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Ljubljana, 2019

UVODNIK
Dragi matičarji ter prijatelji in podporniki GLASBENE MATICE LJUBLJANA,

ob izteku koledarskega leta se s ponosom oziramo na bero dogodkov in dejavnosti, v kateri se zrcalita
žlahtna vsebina Glasbene matice in njeno poslanstvo. V rednem letnem zborniku je natančen popis
dogodkov, ki ob vsakoletnem pregledu zaradi svoje kakovostne in tudi občutne rasti vedno znova
vzbudi občudovanje. Zdi se, da meje nedosegljivega za matičarje ne obstajajo, saj je pot, na katero
stopamo z našimi programi, premišljena in načrtovana.
Srce dejavnosti temelji na pevski gorečnosti, ki navdihuje tako naše najmlajše v cicibanskih zborih kot
tudi pevske ambasadorje Glasbene matice v otroškem, mladinskem, mešanem in seniorskem zboru.
Predano in vrhunsko strokovno vodstvo pevskih sestavov je prav v letu 2019 pripeljalo do umetniških
presežkov in poskrbelo za pomembno uveljavitev naše ustanove v slovenskem kulturnem prostoru,
hkrati pa so pevovodje navezali tudi pomembne stike z mednarodno strokovno javnostjo.
Že na začetku leta so izbrani mladi pevci Mladinskega pevskega zbora, za katerega skrbita
zborovodkinja Irma Močnik in pevska pedagoginja Tanja Rupnik, skupaj z vrhunskimi plesalci baleta iz
Marseilla in ICK Amsterdam nastopili v prestižnem abonmaju Cankarjevega doma Veličastnih 7.
Intenzivna glasbeno-gledališka delavnica s francoskim skladateljem Franckom Krawczykom je mlade
pevce pripravila na nepozabno izkušnjo na odru Gallusove dvorane. Na tem odru so nekaj mesecev
pozneje s Simfoniki RTV Slovenija pod taktirko šefa dirigenta Rossena Milanova v Schubertovi maši
nastopili pevci Mešanega pevskega zbora, za katere skrbi edinstvena ekipa pod vodstvom dirigenta
Sebastjana Vrhovnika. Mešani pevski zbor Glasbene matice je pripravil tudi prvo popotovanje z
Rossinijem po Sloveniji, Seniorski zbor, ki ga vodi legendarni dirigent Tomaž Tozon, pa je sodeloval pri
osrednjem evangeličanskem bogoslužju ob dnevu reformacije, ki ga je neposredno prenašala tudi
nacionalna televizija.
V jesensko-zimskem delu so pevci Otroškega pevskega zbora – vodi ga zborovodkinja Tatjana Dolenc
Marinšek – skupaj z mladimi plesalci in igralci zavzeto vadili novo glasbeno gledališko igro Afriški
živalski raj, njihovi starejši vzorniki Mladinskega zbora pa so skupaj s profesionalno ekipo Slovenskega
komornega glasbenega gledališča znova okusili radosti in zahteve profesionalnega odra v predstavi
Snežna kraljica Matthewa Kinga.
Kratek izsek iz dela štirih pevskih ambasadorjev predstavlja le del razvejane društvene dejavnosti. Ta
pisani mozaik sestavljajo tudi nepozabni koncerti samospevov, s katerimi je društvo v slovenski
kulturni krajini oralo ledino; nastopi ljudskih pevcev, s katerimi se ohranja slovensko ljudsko izročilo;
skrb za pevsko kulturo v Matičini Pevski šoli ter širjenje znanja na Matičinih seminarjih. V letu 2019 je
Glasbena matica tako prvič v Sloveniji gostila svetovnega strokovnjaka za staro glasbo Paula van
Nevla.
Društvo s svojimi vsebinami počasi, a vztrajno opozarja na svoj dragoceni pomen tudi v širšem
slovenskem prostoru ter zunaj državnih meja, o njegovih smelih načrtih pa pričajo tudi skrbni
upravljalci Matičinega duhovnega in materialnega premoženja. Iskrene čestitke in zahvalo si zato
zaslužijo člani upravnega odbora, ki nesebično razdajajo svoje proste ure skrbi za rast in razvoj
društva. Za neskončne ure dela, ki jih uravnavajo srčnost in brezmejno znanje, se v svojem imenu in v
imenu številnih sodelavcev zahvaljujem organizatorki Luciji Pavlovič in dragoceni strokovni sodelavki
Metodi Kink.
Za lepo skupno pot v letu 2019 gre iskrena zahvala vsem partnerjem, sodelavcem pri programih in
podpornikom, brez katerih naši ambiciozni načrti ne bi doživeli uresničitve. Načrtov je še veliko, zato
vabljeni na naše čarobno popotovanje v svet glasbe, prijateljstva in visoke kulture.
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PEVSKI ZBORI
Glasbena matica Ljubljana v zadnjih letih osrednjo pozornost namenja vokalni glasbi, še posebej
dvigovanju ravni zborovskega petja različnih starostnih skupin, kar v visoki meri izpostavljajo trije
izjemni ZBOROVSKI SESTAVI (Mešani pevski zbor, Mladinski pevski zbor in Otroški pevski zbor). V
Sloveniji, ki je sicer – tudi v mednarodnem prostoru – znana po dosežkih številnih amaterskih zborov s
programi a cappella skladb, je žal manjša skrb namenjena vokalno-instrumentalni literaturi, zato je
Glasbena matica Ljubljana pripravila novo zborovsko platformo, s katero odpira prostor
profesionalnim izvedbam slovenske in svetovne oratorijske literature ter glasbeno-igranih del, hkrati
pa odkriva tudi mlade pevske talente.
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Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
18. 11. 2019, Kulturni dom Nova Gorica
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Zgoščenka ZAPOJMO SKUPAJ, Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Zborovodkinja Tatjana DOLENC MARINŠEK, pianist Tadej FEMC

