leta 2019 je v letu 2020 sledilo še pet
ponovitev v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. V teh dveh glasbenih predstavah sta nastopila
Otroški in Mladinski pevski zbor Glasbene matice. Mešani pevski zbor pa je nastopil na koncertu
Dixit Dominus v Slovenski ﬁlharmoniji skupaj z Baročnim ansamblom Ljubljana in Komornim
godalnim orkestrom Akademije za glasbo pod vodstvom dirigenta Sebastjana Vrhovnika.
Mešani pevski zbor Glasbene matice se je v prvi polovici leta pripravljal tudi na sodelovanje na
koncertu La passione (Ludwig van Beethoven, Oratorij Kristus na Oljski gori), kjer naj bi nastopil
skupaj z Zborom in Orkestrom Slovenske ﬁlharmonije, vendar je bil koncert (načrtovan za 9. in 10. 4.
2020) zaradi epidemije odpovedan. Jeseni je ženski del zbora študiral Mahlerjevo Tretjo simfonijo in
Debussyjeve Tri nokturne za sodelovanje na dveh koncertih Zbora in Orkestra Slovenske ﬁlharmonije
(O nebeškem življenju in Globina teme), vendar sta bila tudi ta dva koncerta odpovedana (5. in 6. 11.
2020; 12. in 13. 11. 2020). Odpovedan je bil tudi Božični koncert Simfonikov RTV Slovenija (20. 12.
2020), na katerem naj bi s kantato Huga Wolfa Christnacht sodeloval Mešani pevski zbor Glasbene
matice.
Prekinjene so bile tudi vaje Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice, ki se je pripravljal na
premierno uprizoritev glasbene predstave Kraljestvo glasbe (Tadeja Vulc). Datum te predstave je bil
kar dvakrat prestavljen, zdaj pa je premiera predvidena v letu 2022. Tudi jesensko obdobje se je po
uvodnih vajah mladih pevcev zaradi epidemije končalo brez nastopa na koncertu O nebeškem
življenju.

AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ,
31. 1. 2020, Štihova dvorana v Cankarjevem domu
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Izvedeni koncerti:
AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ
Glasbeno-igrana predstava za otroke
Avtor besedila: Tomaž VRABIČ
Avtor glasbe: Anton J. KROPIVŠEK
Režija: Eva HRIBERNIK
Asistentki režije: Simona KOČAR, Jasmina FERENČEK
Koreograﬁja: Jana KOVAČ VALDÉS
Scenograﬁja: Jaro JEŠE
Kostumograﬁja: Anjana PAVLIČ
TINKA TONKA
VETER
BIVOL
TAJNIK
KAMELEON IN LEMUR
PODZEMNA SVINJKA IN MAMBA
SVINJA BRADAVIČARKA IN NOJ

Alja KAPUN
Bernard DOBRAVEC, Lan ZUPANČIČ
Loti ROZMAN, Klara GANTAR
Loti ROZMAN, Uma Freja PROSEN
Uma Freja PROSEN, Zarja ANŽELJ
Klara GANTAR, Žana TODOROVIĆ GORIČAN
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
Koprodukcija: GLASBENA MATICA LJUBLJANA,
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
Premiera: 31. 1. 2020 ob 18.00
Predpremiera: 30. 1. 2020 ob 18.00
Ponovitve: 1. 2. ob 17.00 / 3. 2. ob 9.00 in 11.00 / 4. 2. ob 9.00 in 11.00 /
5. 2. ob 9.00 in 11.00 / 6. 2. ob 9.00 in 11.00 / 7. 2. ob 9.00 / 8. 2. ob 15.00 in 17.00
Cankarjev dom, Štihova dvorana

SNEŽNA KRALJICA
Opera za otroke
Avtor besedila: Andrew McKINNON po pravljici Hansa Christiana ANDERSENA
Prevod libreta: Irma MOČNIK (péti deli), Maja LUPŠA (govorjeni deli)
Avtor glasbe: Matthew KING
Režija: Eva HRIBERNIK
Glasbeno vodstvo: Iztok KOCEN
Asistentka režije in svetovalka za gib: Simona KOČAR
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
Scenograﬁja: Jaro JEŠE
Kostumograﬁja: Anjana PAVLIČ
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SNEŽNA KRALJICA Maja KREVS CEGLAR, Katja KONVALINKA
GERDA Ajda PIRC, Pia NOVAK
KAJ Adrian IGNJATOVIĆ, Jan NOVLJAN,
Jakob ZUPANČIČ
BABICA / ČAROVNICA / FINKA / PRIPOVEDOVALKA Irena YEBUAH TIRAN, Nataša ZUPAN
VRAN / SEVERNI JELEN / PRIPOVEDOVALEC Klemen TORKAR, Gregor RAVNIK
ROPARKA Sara Elizabeta GAJŠEK, Nika KORES SRAKA,
Sara TROBIŠ
PRINCESA Elizabeta ČEBULAR, Živa OBLAK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
KOMORNI ANSAMBEL SLOVENSKEGA KOMORNEGA GLASBENEGA GLEDALIŠČA:
Violina: Peter JUD
Viola: Domen KUŽNAR
Violončelo: Tamara GOMBAČ
Klavir: Bea BARCZA
Flavta: Nina RUPNIK
Klarinet: Andrej ZUPAN
Tolkala: Petra VIDMAR, Katarina KUKOVIČ
Pevske pedagoginje in korepetitorke solistov: Nina KOMPARE VOLASKO, Tanja RUPNIK,
Alenka SLOKAR BAJC, Tatjana VASLE, Metoda KINK, Irina MILIVOJEVIĆ, Darja MLAKAR MALEŽIČ
Koprodukcija: SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE,
GLASBENA MATICA LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
Premiera: 10. 12. 2019, ob 18.00
Ponovitve v letu 2020: 2. 2. ob 17.00 / 3. 2. ob 10.00 /
4. 2. ob 10.00 / 5. 2. ob 10.00 / 6. 2. ob 10.00
Cankarjev dom, Linhartova dvorana