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da
bi otrokom približali kakovostno, predvsem slovensko zborovsko literaturo, jih navduševali za ubrano
zborovsko petje, za skupinsko poustvarjanje in jih skrbno vodili skozi pevski razvoj. Zbor redno
nastopa in sodeluje tudi pri večjih glasbeno-scenskih projektih, kot so bili ABC (Marjan Kozina),
Pedenjped (Karol Pahor, Tadeja Vulc, Matevž Goršič idr.), Gal v galeriji (Tadeja Vulc), Kaznovana
radovednost (Pavel Šivic), Brundibar (Hans Krasa) in Obiski pri Cuckih (Vitja Avsec). Pomembna so
tudi snemanja za Radio Slovenija in različne založbe (Mladinska knjiga, Grafenauer založba, založba
Panika).
Na povabilo Radia Slovenija je Otroški zbor spomladi 2019 za radijske valove posnel pet pesmic
Jakoba Ježa in Premrlovo Zdravljico. Državna himna v izvedbi našega zbora je teden dni odmevala v
radijskem programu in verjamemo, da bodo tudi druge pesmi vsaj malo prispevale k zakladnici
nacionalnega radijskega arhiva, predvsem pa k trajnemu spominu za našo mlado pevsko generacijo.
Otroci so nastopili še na reviji ljubljanskih otroških pevskih zborov in na Dnevu odprtih vrat Glasbene
matice, osrednja pozornost pa je bila namenjena učenju novega cikla pesmi Tomaža Vrabiča in
Antona J. Kropivška z naslovom Afriški živalski raj. Sklop enajstih pesmi o afriških živalih so otroci
skupaj z dramsko igralko Aljo Kapun prvič javno predstavili na letnem koncertu v Knjigarni Konzorcij,
kjer so tudi napovedali, da bodo v naslednjem letu nastopili v istoimenski glasbeni igri v Cankarjevem
domu.
Otroci so se razveselili tudi dveh novih zgoščenk s pesmicami, ki so jih posneli leto poprej. Zgoščenka
Pedenjped bo glasbena priloga knjižni izdaji, v kateri bo Niko Grafenauer zbral vse svoje pesmice o
fantku, ki je bil velik pedenj in še ped, štrlečih ušes in razkuštranih las, z resnimi nameni in nerodnimi
prigodami. Zgoščenko sta s pomočjo subvencije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izdali
Glasbena matica in Grafenauer založba. Na drugi zgoščenki z naslovom Zapojmo skupaj pa je
objavljen izbor slovenskih ljudskih pesmi po izboru založbe Panika, ki je zgoščenko tudi izdala.
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2019
Tatjana DOLENC MARINŠEK, zborovodkinja
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Metoda KINK, pianistka

PROGRAM ZBORA V LETU 2019
Jakob JEŽ Le zapojmo (Jakob JEŽ)
Jakob JEŽ Pikapolonica (Gitica JAKOPIN)
Jakob JEŽ Polž (Ivan ALBREHT)
Jakob JEŽ Hudi veter (Gitica JAKOPIN)
Jakob JEŽ En ten tenera (po ljudskih izštevankah)
Anton J. KROPIVŠEK Afriški živalski raj (Tomaž VRABIČ):
Tinka Tonka odpotuje
Nevarni samotar
Rep kot antena
Padla je trdnjava
Nojeva skrivnost
Mojster za barve
Sestrični
Plešoči bojevnik
Aj-aj in sifaka
Prepirljivka
Vleče južna me celina
Istrska ljudska, prir. Ambrož ČOPI Jes ti bon kipila
Štajerska ljudska Flosarska
Ponarodela Mamica je kakor zarja (Franjo NEUBAUER)

NASTOPI IN SNEMANJE ZBORA V LETU 2019
SNEMANJE ZA GLASBENI PROGRAM RADIA SLOVENIJA
28. 3. 2019, Ljubljana, Radio Slovenija
SODELOVANJE NA REVIJI POMLADNA PREPEVANJA
2. 4. 2019, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava
SODELOVANJE NA PRIREDITVI DAN ODPRTIH VRAT GLASBENE MATICE
7. 4. 2019, Ljubljana, Glasbena matica
LETNI NASTOP ZBORA
30. 5. 2019, Ljubljana, Knjigarna Konzorcij
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Premiera opere SNEŽNA KRALJICA, 10. 12. 2019, Linhartova dvorana v Cankarjevem domu
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA se je v zadnjih treh letih uveljavil kot eden
vodilnih zborov za izvedbo oper, napisanih za otroške glasove, in je tako za izvedbo tovrstne literature
postal stalni partner Cankarjevega doma. Profesionalno raven mladi pevci dosegajo pod skrbnim
vodstvom vrhunskih strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Pri postavitvi glasbeno-scenskih del
sodelujejo z uveljavljenimi slovenskimi ustvarjalci in poustvarjalci, vrhunska zasedba mladih pevcev
pa odpira tudi prostor nastanku novih del za ta sestav. Zbor je nastopil v operah Brundibar (Hans
Krasa), Hobit (Dean Burry), Všeč si mi (Damijan Močnik), v letu 2019 pa kar v treh različnih glasbenoscenskih produkcijah: v začetku leta sprva v osmih ponovitvah opere Všeč si mi (Damijan Močnik),
nato na povabilo Cankarjevega doma v baletu Pojavitev / Izginotje v okviru abonmaja Veličastnih 7 ter
konec leta na povabilo Slovenskega komornega glasbenega gledališča še v premierni izvedbi opere
Snežna kraljica (Matthew King).

EMIO GRECO, PIETER C. SCHOLTEN
POJAVITEV / IZGINOTJE
NACIONALNI BALET IZ MARSEILLA & ICK AMSTERDAM
MLADINSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Koncept in koreograﬁja: Emio GRECO, Pieter C. SCHOLTEN
Kompozicija in transkripcija: Franck KRAWCZYK
Glasba: Gustav MAHLER, Hanns EISLER, Leoš JANAČEK
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
Klavir: Franck KRAWCZYK
Video: Ruben van LEER
Lučno oblikovanje: Henk DANNER
Kostumi: Cliﬀord PORTIER
Dramaturgija: Jesse VANHOECK
Produkcija: Nacionalni balet iz Marseilla in ICK Amsterdam
Koproducenti: Theater aan het Vrijthof Maastricht, Nederlandse Dansdagen, Ravenna Festival,
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Cankarjev dom

POJAVITEV
Ljudje smo nagnjeni k povezovanju otroške nedolžnosti, spontanosti in zvedavosti z upanjem in
odrešenjem ter s stvarmi, ki jih v odraslosti izgubimo. Z dejanskim staranjem sodobne družbe in
razmahom nadvlade umetne inteligence te otroške lastnosti dozdevno ne ustrezajo več
prevladujočim političnim in ekonomskim modelom. Intuitivnemu telesu, otroški miselnosti in
čudenju svetu grozi izginotje. Pojavitev uganko otroštva stopnjuje do razvnetega vrhunca s
poosebitvijo izgube intuicije v smrti otrok.
Večdisciplinarni odrski projekt Pojavitev v svoji senzorični zvočni krajini otrokom omogoči vokalni
izraz. Glasbenik in skladatelj Franck Krawczyk je Mahlerjevo uglasbitev cikla pesmi Friedricha
Rückerta, Pesmi za umrlimi otroki, priredil v novo skladbo za klavir in otroški zbor z dodanim
posnetkom zvokov živali in narave. Mahlerjeva uglasbitev pesmi zazveni ob odlomkih drugih
glasbenih del, kot sta moravska melodija Leoša Janačka in revolucionarna pesem Kindertotenlieder
Hannsa Eislerja. Pojavitev sledi temi te nevidne pripovedi jetnice bridkosti žalujočega očeta. Ne izriše
se kot nova različica teh spevov, temveč kot popolnoma drugačno videnje njihove narave. S podelitvijo
pevske vloge ducatu otrok obnavljamo vez s krhkostjo obstoja.
Pojavitev ne omogoča zgolj vokalnega izraza otrokom, temveč tudi prostor za upodobitev njihovega
pogleda na svet, prostor za razkritje nepopolnosti, krhkosti. Otroci s popolno zbranostjo poustvarijo
pesmi v jeziku (nemščini), ki ni njihov. Medtem ko se s tem ustvarita odtujitev in drža odraslosti, nas
razpoke v njihovem vokalnem podajanju, jeziku in glasbi toliko bolj spominjajo na to, kaj pomeni biti
otrok. Krhkost in nedolžnost, ki ju upodabljajo, omogočata nov, iskren pristop k delu, ki v intimnosti
klavirske spremljave zazveni v vsej svoji polnosti.
Vsaka od pesmi občinstvo vpelje v drugačen senzorični prostor, s povabilom k vnovičnemu odkrivanju
bistva svojih čustev skozi luč, gib in glasbo. Otrokom se na odru pridružijo plesalci Narodnega baleta
iz Marseilla in ICK Amsterdam, ki prispevajo svojo zgodbo in občinstvo pritegnejo k iskanju
izgubljenega otroštva.

IZGINOTJE
Izginotje se začne, kjer se Pojavitev konča. Otroci so izginili, plesalci ostanejo. Trinajst teles, glasba,
projekcije, luč, radijski napovedovalec in otroški vokali se spojijo v etru, medprostoru, v katerem se
vse poraja in mineva, kjer telesa koprnijo po glasu in glasovi po telesu. Čutno, intuitivno doživetje, ki
nastaja iz teme ter v luč vznikne z nedolžnostjo in upanjem skozi modro – rdečo – rumeno, od
izčiščene črne do kompleksne zevajoče beline.
Koreografski dvojec Emio Greco – Pieter C. Scholten je s plesalci poglobil moč in ranljivost intuicije,
naivnosti, vztrajnosti in nedolžnosti. Te značajske vrednote, ki neustavljivo izginjajo iz naše družbe,
povzema ples, ki istočasno postavlja vprašanje: kaj, če tudi te izginejo; kaj nam sploh ostane? Plesalci
si prizadevajo usidrati svojo eksistenco ne glede na njeno dozdevno minljivost ali brezplodnost.
Projekcije ﬁlmskega ustvarjalca Rubena van Leera ustvarjajo mističen svet prikazni, v katerem
navzočnost izginulega postane nazorna: zabrisano gibanje, (ne)otipljiv spomin, ponujena roka. V
brezsnovnem etru se plesalci soočajo z zvočno paleto umetnika zvoka Salvadorja Breeda, ki ustvarja
sestavljanko iz pop skladb Davida Bowieja, Björk in skupine Radiohead ter radijskih in otroških
vokalov in elektronske glasbe.
Iz programskega lista POJAVITEV / IZGINOTJE, Abonma Veličastnih 7, 2. 3. 2019, Cankarjev dom, Gallusova dvorana

Brina VUKOVIČ, pevka Mladinskega zbora Glasbene matice Ljubljana

Sodelovanje v projektu Pojavitev / Izginotje je nedvomno moja najljubša odrska izkušnja do sedaj.
Delati z ljudmi, kot sta Emio Greco in Franck Krawczyk, je bilo zelo zanimivo in kljub temu, da smo
morali tako glasbeni material kot tudi gibanje na odru osvojiti v dokaj kratkem času (v primerjavi s
prejšnjimi operami), me je učenje obojega veselilo. Plesalci so bili odlični in med predstavo nismo bili
ločeni na zbor in njih, temveč se je zdelo, da smo skupina. Vse skupaj je bila izjemna izkušnja, ki mi je
dala veliko novega znanja ter motivacije in zagona za nadaljnje pevsko izobraževanje in nastopanje!
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MATTHEW KING
SNEŽNA KRALJICA opera za otroke v dveh dejanjih
SNEŽNA KRALJICA
GERDA
KAJ
BABICA/ČAROVNICA/FINKA/PRIPOVEDOVALKA
VRAN/SEVERNI JELEN/PRIPOVEDOVALEC
ROPARKA
PRINCESA

Maja KREVS, Katja KONVALINKA
Ajda PIRC, Pia NOVAK
Adrian IGNJATOVIĆ, Jan NOVLJAN, Jakob ZUPANČIČ
Irena YEBUAH TIRAN, Nataša ZUPAN
Klemen TORKAR, Gregor RAVNIK
Sara Elizabeta GAJŠEK, Nika KORES SRAKA, Sara TROBIŠ
Elizabeta ČEBULAR, Živa OBLAK