DIXIT DOMINUS
Koncert baročne glasbe
Polona PLAZNIK, sopran
Neža VASLE, sopran
Anja ŠINIGOJ, mezzosopran
Gregor RAVNIK, tenor
Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Alina KOLOMIETS, korepetitorka
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
KOMORNI GODALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI,
mentor: Janez PODLESEK
Člani BAROČNEGA ANSAMBLA LJUBLJANA,
koordinator: Branimir REZIĆ
Janez PODLESEK in Mojca JERMAN, koncertna mojstra
Dirigenta: Sebastjan VRHOVNIK in Andro ČALO
3. 7. 2020, ob 18.30 in 20.30, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
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Koncerti, ki so bili odpovedani zaradi epidemije in so z izjemo enega koncerta
vsi prestavljeni v leto 2021 ali 2022:
KRALJESTVO GLASBE
Avtorica besedila in glasbe: Tadeja VULC
Dirigent: Slaven KULENOVIĆ (premiera), Irma MOČNIK (ponovitve)
Režija: Eva HRIBERNIK
Scenograﬁja: Jaro JEŠE
Kostumograﬁja: Anjana PAVLIČ
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
ČLANI ORKESTRA SLOVENSKE FILHARMONIJE
Tolkalni duo Katarina KUKOVIČ, Žiga BRLEK
4. 4. / 6. 6. / 10. 10. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
13. in 15. 10. 2020, Maribor, Dvorana Union
16. 10. 2020, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Marjana Kozine
20. 11. 2020, Prevalje, Osnovna šola Franja Goloba
20. 11. 2020, Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega

LA PASSIONE
Zbor in orkester Slovenske ﬁlharmonije
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Dirigent György Győriványi RÁTH
9. in 10. 4. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Spored: L. van Beethoven: Oratorij Kristus na Oljski gori
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O NEBEŠKEM ŽIVLJENJU
Alienor FEIX, alt
Zbor Slovenske ﬁlharmonije
Mladinski pevski zbor glasbene matice ljubljana
Ženski sestav Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Dirigent Philipp von STEINAECKER
5. in 6. 11. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Spored: Gustav Mahler, Simfonija št. 3 v d-molu
GLOBINA TEME
Zbor Slovenske ﬁlharmonije
Ženski sestav Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana
ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Dirigent James TUGGLE
12. in 13. 11. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Spored, pri izvedbi katerega naj bi sodeloval ženski sestav
Mešanega pevskega zbora Glasbene matice: Claude Debussy, Trije nokturni

BOŽIČNI KONCERT
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
SIMFONIKI RTV SLOVENIJA
Dirigent Rossen MILANOV
20. 12. 2020, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Spored, pri izvedbi katerega naj bi sodeloval Mešani pevski zbor Glasbene matice:
Hugo Wolf, Christnacht

AFRIŠKI ŽIVALSKI RAJ, 31. 1. 2020, Štihova dvorana v Cankarjevem domu
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GLASBENO-DRUŽABNI DOGODKI
DOBRA ŠTIMA
Cikel večerov z naslovom Folk Union smo v letu 2020 preimenovali v cikel DOBRA ŠTIMA. Po
desetih letih gostovanja v ljubljanski Kavarni Union smo bili namreč primorani poiskati nov prostor
za naša srečanja ob slovenskih ljudskih pesmih. Avtorica cikla Urša ŠIVIC k sodelovanju vabi
skupine ljudskih pevcev iz različnih krajev Slovenije, ki nastopajo v Atriju ZRC SAZU, in s tem
spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje. Poleg tega da je Dobra štima konceptualno
glasbena prireditev, je pomembna tudi njena izobraževalna vsebina, saj ob petju poslušalci izvedo
veliko o načinih ljudskega petja, o funkcijah posameznih pesmi, o šegah in navadah, ki so povezane
z glasbo, ter o vlogi in pomenu ljudskega petja danes. Poslušalci prireditev Dobra štima so v
nasprotju s siceršnjo koncertno publiko dejavno vključeni v dogajanje, saj lahko pri petju sami
sodelujejo. Glede na to, da je prireditev že v prvi sezoni (2010/2011) pridobila občinstvo in ga do
danes obdržala – udeležuje se je med 50 in 60 poslušalcev –, je to več kot dober dokaz, da je v
mestnem okolju zelo dobrodošla. Izbor skupin, vsebinsko zasnovo in izvedbo prireditev vodi
etnomuzikologinja Urša Šivic, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. V preteklem
letu nam je namesto običajnih petih prireditev uspelo organizirati samo dve. Na prvi smo gostili
sestri Apšner iz okolice Slovenj Gradca (29. 1. 2020), na drugi pa skupino Oﬁrovci in koledniki iz
Laškega (26. 2. 2020). Obe skupini povezuje tradicija družinskega petja, ki jo prenašata v današnji
čas.