Premiera, 10. 12. 2019, Linhartova dvorana v Cankarjevem domu

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
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
Libreto: Andrew McKINNON po pravljici Hansa Christiana ANDERSENA
Prevod libreta: Irma MOČNIK (péti deli), Maja LUPŠA (govorjeni deli)
Režija: Eva HRIBERNIK
Glasbeno vodstvo: Iztok KOCEN
Asistentka režije in svetovalka za gib: Simona KOČAR
Scenograﬁja in video: Jaro JEŠE
Kostumograﬁja: Anjana PAVLIČ
Pevske pedagoginje in korepetitorke otroških solistov: Nina KOMPARE VOLASKO, Tanja RUPNIK,
Alenka SLOKAR BAJC, Tatjana VASLE, Metoda KINK, Irina MILIVOJEVIĆ, Darja Mlakar MALEŽIČ
Producentke: Katja KONVALINKA, Veronika BRVAR, Barbara ROGELJ
Koordinatorki projekta: Lucija PAVLOVIČ, Renata ŠEBEZ
Koproducenti: SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE, GLASBENA MATICA LJUBLJANA,
CANKARJEV DOM
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VSEBINA OPERE
UVOD: Nekega dne je hudobni čarovnik izumil čarobno ogledalo. Kdor bi pogledal v to ogledalo, bi
okoli sebe in v sebi opazil samo slabe stvari. Poleg tega bi mu srce okamenelo in postalo hladno kot
kocke ledu. Nekega dne se to peklensko ogledalo stre v milijone delcev, ki se raztresejo po vsem svetu.
1. PRIZOR: Na drugi strani sveta ob oknu sedita Gerda in Kaj in uživata v opazovanju prvih snežink.
Njuno prijateljstvo je neločljivo in nekateri celo mislijo, da sta brat in sestra. Gerda in Kaj zapojeta z
babico uspavanko. Kaj se preveč približa oknu, v oko se mu zapiči delček čarobnega ogledala in ugrabi
ga Snežna kraljica.
2. PRIZOR: Gerda čaka, ampak zima mine in pride pomlad, o Kaju pa ne duha ne sluha. Odloči se, da
bo odšla na severni tečaj, da bi našla Kaja. Stopi v čoln in reka jo odpelje na drugi breg. Čarovnica jo
nekaj časa zadržuje v čarobnem vrtu, a Gerda se spomni, da mora nadaljevati svojo pot in rešiti
prijatelja.
3. PRIZOR: Gerda hodi po mračnem gozdu in sreča govorečega Vrana. Ta ji zapoje o nekem dečku, ki
se je izgubil v gozdu in našel zatočišče v bližnjem dvorcu. Gerda pomisli, da je mogoče ta deček Kaj. Na
žalost pa v dvorcu živita samo Princ in Princesa, ki za izginulega dečka nista nikoli slišala. Princesa in
Princ Gerdi podarita zlato kočijo in najboljše konje z željo, da bi čimprej našla Kaja.
4. PRIZOR: Gerda nadaljuje pot v zlati kočiji, toda tudi tokrat nima sreče. Napadejo jo razbojniki. Med
razbojniki je osamljena Razbojnica, ki si zaželi Gerdine družbe. Zgodba o iskanju izgubljenega
prijatelja se je dotakne, zato se odloči, da ji bo pomagala. Podari ji Severnega jelena, ki jo bo odpeljal
na severni tečaj.
5. PRIZOR: Gerda zajaha Jelena in nadaljuje pot na severni tečaj. Prispeta na Finsko, kjer stara Finka
Gerdi pove, da se bo kmalu srečala s Snežno kraljico. Gerda naj bi v sebi imela moč, čisto in
brezpogojno ljubezen, s katero bo premagala Snežno kraljico.
6. PRIZOR: Gerda prispe na mesto, kjer je severni sij najmočnejši, in v daljavi zagleda ledeni dvorec
Snežne kraljice. Išče v vseh sobanah in na koncu velike dvorane končno zagleda Kaja, ki sedi poleg
prestola. Na prestolu sedi Snežna kraljica, ki namerava Kaja poljubiti, s čimer bi ga spremenila v
ledeni kip. Gerda steče do Kaja in ga objame. Medtem ko Gerda poje uspavanko, Kaj začne jokati in
njegovo ledeno srce se stopi. Snežna kraljica v tem trenutku ugotovi, da je njuna prijateljska ljubezen
močnejša od njene ledene čarovnije. Gerda in Kaj odideta iz palače Snežne kraljice in se srečno vrneta
domov.
SKLEP: Zapuščena Snežna kraljica zapoje žalostinko, zbor pa v odgovor tiho zapoje in dopušča
možnost odpuščanja.
Katja KONVALINKA (Snežna kraljica)
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SKLADATELJ MATTHEW KING O UPRIZORITVI
»Navdušen sem, da je prišla Snežna kraljica v Ljubljano. Do te opere čutim neke vrste očetovsko
ljubezen, saj je bila napisana v nekem drugem času (1992), ko sem bil še druga oseba in po letih
občutno bliže nocojšnjim mladim nastopajočim, kakor sem danes. Ta opera se igra z različnimi
opernimi slogi. Če bi danes svetoval samemu sebi kot mlademu skladatelju, bi si predlagal, naj se
malo manj ukvarjam s pametnimi aluzijami ter malo več z razvojem likov in pripovedovanjem
zgodbe. Po drugi strani pa ima Snežna kraljica neki spontani čar in v resnici ne bi v njej najbrž prav
ničesar spremenil.
Hitra razlaga glasbene zgodbe bo morda v pomoč: odločil sem se, da bom vsak del zgodbe napisal v
drugačnem kompozicijskem slogu. V prvi sliki prevladuje koral Rože cveto in dvanajsttonska lestvica,
ki predstavlja Snežno kraljico. Glasba se giblje med Schönbergovim ekspresionizmom in Griegom, z
namigi na Kurta Weila. V drugi sliki Gerda sreča čarovnico, glasba pa izhaja iz madžarske ljudske
glasbe in klezmerja. Tretja slika (s princeso in vranom) je nekakšna baročna opera z arijami, recitativi,
korali, zbori in plesi. Četrta slika je čuden kabaret, kjer se morajo zboristi spremeniti v revolucionarje.
Peta slika (z jelenom in ﬁnsko ženo) ima wagnerjanski značaj, kajti Gerda junaško potuje na sever. V
ﬁnalni sliki strašljiva palača Snežne kraljice zveni kot javanski gamelan. Ko pa se Snežna kraljica
pojavi, zapoje dolgo virtuozno arijo (izvirni tekst je napisal libretist Andrew McKinnon v anglosaškem
stihu), glasba je komponirana v polimetriji, kjer se različne plasti stalnih ritmičnih celic prepletajo s
hodečim basom (walking bass). Opisal bi jo kot … saj ne vem, mešanico Stravinskega in jazza. Proti
koncu spet zaslišimo uspavanko in opera z njo sklene krog.«

ODZIVI STARŠEV
Žarko IGNJATOVIĆ, oče pevca
Umetniška kakovost celotne ekipe je na izjemnem nivoju. Tisti, ki lahko spremljamo
predstave že dalj časa, pa smo lahko priča nenehnemu dozorevanju naših otrok. Lani mi
je Irma Močnik rekla, da uživa v opazovanju njihovega razvoja, da postajajo pravi mali
profesionalci. Zdaj bolje razumem njene besede. Pohvalil bi tudi sodelovanje s člani
Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Vsi solisti so bili odlični, mladi pa so se
prav od teh že uveljavljenih umetnikov ogromno naučili. Odlično sožitje in prav takšen
rezultat. Bravo! Vsem sodelavcem Glasbene matice bi rad čestital za požrtvovalnost in
stalno brezkompromisno iskanje popolnosti. Vztrajajte na tej poti. Iskrena hvala za vse!
Borut VASLE, oče pevke
V procesu vaj je najina hči največ pridobila na samostojnosti, čeprav je bila samostojna
tudi že prej. Naučili smo jo, kako se znajti v prometu in kako naj sama pride na vlak, z
vlaka na avtobus in nato v center mesta. Poleg tega je krepila odgovornost do svojih
stvari (denar, telefon). Pridobila je na samozavesti, saj je nastopila na Linhartovem odru
Cankarjevega doma. Velik napredek je tudi na glasovnem področju in pri motivaciji za
petje. V njej je spet zrasla želja po petju, morda celo do te mere, da se bo naslednje leto
vpisala na solo petje. Poleg tega je našla nekaj novih prijateljev in krepi znanstva s sebi
»podobnimi« ljudmi.
Mateja in Andrej NOVLJAN, starša dveh pevcev
Vsem sodelavcem Glasbene matice se iskreno zahvaljujeva za delo, ki ga opravljate z
našimi otroki. Omogočate jim svojevrsten in veličasten vstop v glasbeni svet, ki jih vedno
znova prevzame. Zaradi vrhunskih mentorjev, ki delate z njimi, presegajo svoje meje in
stopajo vedno više. Ob vsakem zaključenem projektu so prve besede najinih otrok:
»Hvala, mami in oči, ker lahko hodiva na opero. Bova lahko še?« In odgovor je seveda na
dlani. Lepšega si tudi midva ne moreva želeti. Iskreno hvala!

Umetniško vodstvo zbora v letu 2019
Irma MOČNIK, zborovodkinja
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Metoda KINK, pianistka

PROGRAM ZBORA V LETU 2019
Milan DEKLEVA, Damijan MOČNIK Všeč si mi (opera)
Franck KRAWCZYK Pojavitev / Izginotje (balet)
Matthew KING Snežna kraljica (opera)

NASTOPI IN SNEMANJE ZBORA V LETU 2019
Damijan MOČNIK, Milan DEKLEVA: OPERA VŠEČ SI MI
4. 1., 7. 1., 8. 1., 14. 1. 2019, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Emio GRECO, Pieter C. SCHOLTEN: POJAVITEV / IZGINOTJE
Balet Nacionalnega baleta iz Marseilla & ICK Amsterdam
2. 3. 2019, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
SNEMANJE OPERE VŠEČ SI MI
23. in 24. 3. 2019, Radio Slovenija
Matthew KING: SNEŽNA KRALJICA
10.–17. 12. 2019, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Katja KONVALINKA (Snežna kraljica), Ajda PIRC (Gerda),
Eva HRIBERNIK (režiserka), Matthew KING (skladatelj), Iztok KOCEN (dirigent)
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Mladinski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma MOČNIK
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Irena YEBUAH TIRAN (Babica),
Adrian IGNJATOVIĆ (Kaj),
Ajda PIRC (Gerda)

Katja KONVALINKA (Snežna kraljica)

Ajda PIRC (Gerda)

Mladinski zbor Glasbene matice Ljubljana, zborovodkinja Irma MOČNIK

Elizabeta ČEBULAR (Princesa), Jurij ROBIČ (Princ)

23

24
Sara Elizabeta GAJŠEK (Roparka), Ajda PIRC (Gerda)

Klemen TORKAR (Jelen), Sara Elizabeta GAJŠEK (Roparka), Ajda PIRC (Gerda)

Klemen TORKAR (Jelen), Ajda PIRC (Gerda)

Irena YEBUAH TURAN (Finka)

Premiera opere SNEŽNA KRALJICA

Adrian IGNJATOVIĆ (Kaj), Katja KONVALINKA (Snežna kraljica)
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MEŠANI PEVSKI ZBOR
FRANZ SCHUBERT: MAŠA ŠT. 5 V AS-DURU, 18. 4. 2019, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu
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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 2019 je zbor na povabilo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija
sodeloval pri izvedbi Schubertove Maše št. 5 v As-duru skupaj s solisti Mojco Bitenc Križaj, Moniko
Bohinec, Martinom Sušnikom in Domnom Križajem. 7. koncert v ciklu Kromatika je dirigiral Rossen
Milanov. V začetku leta je zbor s sporedom Rossinijevih skladb, ki jih je premierno izvedel leto poprej,
sodeloval na magistrskem koncertu študentke Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Marinke
Golob. Koncert La passeggiata – sprehod z Rossinijem je bil nato jeseni ponovljen še v glasbenem
abonmaju Kulturnega doma Nova Gorica in Zavoda Celeia – Celje.

ODZIVI SODELUJOČIH PEVCEV
Katarina TOMINEC, pevka Mešanega zbora Glasbene matice Ljubljana
Amazement, yet fear so besede, ki jih je za neki odsek (Domine Deus, Rex coelestis)
mašnega stavka Gloria uporabil dirigent Rossen Milanov. Morda besede, ki (vsaj
deloma) veljajo za vsako odkrivanje, približevanje Novemu. Besede, ki bi jih
pravzaprav z lahkoto presadila na študij vsestransko veličastne fuge, v katero se
Gloria prevesi v taktu 333 (konča pa v taktu 531!), in ob kateri smo si, preden smo
po mesecih dosegli sorazmerni amazement (tehnični yet fear, tako se zdi, ni
odpadel niti na koncertu) – z dirigentom Sebastjanom Vrhovnikom vred – obrisali
marsikatero potno srago. Milanov je na vajah postregel s poetsko paleto izrazov;
tako je recimo za vzdušje pri miserere nobis uporabil besedico vulnerable, bil pri
Quoniam tu solus sanctus duhovit glede pianissima (you sneak out) ali razigran pri
6/8 taktu Osanna v Sanctusu (rustic quality), neposreden pri Tu solus Dominus
(don't shout) in dosleden pri zatonu v vedno globlji schubertovski pianissimo Creda
(pp/ppp/pppp) cruciﬁxus / etiam pro nobis / sub Pontio Pilato. Lok Schubertove
Maše v As-duru D 678 se je po enournem muziciranju Mešanega pevskega zbora
Glasbene matice Ljubljana, solistov in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija na
koncertu v Cankarjevem domu sklenil s cum Sancto Spirito in gloria Dei Patris,
amen! In ko te na veliki četrtek prideta poslušat dva izmed štirih najdražjih bitij na
svetu, čutiš amazement, yet fear; strah, da bi izgubil, kar je v življenju najbolj
dragoceno, in začudenje, čudenje nad prihajajočim, nepojmljivim Novim (čigar
znanilka glasba vedno je): et resurrexit tertia die.
Kaja BAHOR, pevka Mešanega zbora Glasbene matice Ljubljana
Z velikim veseljem lahko napišem, da je bilo sodelovanje pri izvedbi Schubertove
Maše št. 5 edinstvena in nepozabna izkušnja. Že samo glasbeno delo je zelo
zahtevno, a zanimivo in izredno lepo. Petje v zboru in s tako številčno zasedbo je
prav poseben občutek. Že med vajami se stkejo pristne vezi, na samem koncertu
pa se res počutiš kot del popolne celote. Najbolj od vsega pa si v čast štejem
sodelovanje z dirigentom Rossenom Milanovom – res navdihujoč, prijeten, topel
človek, ki uspe iz glasbe in ustvarjalcev potegniti največ.
Urban UDOVIČ, pevec Mešanega zbora Glasbene matice Ljubljana
Koncert v Cankarjevem domu je bil krona, češnja na torti, vrh predhodnih
intenzivnih vaj. Občutki na odru so bili, kot pri vseh nastopih s tem zborom,
vzvišeni, osrečujoči. Nekje sem slišal, da zadovoljstvo, ki ga občutiš ob dobrih
glasbenih izvedbah, zagotavlja dolgo življenje. Če to drži, bo marsikdo od nas
dolgo živel. Užival sem tudi na vajah. Sledeč delu vrhunskega zborovodje
Sebastjana in njegovih vrhunskih asistentk, Ane in Alenke, sem se o zborovodstvu
veliko naučil.
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Umetniško vodstvo zbora v letu 2019
Sebastjan VRHOVNIK, dirigent
Alenka PODPEČAN in Ana ERČULJ, asistentki dirigenta
Tanja RUPNIK, pevska pedagoginja
Metoda KINK, korepetitorka