Avtorica in moderatorka cikla Dobra štima
Urša ŠIVIC
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GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
PEVSKA ŠOLA
PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE, ki je bila na pobudo priznane zborovodkinje in sodelavke
Glasbene matice Urše LAH ustanovljena leta 2006, se je v času svojega delovanja razvila v suveren,
visokokakovosten izobraževalni program. Pri vpisu v Pevsko šolo ni starostnih omejitev, dobrodošli
so vsi, ki se želijo naučiti veščin pravilne pevske tehnike in pevskega poustvarjanja. Program Pevske
šole je prvenstveno namenjen zborovskim pevcem vseh starostnih skupin, od najmlajših pevcev v
predmutacijskem obdobju do pevcev zrelejših let. Obsega pet letnikov (tri na osnovni in dva na
nadaljevalni ravni) skupinskega ali individualnega pouka petja, ki poteka enkrat tedensko po eno
pedagoško uro in vključuje skupinske delavnice ter korepeticije. Pri pouku petja, v skupinah treh
učencev ali individualno, pevci sistematično spoznavajo načela pravilne uporabe in razvijanja
pevskega glasu ter elemente pravilnega pevskega izvajanja na različnih ravneh.
V letu 2020/2021 je v Pevsko šolo vpisanih 56 učencev, v starosti od 12 do 58 let. Od tega v prvi letnik
18, v drugi letnik 14, v tretji letnik 10, v četrti letnik 8 in v peti letnik 6 učencev. Učenci imajo vsako leto
en skupni nastop, na katerem sodelujejo učenci vseh profesorjev, in en razredni nastop, ki ga
pripravi profesor z učenci svojega razreda.
Pevsko šolo je med letoma 2009 in 2020 vodila Nina KOMPARE VOLASKO, s šolskim letom
2020/2021 pa je vodenje prevzela Tanja RUPNIK. Učitelji vokalne tehnike v letu 2020 so bili poleg
njiju še Diego BARRIOS ROSS, Aco BIŠĆEVIĆ in Julieta KUBIK DE HABJANIČ.
Poleti (6.–10. 7. 2020) je Diego Barrios Ross pripravil tudi enotedensko pevsko delavnico na osnovni
ravni, ki se je je udeležilo 13 pevcev. Delavnica se je pričela z analizo pevskega znanja in
individualnih sposobnosti posameznika, nadaljevala pa z večurnim vsakodnevnim učenjem, ki je
bilo prilagojeno stopnji pevskega predznanja pevca. Delavnice so se udeležili začetniki in tisti, ki so
želeli osvežiti temeljna znanja o pravilnem položaju telesa pri petju, o dihanju s prepono, vokalni
tehniki, razvijanju mišic grla, odkrivanju rezonatorjev telesa in tvorbi tona. Študij poljubnega
pesemskega repertoarja je vključeval tehnično znanje, interpretacijske smernice in napotke glede
odrske prezence.
Lansko poletje je bil na pobudo Juliete KUBIK DE HABJANIČ in Marcosa BAJUKA organiziran tudi
pevski seminar z naslovom SLOVENSKI SAMOSPEV: OSEBN(OSTN)A OBOGATITEV. Seminar
interpretacije slovenskih samospevov je ponudil svež in drugačen vpogled v dramaturško
razumevanje rednega in obveznega dela učnega programa slovenskih dijakov in študentov
solopetja. Oba profesorja sta odprla svoj pogled na slovensko kulturo, ki ga zaznamuje njuna
drugačna perspektiva ter zgodovinska in multikulturna izkušnja Argentine. Seminar, ki je
dragoceno obogatil pevčev vpogled, razumevanje in interpretacijo del slovenskih pesnikov ter
skladateljev, je potekal od 10. do 14. avgusta in se ga je udeležilo 6 pevcev
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Učitelji petja
v Pevski šoli Glasbene matice v letu 2020

Diego BARRIOS ROSS

Nina KOMPARE VOLASKO

Aco BIŠČEVIĆ

Julieta KUBIK de HABJANIČ

Tanja RUPNIK
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MOJSTRSKI TEČAJI IN
KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE
Theresa PLUT in Irina MILIVOJEVIĆ, 29. 6.–3. 7. 2020
Pia BRODNIK in Irina MILIVOJEVIĆ, 13.–17. 7. in 20.–24. 7. 2020
Francka ŠENK in Vladimir MLINARIĆ, 27.–31. 7. in 10.–14. 8. 2020
Barbara JERNEJČIČ FÜRST in Tadej PODOBNIK, 3.–7. 8. 2020
Tatjana VASLE in Darja MLAKAR MALEŽIČ, 17.–21. 8. 2020
Edita GARČEVIĆ KOŽELJ in Igor VIĆENTIĆ, 24.–31. 8. 2020