Sebastjan VRHOVNIK, dirigent

PROGRAM ZBORA V LETU 2019
Gioachino ROSSINI LA PASSEGGIATA / Sprehod (Péchés de vieillesse, vol. I: Album Italiano; avtor besedila neznan)
QUARTETTO PASTORALE / Pastoralni kvartet (Gian Francesco Romanelli)
I GONDOLIERI / Gondoljerji (Péchés de vieillesse, vol. I: Album Italiano; avtor besedila neznan)
CORO DI NINFE / Zbor nimf iz opere Armida (Giovanni Schmidt)
LA FEDE / Vera (Giambattista Giusti)
LA SPERANZA / Upanje (Giambattista Giusti)
LA CARITÀ / Dobrota (Giambattista Giusti)
INNO ALLA PACE / Himna miru (Giuseppe Arcangeli)
IL CARNEVALE / Karneval (Gioachino Rossini, Nicolò Paganini, Massimo d’Azeglio, Caterina Lipparini)
Joseph HAYDN VEČERNA PESEM BOGU, v E-duru, Hob. XXVc:9
Franz SCHUBERT MAŠA ŠT. 5 v As-duru, D 678

NASTOPI ZBORA V LETU 2019
LA PASSEGGIATA – SPREHOD Z ROSSINIJEM
12. 1. 2019, Ljubljana, Dvorana Kazina
18. 11. 2019, Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica
4. 12. 2019, Celje, Celjski dom
KROMATIKA 7 – ABONMA SIMFONIČNEGA ORKESTRA RTV SLOVENIJA
18. 4. 2019, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
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SENIORSKI PEVSKI ZBOR
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SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je najmlajši sestav društva, saj je bil
ustanovljen šele leta 2010. Poslanstvo zbora je omogočiti pevsko udejstvovanje čim širšemu krogu
zainteresiranih, osnovni cilj pa 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 je bil lani del koncerta zbora gostitelja Lipa
zelenela je. Program je sooblikoval Deški zbor Schellenburg, ki je skupaj z moškim delom
Seniorskega zbora zapel tri sakralne skladbe W. A. Mozarta, C. Franka in F. Gerbiča. Med odmevnejše
nastope zbora v letu 2019 sodi še sodelovanje zbora pri slovesnem evangeličanskem bogoslužju ob
dnevu reformacije v cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani, ki ga je neposredno prenašala TV Slovenija.

Umetniški vodja zbora v letu 2019
Tomaž TOZON

LETNI KONCERT, 26. 5. 2019, Zavod Sv. Stanislava v Ljubljani

PROGRAM ZBORA V LETU 2019
Emil ADAMIČ
Hanzi ARTAČ
Danica BIZJAK, prir. Vasilij MIRK
Anton FOERSTER
César FRANCK
Fran GERBIČ
Prir. Matej HUBAD
Benjamin IPAVEC, prir. Franci STEBAN
Pavle KERNJAK
Wolfgang A. MOZART
Anton NAGELE
Anton RUBINSTEIN, prir. E. GAŠPERŠIČ
Prir. Zdravko ŠVIKARŠIČ
Fran VENTURINI
Aleksander VODOPIVEC

Planinec (Ivan N. RESMAN)
Spev z gore (Milka HARTMAN)
V Tamar (Danica BIZJAK)
Pevec (Josip HAŠNIK)
Panis Angelicus
Ave Maria
Nmau čriez izaro (koroška ljudska)
Tebi le se glasi (iz opere Teharski plemiči)
Ko b’ jes vödava (koroška ljudska)
Ave verum corpus
Ni je lepše noči (Valentin POLANŠEK)
Tebi, pomlad (prepesnila Irma MOČNIK)
N’co je pa an li’p večiar (koroška ljudska)
Znamenje (Simon GREGORČIČ)
Ave Maria

NASTOPI ZBORA V LETU 2019
SODELOVANJE NA REVIJI LJUBLJANSKI ZBORI
16. 2. 2019, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava
SODELOVANJE NA DNEVU ODPRTIH VRAT GLASBENE MATICE
7. 4. 2019, Ljubljana, park skladateljev pred Glasbeno matico
NASTOP NA PRIREDITVI MOZARTOVI DRUŽINSKI DNEVI
23. 5. 2019, Polhov Gradec, Polhograjska graščina
LETNI NASTOP SENIORSKEGA ZBORA V OKVIRU KONCERTA ZBORA LIPA ZELENELA JE
26. 5. 2019, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava
SODELOVANJE PRI EVANGELIČANSKEM BOGOSLUŽJU OB DNEVU REFORMACIJE
31. 10. 2019, Ljubljana, Evangeličanska cerkev Primoža Trubarja
SODELOVANJE NA BOŽIČNEM SEJMU
7. 12. 2019, Ljubljana, podhod trgovine Maximarket
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KONCERTNI CIKLUSI
KONCERTNI CIKLUSI z vokalno-instrumentalnimi koncerti, večeri samospevov in glasbeno-igranimi
predstavami za otroke sodijo med izvirne programske koncepte Glasbene matice. Pri oblikovanju
ciklusov je osnovno načelo ponujati kakovosten program v izvedbi vrhunskih, predvsem slovenskih
umetnikov. Koncertni ciklusi so pomembni zaradi stalnosti speciﬁčne koncertne ponudbe, ki je pred
tem v Ljubljani ni bilo. Koncerti, ki omogočajo predstavitev pevskih zborov in interpretov samospevov,
zapolnjujejo speciﬁčno vrzel v glasbeni ponudbi mesta ter jo s tem delajo bolj celovito in primerljivo
večjim evropskim kulturnim središčem.
V letu 2019 je Glasbena matica organizirala pet koncertov samospevov, štiri koncerte mladih pevcev,
Matičini zbori pa so sodelovali pri štirih zborovskih koncertih, dveh operah za otroke in enem baletu.
Premierno je bila uprizorjena opera Snežna kraljica, medtem ko je opera Všeč si mi v letu po krstni
izvedbi imela še osem ponovitev. Koncert La passeggiata, ki je bil prav tako prvič na sporedu leta 2018,
je bil lani ponovljen še v dveh koncertnih abonmajih v Novi Gorici in Celju. Spored Rossinijevih
zborovskih skladb je bil vključen tudi v magistrski koncert študentke Akademije za glasbo Univerze v
Ljubljani. Na programu je bilo 41 % skladb slovenskih skladateljev, med poustvarjalci pa je bilo 93 %
slovenskih umetnikov. Nastopilo je 62 solistov, 2 pevska zbora in 3 instrumentalni ansambli. Koncerte
je obiskalo 11.088 poslušalcev, dvoranske kapacitete so bile 78 % zasedene. Šest koncertov je bilo
plačljivih, osem brezplačnih. Tri koncerte je posnel Radio Slovenija, enega tudi TV Slovenija.

Koncert LA PASSEGGIATA - SPREHOD Z ROSSINIJEM
Neža VASLE (sopran), Aleksandra PAVLOVIČ (klavir), 18. 11. 2019, Kulturni dom Nova Gorica

SCHUBERTOVA MAŠA ŠT. 5 V AS-DURU
Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana in Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent: Rossen MILANOV
18. 4. 2019, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu
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VEČERI SAMOSPEVOV
Prvi koncert v CIKLUSU SAMOSPEVOV, odet v slovensko-nordijske zvoke, je prinesel programsko
svežino in zanimiv sprehod skozi manj znano skandinavsko zvočno krajino. Špela Lah je v koncertnem
listu zapisala, da bosta tenorist Ambrož Bajec-Lapajne in pianist Nejc Lavrenčič ob nekaterih
slovenskih avtorjih (J. Ipavec, A. Čopi, A. Makor), ki so v zvrsti samospeva na odrih redkeje izvajani,
predstavila še skladatelje z daljnega severa (E. H. Alfven, W. Stenhammar, K. Nystedt, C. Nielsen, P.
Lange-Müller, J. Sibelius), ki sicer prihajajo iz različnih dežel in razkrivajo raznolike življenjske zgodbe,
a sta jim skupni značilna nordijska barva in senzibilnost. V glasbi se odraža iskrena ljubezen do
narave, posebno do morja, svojevrstno hrepenenje in melanholija, kontrasti luči in teme, skrajnosti
pogosto neizprosnega severnjaškega podnebja ter živa ljudska tradicija.
Slovenskemu kulturnemu prazniku so se umetniki Martina Zadro, Matjaž Robavs in Andreja Kosmač
poklonili s sporedom slovenskih samospevov, ki jih je navdihnila poezija dveh velikanov lirike,
Franceta Prešerna in Otona Župančiča. Slavnostni koncert so zaokrožili samospevi, za katere so
skladatelji dobili pobudo v slovenski ljudski pesmi.
Rdeča nit programa tretjega koncerta, na katerem sta nastopila Katja Konvalinka in Nejc Lavrenčič, je
bila ciganska poezija, ki je kot navdih vodila skladatelje različnih slogovnih potez (A. Dvoržak, J.
Brahms, R. Schumann, P. I. Čajkovski, J. Ipavec, S. Vremšak). Špela Lah je v koncertnem listu zapisala:
»Četudi je v glasbeni govorici vsak svoj, pa jih druži podoben pristop k uglasbitvi poetične predloge:
kljub vsebini, ki tako ali drugače evocira cigansko življenje, skladatelji ne citirajo avtentičnih napevov,
temveč reﬂektirajo splošen značaj ciganske glasbe, ki pronica skozi osebno glasbeno poetiko
posameznika.«
Za četrti recital je Aco Bišćević pripravil preplet Schubertovih zgodnjih in zrelih, manj znanih in najbolj
priljubljenih samospevov, za katere je Špela Lah v koncertnem listu zapisala, da je »v neizrekljivo
žalost in trpljenje odeta glasbena govorica ganljiva, globoka in intelektualno neizprosna«. Aco
Bišćević je pesmi podajal na način, ki je bil značilen za skladateljev čas, torej kot pevec in pianist ter v
intimnem ambientu, s katerim se je želel približati vzdušju glasbenih srečanj v meščanskih domovih
19. stoletja.
Peti koncert v izvedbi Andreje Zakonjšek in Nejca Lavrenčiča je razgrnil uspešnice nekaterih
najvidnejših in najpomembnejših avtorjev samospeva: nemški Lied je z Wolfom doživel enega svojih
vrhuncev, francosko različico sta tehtno povzdignila najprej Duparc, globoko v 20. stoletju pa še
Poulenc, pomemben pečat v slovenski tradiciji te zvrsti pa je kljub izrazito kozmopolitanski drži
zapustil Savin.

Publika na KONCERTU SAMOSPEVOV, 21. 1. 2019, Viteška dvorana v Križankah
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Ambrož BAJEC-LAPAJNE, tenor
Nejc LAVRENČIČ, klavir
Spored: J. Ipavec, E. H. Alfvén, W. Stenhammar,
A. Čopi, A. Makor, K. Nystedt, C. Nielsen,
P. E. Lange-Müller, J. Sibelius
21. 1. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana Križankah

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana
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Martina ZADRO, sopran
Matjaž ROBAVS, bariton
Andreja KOSMAČ, klavir
Spored: K. Mašek, D. Jenko, J. Michl, F. S. Vilhar, B. Ipavec, F, Gerbič, J. Pavčič,
M. Polič, M. Kogoj, A. Lajovic, K. Pustinek Rakar, J. Ravnik, U. Krek, M. Lipovšek
8. 2. 2019, Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana

V sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana

Katja KONVALINKA, sopran
Nejc LAVRENČIČ, klavir
Spored: A. Dvoržak, S. Vremšak,
J. Brahms, R. Schumann,
P. I. Čajkovski, J. Ipavec
18. 3. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana
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Aco BIŠĆEVIĆ, tenor in klavir
Spored: F. Schubert
15. 10. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

Andreja ZAKONJŠEK KRT, sopran
Nejc LAVRENČIČ, klavir
Spored: H. Duparc, F. Poulenc, R. Savin, B. Ipavec, H. Wolf
1. 12. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

KONCERT SAMOSPEVOV, 1. 12. 2019, Viteška dvorana v Križankah
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PEVSKI OBETI
V letu 2019 so bili v koncertni ciklus PEVSKI OBETI povezani štirje koncerti, ki so priložnost za nastop
ponudili mladi generaciji solo pevcev. Ob stoletnici ustanovitve ljubljanskega glasbenega
konservatorija, ki je bil plod večletnih prizadevanj Glasbene matice, je bil v okviru festivala 34.
Slovenski glasbeni dnevi organiziran koncert mladih pevcev s sporedom slovenskih samospevov. Na
drugem koncertu so nastopili nagrajenci državnega pevskega tekmovanja (TEMSIG 2019), na zadnjih
dveh koncertih pa izbrani udeleženci poletnih mojstrskih tečajev petja in prejemnica posebne
nagrade Glasbene matice na prvem tekmovanju SpevSLAM.

KONCERT SLOVENSKIH SAMOSPEVOV V OKVIRU 34.
SLOVENSKIH GLASBENIH DNEVOV
Koncert ob 100. obletnici ustanovitve Konservatorija za glasbo
v Ljubljani
Emilija ŠTEMBAL, otroški glas
Elizabeta ČEBULAR, otroški glas
Neža VASLE, sopran
Anea Mercedes ANŽLOVAR, sopran
Urška PLEŠIVČNIK, sopran
Rok FERENČAK, tenor
Lovro KOTNIK, bariton
Tilen UDOVIČ, bariton
Jaka MIHELAČ, bariton
Tadej PODOBNIK, klavir
Spored: B. Ipavec, H. Volarič, F. Gerbič, Z. Prelovec,
A. Lajovic, L. M. Škerjanc, R. Simoniti, P. Merku,
K. Pustinek Rakar, I. Hudnik
11. 4. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

KONCERT NAJBOLJŠIH MLADIH PEVCEV SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA
(TEMSIG 2019)
Pia NOVAK, sopran
Ana PLAHUTNIK, sopran
Neža VASLE, sopran
Nadia TERNIFI, sopran
Beti BRATINA, sopran
Martin KOZJEK, bariton
Darja MLAKAR MALEŽIČ, klavir
Vladimir MLINARIĆ, klavir
Irina MILIVOJEVIĆ, klavir
Spored: G. Bizet, R. Strauss, F. Liszt, H. Wolf, B. Ipavec,
F. Gerbič, J. Pavčič, A. Lajovic, L. M. Škerjanc, R. Simoniti, T. Bec
25. 5. 2019, Ljubljana, Slovenska ﬁlharmonija, Dvorana Slavka Osterca