MOJSTRSKI TEČAJI PETJA so ponudili priložnost za intenzivno enotedensko izobraževanje s
priznanimi solo pevkami in pevskimi pedagoginjami, s katerimi so se udeleženci lahko pripravili na
novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali so z njimi preprosto
študirali program po lastnem izboru. Izobraževanje je ponudilo odgovore na vprašanja o vseh
komponentah umetniškega poustvarjanja: o treningu pevskega glasu, osmišljanju njegovega
delovanja, glasbenem stilu in interpretaciji ter umetnosti nastopanja. Tečaji so bili namenjeni
univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija ter drugim
izkušenim pevcem, ki študirajo na profesionalni ravni. Mojstrskih tečajev se je udeležilo 69 pevcev,
54 aktivno in 15 pasivno. Vsi pevci so nastopili na zaključnem nastopu v Lajovčevi dvorani Glasbene
matice ali v univerzitetni dvorani Kazina, nekateri med njimi pa tudi na koncertu Aleja sniva v okviru
festivala Noči v Stari Ljubljani. Predvidena sta bila še dva koncerta v okviru cikla Pevski obeti, ki sta
bila namenjena šestim najboljšim mladim pevcem poletnih mojstrskih tečajev, na katerih naj bi se
ti predstavili s programom samospevov po lastni izbiri, vendar sta bila koncerta zaradi epidemije
odpovedana in sta prestavljena v leto 2021.
Pia BRODNIK

Francka ŠENK

Tatjana VASLE

Barbara JERNEJČIČ FÜRST

Edita GARČEVIĆ KOŽELJ

Theresa PLUT
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Marcos FINK in Irina MILIVOJEVIĆ, 8. in 10. 9. 2020

Marcos FINK

KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE so bile namenjene
profesionalnim pevcem in univerzitetnim študentom višjih
letnikov, ki obvladajo pevsko tehniko in so že bolj ali manj
izoblikovane pevske osebnosti, želijo pa z mednarodno
priznanim umetnikom poglobiti študij glasbene in dramske
interpretacije ter izboljšati umetniški izraz. Poudarek je bil na
celostnem poznavanju skladbe, tekstovni analizi in analizi
posameznih vlog s ciljem doseči boljšo komunikacijo glasbene
drame na odru. Pri študiju samospevov je mentor spodbujal
razvijanje lastne kreativnosti v izražanju različnih vsebin.

ODZIVI UDELEŽENCEV
Marinka GOLOB, udeleženka mojstrskega tečaja pri Francki ŠENK
Letošnje leto je bilo zaradi izrednih razmer precej drugačno. Odpovedani so bili številni koncerti in
glasbeni dogodki. Na srečo je bilo poletje nekoliko bolj sproščeno. Z določenimi omejitvami je bilo
izvedenih nekaj koncertov in pevskih seminarjev. Letos sem imela priložnost nastopati z orkestrom
v okviru Poletne glasbene Akademije pod vodstvom maestra Georga Pehlivaniana. Izvedena je bila
Mozartova opera Figarova svatba, pela sem vlogo Marcelline ter arijo Barbarine. Pred koncerti so v
Radovljici potekale vsakodnevne vaje, hkrati je v Ljubljani potekal seminar pri Francki Šenk.
Obojega sem se želela udeležiti. K sreči nam je uspelo uskladiti termine. Na seminarju sva s
profesorico izdelovali program za Figarovo svatbo, saj sem to v tistem trenutku najbolj potrebovala.
Program, ki sem ga študirala in prinesla na seminar, je bil dokaj »na sveže naučen«, vendar sem
kljub temu dobila dobre napotke. Na urah smo se dotaknili tem kot so ogrevanje telesa pred petjem
(telo je naš inštrument), pevska tehnika, interpretacija ter tudi, kako poskrbeti za utrujen glas, v
mojem primeru zaradi skupnih vaj, seminarja in še vadenja doma. Na oder sem posledično lahko
stopila bolj samozavestno in dobro pripravljena. Poletje je čas, ko ni rednega pouka. Seminarji
omogočijo, da pevci ostanemo v kondiciji ter tudi v času počitnic napredujemo in se učimo,
izdelujemo program, hkrati pa je odlična priložnost za pripravo na projekte v poletnih mesecih. Ob
sklepu seminarja sledi nastop, kjer se vsi udeleženci predstavimo in se tako urimo tudi v
nastopanju.
Pia NOVAK, udeleženka mojstrskega tečaja pri Tatjani VASLE
Mojstrskega tečaja pri Tatjani Vasle sem se udeležila z največjim veseljem in velikimi pričakovanji.
Napoved tečaja sem zasledila na spletni strani Glasbene matice. Na tečaju sem nabrala ogromno
novih izkušenj in podatkov, za kar po navadi pri rednem šolskem pouku zmanjka časa, saj je
profesorica Tatjana Vasle tudi moja učiteljica petja na umetniški gimnaziji Konservatorij za glasbo
in balet Ljubljana. Seveda sem se na koncu tečaja najbolj razveselila sklepnega koncerta in nato še,
kot izbrana pevka, koncerta Aleja sniva, saj so odri in nastopi to, kar si najbolj želim – moj drugi dom.
Tečaj in druženje z enako mislečimi mi bosta zagotovo ostala v lepem spominu.
Ernestina JOŠT, udeleženka mojstrskega tečaja petja pri Francki ŠENK
V Sloveniji čez poletje nimamo veliko mojstrskih tečajev, zato smo lahko hvaležni Glasbeni matici za
organizacijo tečajev z odličnimi pevskimi pedagogi. Že nekaj let je minilo, odkar sem bila prvič na
tečaju pri Barbari Jernejčič Fürst. Letos sem se v zadnjem hipu odločila, da se udeležim tečaja pri
Francki Šenk, ki je bila moja prva učiteljica petja pri šestnajstih letih. Francka je odlična
pedagoginja, v nekaj dneh sem od nje prejela ogromno znanja. Pri vsakem pevcu z inovativnimi
načini išče optimalno tehniko. Ker stopam na samostojno pevsko pot, sem se z njo posvetila
predvsem opernim arijam, ki bi jih lahko kasneje uporabila za avdicije. Na seminarju sem zelo
uživala. Vsak dan je prinesel nove izzive in ogromno novega znanja, cel teden pa je bil zavit v obilo
pozitivne energije.
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SEMINAR
MOTIVACIJA IN RAZVIJANJE
GLASBENIH KOMPETENC
V NOVI REALNOSTI
Glasbena matica je želela z organizacijo tega seminarja osvetliti in nakazati možne rešitve vedno
bolj perečih problemov, ki smo jim priča v procesu vzgoje in poučevanja glasbe. V obdobju
epidemije pa se učitelji glasbe spopadajo s še dodatno, zdravju »ogrožajočo« dejavnostjo. Seminar
je poskušal odgovoriti na vprašanja, kako navdušiti otroke in mlade, da odkrijejo svoj glas in
spoznajo radosti prepevanja v navadnih, še posebej pa v izrednih razmerah, kje dobiti zanimivo
pevsko literaturo in kako zabavno je lahko petje ljudskih pesmi.
Pred pedagogi in vzgojitelji je težka naloga posredovanja glasbenih vsebin, še posebej pa je oteženo
spodbujanje petja ter negovanje glasbene in splošne kulturne dediščine. Dostop do kakovostnih
vsebin s področja izročila je vse težji, zato je nujno potrebno neposredno srečanje z izvirom in
kritični pogled. V okviru seminarja je bil zato podčrtan tudi izbor gradiva iz slovenske glasbene
dediščine in njegovi splošni kulturno-vzgojni vidiki.
Tematiko so osvetlili predavatelji s številnimi izkušnjami poučevanja ter strokovnega in
znanstvenega dela, večji del pa je bil namenjen praktičnemu delu z udeleženci in tudi
predstavitvam novih metod ustvarjanja z otroki.
Predavateljice in teme predavanj/delavnic:
Branka ROTAR PANCE MOTIVACIJA IN NAVDUŠEVANJE ZA GLASBO
Tanja RUPNIK KAKŠEN JE MOJ GLAS? Prepoznavanje potencialov
mladega pevca in odkrivanje ter razumevanje
razvoja pevskega aparata – praktične vaje
Petra GRASSI BIVATI V TELESU – BIVATI V GLASBI
Valentina UGOVŠEK PREKO IGRE VZBUDITI VESELJE ZA PETJE
– praktične vaje
Mojca KOVAČIČ in Alenka KOVAČIČ DIVJAK SLOVENSKA LJUDSKA PESEM NEKOČ IN DANES
ter njena uporaba v redni šolski praksi
Seminar v obsegu 16 pedagoških ur je potekal 17. in 18. 9. 2020 v konferenčni dvorani Cankarjevega
doma. Udeležilo se ga je 47 učiteljev, pretežno iz osnovnih, srednjih in glasbenih šol.

Petra GRASSI

GLASBENI SEMINAR
ZA VZGOJITELJE
V zgodnjem otroštvu je glasba zelo pomembna za miselni in duhovni razvoj otroka, saj spodbuja
ustvarjalnost in domišljijo, sprošča ter pomirja, otroka spodbuja k telesnemu gibanju in izražanju
ter mu predstavlja veliko veselje. V Glasbeni matici zato z različnimi dejavnostmi skrbimo tudi za
glasbeno vzgojo predšolskih otrok. Med drugim že vrsto let v več ljubljanskih vrtcih organiziramo
cicibanske pevske zbore. Seminar, ki je bil namenjen strokovnemu pedagoškemu kadru v vrtcih, pa
je lani pripravila in dvakrat izvedla Branka ROTAR PANCE, 14. januarja v Vrtcu Mornarček v Piranu
in 28. januarja v vrtcu v sklopu Osnovne šole Krmelj.
Namen seminarja je bil osvežiti in nadgraditi glasbena znanja in metode učenja pri delu z
najmlajšimi otroki. Cilji seminarja so bili:
(1) praktično delo udeležencev z izbranim pesemskim gradivom, z izborom skladb za
poslušanje, s predlogi za vodenje glasbenih ustvarjalnih dejavnosti in z glasbenimi
didaktičnimi igrami za najmlajše;
(2) ozaveščanje pomena glasbe in glasbenih dejavnosti v vrtcu ter glasbenih ciljev in
metod dela z najmlajšimi na različnih področjih glasbene dejavnosti;
(3) možnosti medpodročnega povezovanja glasbe (umetnosti) in naravoslovja (tema:
bivanje v naravi) v povezavi z obravnavanimi glasbenimi vsebinami in dejavnostmi.

Branka ROTAR PANCE

SEMINAR SVOBODNO TELO ZA IZRAZNO PETJE
Seminar SVOBODNO TELO ZA IZRAZNO PETJE – seminar o govorici telesa, namenjen pevcem
solistom in zborovskim pevcem, ki naj bi ga od 20. do 24. 7. 2020 vodila Daniela BAJUK, je bil
odpovedan, ker avtorica zaradi epidemije ni mogla pripotovati v Ljubljano.
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GLASBENI PROGRAM ZA OTROKE
MALI GLASBENIK
Mali glasbenik je glasbeno-gibalna delavnica za najmlajše otroke (3–4 leta), ki preko učenja pesmi,
instrumentalnih spremljav na Orﬀova glasbila, poslušanja glasbe, plesa, glasbenih iger in pravljic
predstavlja začetek glasbenega razvoja za vsakega malčka. Delavnica, ki obsega dvanajst srečanj
po 45 minut, je namenjena intenzivnejšemu in kvalitetnejšemu glasbenemu razvoju otroka. Pesmi,
poslušanje glasbe, igre in ostale dejavnosti so izbrane tako, da jih skupna tema povezuje v smiselno
celoto. V letu 2020 je program oblikovala in izvedla profesorica glasbe Sara BUNIČ. Potekal je v
dveh terminih (spomladanskem in jesenskem), a zaradi epidemije sta bila oba predčasno
prekinjena. Prvo delavnico je obiskovalo 15 otrok, drugo pa 4 otroci.

CICIBANSKI PEVSKI ZBORI
Cicibanski pevski zbori so poseben projekt Glasbene matice, namenjen navduševanju predšolskih
otrok za zborovsko petje. Projekt je organiziran v sodelovanju z Akademijo za glasbo Univerze v
Ljubljani in poteka od leta 2006 v več ljubljanskih vzgojno-varstvenih zavodih. Prek njega otrokom
omogočamo srečevanje z glasbo, predvsem jih uvajamo v spoznavanje zborovske pesmi in
značilnosti zborovskega petja. S skupinskim petjem jih aktivno vključujemo v glasbeno
poustvarjanje in jih postopoma navajamo na estetsko in doživeto zborovsko petje. V letu 2020 so
bile predvidene pevske delavnice v obsegu šestih pedagoških ur v Vrtcu Mladi rod v Ljubljani. Pod
mentorstvom profesorice na Akademiji za glasbo Katarine ZADNIK naj bi jih novembra in
decembra izvedli študenti glasbe, a je realizacija prestavljena v leto 2021.

PEVSKA PRIPRAVNICA
Pevska pripravnica je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov osnovne šole, ki
se želijo ob glasbi igrati, se z njo izražati, jo ustvarjati ter predvsem v glasbi in petju uživati ter tako
osebnostno in pevsko rasti. Zborovodkinja želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja, jih naučiti osnov
vokalne tehnike, razvijati pevski posluh, širiti glasovni obseg, jih navajati na pevsko disciplino ter
jim posredovati čim več zanimivega in privlačnega pevskega repertoarja. Osnovni namen je, da bi
otroci postopoma pevsko napredovali in razvili veselje do petja in glasbe. V šolskem letu 2019/2020
je pripravnico obiskovalo 12 otrok, v letu 2020/2021 pa 10.
Zborovodkinja v šolskem letu 2019/2020 je bila Tatjana DOLENC MARINŠEK, v šolskem letu
2020/2021 pa Sara BUNIČ.
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Sara BUNIČ

Tatjana DOLENC MARINŠEK
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ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
V letu 2020 je Glasbena matica v sodelovanju z ZKP RTV Slovenija in Radiem Slovenija –
programom Ars izdala zgoščenko s posnetkom Schubertove Maše št. 5 v As-duru. Posnetek je nastal
18. 4. 2019 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v okviru cikla Kromatika.

FRANZ SCHUBERT
MAŠA ŠT. 5 V AS-DURU, D 678
Mojca BITENC KRIŽAJ, sopran
Monika BOHINEC, alt
Martin SUŠNIK, tenor
Domen KRIŽAJ, bariton
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Sebastjan VRHOVNIK, dirigent zbora
SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA
Dirigent Rossen MILANOV
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ODMEV
Tomaž GRŽETA, strokovni sodelavec SIGIC-a
(Objavljeno v spletni glasbeni reviji Odzven, 13. 6. 2020)
Pričujoča zgoščenka prinaša posnetek sedmega abonmajskega koncerta koncertne
sezone 2018/19 iz cikla Kromatika, ki ga prireja Simfonični orkester RTV Slovenija.
Posnetek v živo je nastal v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na večer 18. aprila
minulega leta, zgoščenka pa je izšla pri ZKP RTV Slovenija na začetku letošnjega leta.
Na sporedu je bila Schubertova Maša št. 5 v As-duru, ki, kot v spremni besedi k zgoščenki
zapiše dr. Katarina Bogunović Hočevar, »uteleša sintezo spoštljivosti in obvladovanja
tradicije žanra katoliške liturgije ter njenega hkrati subtilnega in sublimnega
spreminjanja z značilno osebno poetiko, uresničeno v samospevih in ostalih
mojstrovih inštrumentalnih delih«. Delo je za izvajalce svojevrsten izziv, ki pa je, če se
ga premaga s tehtno interpretacijo, vsekakor vreden dokumentiranja, denimo s
trajnim zvočnim zapisom.
Trenutna zasedba Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana je sveža, od
leta 2017 jo vodi Sebastjan Vrhovnik. Nadaljuje sicer dobro stoletje dolgo zborovsko
dejavnost Matice, vendar je za trenutno, relativno novo zasedbo izvedba velikih
vokalno-inštrumentalnih del iz klasičnega repertoarja vsekakor velik zalogaj in
preizkus tako tehnične kot tudi umetniške dovršenosti. V smeri, ki jo je zbor Glasbene
matice ubral v zadnjih letih (ta ga vodi tako skozi a capella dela kot tudi dela za zbor in
orkester), je tovrstna izvedba dragocena izkušnja na poti izpopolnjevanja in umetniške
rasti. Zboru se je pridružila še skupina izvrstnih vokalnih solistov mlajše generacije:
sopranistka Mojca Bitenc Križaj, altistka Monika Bohinec, tenorist Martin Sušnik in
baritonist Domen Križaj. Skupaj z uveljavljenim in upravičeno cenjenim Simfoničnim
orkestrom RTV Slovenija ter njegovim novim šefom, dirigentom Rossenom Milanovim,
so posegli po Schubertovi mojstrovini. S tem so očitno hoteli oblikovati glasbeni
spektakel, poleg tega pa so z izbiro sporeda zapolnili že nekaj let perečo praznino v
klasičnem koncertnem repertoarju naših glasbenih inštitucij.
Solisti, zbor in ansambel so postregli z zgledno interpretacijo, ki jo odlikuje predvsem
impozantna, očarljiva zvočnost velike zasedbe. Iz glasbeno-tehničnega vidika
zaznamo nekaj pomanjkljivosti predvsem v smislu ravnovesja med zvočnimi gmotami
zbora in orkestra, ki se nista v celoti zlila ne barvno ne dinamično. Sodeč po posnetku
pa vsekakor dopuščam možnost, da je neravnovesje rezultat samega posnetka in ne
odraža nujno v celoti dejanskega zvena glasbe, kot so ga zaznali obiskovalci koncerta.
Nenazadnje kot obiskovalci Cankarjevega doma vemo, da akustika Gallusove dvorane
ni najbolj hvaležna za vokal. Iz slogovnega vidika je interpretacija ponudila dovolj
žlahtnosti in prepoznavnosti, k čustvenemu naboju in dramatiki celotne izvedbe pa so
veliko prispevali solisti, med katerimi izstopa Martin Sušnik.
Pred nami je torej zanimivo in tehtno glasbeno doživetje, ki poleg dokumentiranja
uspešnega sodelovanja dveh naših uglednih glasbenih inštitucij ter izvrstnih solistov
in mednarodno cenjenega dirigenta izkazuje tudi estetsko vrednost.
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Črt SOJAR VOGLAR, strokovni sodelavec Glasbene mladine Slovenije
(Objavljeno v reviji Glasna, letnik 51, št. 2, maj–julij 2020)
Aprila 2020 je luč sveta ugledala zgoščenka s posnetkom žive izvedbe Maše št. 5 v Asduru, D 678 za štiri soliste, zbor in orkester skladatelja Franza Schuberta, ki je potekala
18. aprila 2019 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Schubertova monumentalna
skladba spada v obdobje »poznih maš«, ko je skladatelj začel izkoriščati svojo
dozorelost pri tehničnih sposobnostih in poznavanju glasbenega stavka, vse globlje pa
je dojemal tudi povezavo med glasbo in besedilom. Glasba izžareva neusahljivo
ustvarjalno energijo, spretno prehajanje iz dramatičnosti v liričnost, za tisti čas precej
nenavadne prijeme v harmoniji, v veliki meri tudi oblikovno dovršenost – nekoliko je
predimenzioniral baročno zveneč zaključek Glorie: kot da bi se tam Schubert ne znal
pravočasno ustaviti. Schubert daje v Maši večjo težo zboru kot solistom, do izraza
prideta njegovo izvrstno poznavanje vokala in občutek za široke melodične linije v
širokem razponu; glasba je za pevce tudi kondicijski izziv, saj traja skoraj 45 minut.
Pri izvedbi Maše so sodelovali Simfoniki RTV Slovenija, Mešani pevski zbor Glasbene
matice Ljubljana ter solisti Mojca Bitenc Križaj (sopran), Monika Bohinec (alt), Martin
Sušnik (tenor) in Domen Križaj (bas). Na koncertu je dirigiral sedanji šef dirigent našega
radijskega orkestra Rossen Milanov, zbor pa je pripravil Sebastjan Vrhovnik. Posnetek
je zvočno zelo lepo urejen, razmerja med pevci in orkestrom ravno pravšnja; radijsko
tehnično osebje v sestavi Miran Kazafura, Cole Moretti, Damir Ibrahimkadić in Klemen
Weber so opravili svoje delo z odliko.
Med solisti je znova najbolj navdušil tenorist Martin Sušnik, ki je v zadnjih letih ob
izrazni prepričljivosti in intonančni zanesljivosti svojemu glasu dodal še zvočno zrelost
in dokazal, da se razvija v enega najboljših slovenskih tenorjev. Mlajša pevca iz
zasedbe, sopranistka Mojca Bitenc Križaj in baritonist Domen Križaj se prav tako
razvijata v velika mojstra, svoje pevske linije sta oblikovala z jasno dikcijo, lepo
razporejenimi barvami registrov in izrazno prepričljivostjo. Malo manj navduši Monika
Bohinec, ki v svojem pevskem obsegu ni čisto prava altistka: v nizkih legah izgublja
nekaj glasovne moči, v stavku Kyrie tudi lahko slišimo nekoliko premalo aktivne
izgovorjave besedila. Zbor Glasbene matice je s to izvedbo dosegel enega izmed svojih
vrhuncev v zadnjih letih. Na harmonsko težjih mestih imajo sicer posamezni glasovi
nekaj blagih intonančnih težav, tudi basi včasih barvno »štrlijo ven« iz zvočne mase. Ne
smemo pozabiti, da gre za živo izvedbo, tam se takšne malenkosti seveda oprostijo.
V celoti gledano smo dobili dragoceno glasbeno ploščo, s katero se lahko Slovenija
znova ponaša kot eden pevsko najsodobnejših narodov na svetu, prepričan pa sem, da
bi bil tudi skladatelj navdušen nad izvedbo.

FRANZ SCHUBERT: MAŠA ŠT. 5 V AS-DURU, 18. 4. 2019, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu
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UPRAVLJANJE Z NEPREMICNINAMI
V letu 2020 sta bili načrtovani dve investiciji v hiši Glasbene matice – zamenjava oken na pročelju
hiše na Gosposki ulici ter obnova vseh sanitarnih prostorov v obeh hišah. Prvi projekt je bil uspešno
izveden. Izmed štirih ponudnikov je upravni odbor društva za izvajalca izbral mizarja Petra
Keršmanca. Mizar je izdelal in montiral 14 novih dvoslojnih macesnovih oken po vzorcu, ki ga je
potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt je bil izveden v okviru predvidenega
ﬁnančnega načrta in je skupaj z zaključnimi gradbenimi deli in čiščenjem prostorov po koncu del
znašal 24.762,01 EUR. Za skrbno vodenje projekta se zahvaljujemo Antonu Venguštu.
Predvideno je bilo, da bi se poleti obnovilo tudi štirinajst sanitarnih prostorov v obeh hišah. Podjetje
Fronta Arhitekti je pripravilo arhitekturne načrte, načrte strojnih, električnih in vodovodnih
inštalacij ter popis del. Na podlagi njihove dokumentacije smo pridobili ponudbe štirih izvajalcev.
Vse štiri ponudbe močno odstopajo od ocene vrednosti investicije, ki so jo podali arhitekti in tudi od
zneska, ki ga je bila Glasbena matica pripravljena vložiti v projekt, zato projekt poleti ni bil izveden.
Ker je obnova sanitarij možna samo v poletnem času, je projekt prestavljen v leto 2021. Naslednja
faza je skupaj z arhitekti pripraviti načrt obnove v okviru sprejemljivega ﬁnančnega okvira.

Hiša GLASBENE MATICE na Gosposki ulici 8 v Ljubljani.
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ORGANI DRUŠTVA, IZVOLJENI
NA OBČNEM ZBORU DRUŠTVA (3. 6. 2020)
Predsednica: Veronika BRVAR
Upravni odbor: Vesna ČOPIČ
Marcos FINK
Mojca MENART
Branka ROTAR PANCE
Tomaž SIMETINGER
Anton VENGUŠT
Po funkciji predstavnika MePZ Glasbene matice Ljubljana je
nevoljen član upravnega odbora tudi
Urban UDOVIČ.
Nadzorni odbor:

Marko BREZNIK
Janez ROZMAN
Vida ŠEGA

Disciplinska komisija: Tanja BENEDIK
Marinka GOMBAČ
Monika KARTIN
Častni predsednik društva: Anton VENGUŠT
Častni člani društva: Jakob JEŽ, Lojze LEBIČ, Henrik NEUBAUER, Mirko RAMOVŠ,
Julijan STRAJNAR, Vida ŠEGA, Tomaž TOZON
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Franz SCHUBERT, MAŠA ŠT. 5 v As-duru

(od leta 2008 do leta 2020)