ALEJA SNIVA
Koncert izbranih udeležencev mojstrskih tečajev petja, ki so poleti potekali na
Glasbeni matici v Ljubljani pod vodstvom Pie BRODNIK, Francke ŠENK, Tatjane VASLE,
Barbare JERNEJČIČ FÜRST in Edite GARČEVIĆ KOŽELJ
Anja Brglez, sopran
Marinka Golob, sopran
Marina Igritskaya, sopran
Ivana Jug, sopran
Talita Soﬁja Komelj, sopran
Gaja Napast, sopran
Sara Ognjanovič, sopran
Rebeka Pregelj, sopran
Aleksandra Radovanović, sopran
Brina Šket, sopran
Sara Žuvela, sopran
Ana Benedik, mezzosopran
Ana Kocjančič, mezzosopran
Nada Tavčar, mezzosopran
Igor Golob, tenor
Lovro Korošec, bariton
Lovro Kotnik, bariton
Darja Mlakar Maležič, klavir
Aleksandra Pavlovič, klavir
Tadej Podobnik, klavir
Matija Potisk, klavir
Igor Vićentić, klavir
Barbara Verhovnik, klavir
Spored: H. Purcell, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, G. Donizetti,
J. Brahms, E. Grieg, G. Finzi, R. V. Williams, C. W. Gluck,
A. Boito, A. Dvoržak, J. Massenet, C. Saint-Saëns, F. Lehar,
G. Puccini, H. Volarič, R. Simoniti, T. Vulc
31. 8. 2019, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana

V sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae
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PEVSKI OBETI IN PRIČAKOVANJA
Zala HODNIK, sopran
Polona PLAZNIK, sopran
Nada TAVČAR, mezzosopran
Marko ERZAR, bariton
Lovro KOTNIK, bariton
Ana SEMIČ BURSAĆ, klavir
Klara HROVAT, klavir
Darja MLAKAR MALEŽIČ, klavir
Tadej PODOBNIK, klavir
Igor VIĆENTIĆ, klavir
Spored: R. Schumann, F. Schubert, E. Grieg, H. Duparc, J. Brahms,
P. I. Čajkovski, S. Rahmaninov, K. Mašek, F. Gerbič, Z. Prelovec,
A. Naumovski Potisk, U. Jašovec
22. 10. 2019, Ljubljana, Viteška dvorana v Križankah

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana

Igor VIĆENTIĆ (klavir), Lovro KOTNIK (bariton)

Ana SEMIČ BURSAĆ (klavir), Zala HODNIK (sopran)

Tadej PODOBNIK

Klara HROVAT in Marko ERZAR

Polona PLAZNIK

Nada TAVČAR
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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 v državi, njihovi
nastopi pa imajo velik medijski odmev in jih strokovna javnost ocenjujejo izredno pozitivno.
V letu 2019 je Mladinski zbor Glasbene matice nastopil v treh različnih projektih: sprva v ponovitvah
opere Všeč si mi (Damijan Močnik, Milan Dekleva), nato v baletu Pojavitev / Izginotje Nacionalnega
baleta iz Marseilla in ansambla ICK Amsterdam, ob koncu leta pa še v premieri opere Snežna kraljica
(Matthew King).
Mešani zbor Glasbene matice je trikrat nastopil s sporedom Rossinijevih zborovskih skladb, ki jih je
prvič predstavil na koncertu La passeggiata leta 2018 v Ljubljani. Sledili sta dve ponovitvi v glasbenem
abonmaju Kulturnega doma Nova Gorica in Zavoda Celeia – Celje ter ponovitev v Ljubljani za
magistrski koncert Marinke Golob, študentke Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Osrednji
dogodek leta je bila izvedba Schubertove Maše št. 5 v As-duru v ciklu Kromatika skupaj s Simfoničnim
orkestrom RTV Slovenija in solisti Mojco Bitenc, Moniko Bohinec, Martinom Sušnikom in Domnom
Križajem.

FRANZ SCHUBERT: MAŠA ŠT. 5 V AS-DURU, 18. 4. 2019, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu

Koncert LA PASSEGIATA - SPREHOD Z ROSSINIJEM
Alja KAPUN in Diego BARRIOS ROSS, 18. 11. 2019, Kulturni dom Nova Gorica
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Milan DEKLEVA, Damijan MOČNIK: Opera VŠEČ SI MI
Polscenska postavitev
VESNA
TARIK
MAMA
OČE
ŽUPAN
UČITELJICA
ZALA
LAN

Elizabeta ČEBULAR, Lucija KRAMAR, Vesna Nika TRDIN, Nika ZAJC
Bernard DOBRAVEC, Adrijan IGNJATOVIĆ, Aljaž PEČNIK, Leon RUDOLF
Ernestina JOŠT, Talita Soﬁja KOMELJ
Miha ZUPANC KOVAČ, Matej PREVC
Matej PREVC, Lovro KOROŠEC
Rebeka PREGELJ, Doris HORVAT
Soﬁja ZAVRATNIK KAIN, Ana BENEDIK
Aljaž NEMANIČ, Igor GOLOB

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT: Barbara KRESNIK, Marina GOLJA, Matevž BAJDE,
Damir KOROŠEC, Franci KREVH, Tomaž LOJEN, Davor PLAMBERGER, Dejan TAMŠE
Klavir: Metoda KINK, Alenka PODPEČAN
Klavinova: Alenka PODPEČAN, Petra PIRŠ
Saksofon: Larisa MARJANOVIČ, Melinda URH
Baskitara: Gregor POVŠE, Karim ZAJEC
Plesalci: Neža KOPRIVNIK, Tara UKMAR, Tea PODBOJ BREZNIK, Luka Maj ŠPENKO,
Kany Michel OBENGA, Luka KOTNIK
(dijaki Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, mentor Dušan TEROPŠIČ)
Režija: Nana MILČINSKI
Asistenta režije: Mateja JEREBIC, Matej PREVC
Dirigenta: Damijan MOČNIK, Petra PIRŠ
Koreograﬁja: Mateja JEREBIC
Scenograﬁja, kostumograﬁja, video: Jaro JEŠE
Mentorica za znakovni jezik: Mojca KORENJAK
Koproducenta: GLASBENA MATICA LJUBLJANA in CANKARJEV DOM
Operna produkcija je bila vključena v mednarodni Erasmus+ projekt EducOpera (Boj proti osipništvu v šolah preko
opernega izobraževanja). Vodja projekta: Mojca KOVAČIČ.
Premiera: 6. 12. 2018
Ponovitve v letu 2019: 4., 7., 8., 14. 1. 2019, Linhartova dvorana Cankarjevega doma
V sodelovanju z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in
umetniško gimnazijo Ljubljana, ZRC SAZU, Zavodom BOB in Zavodom Morpheus.

MATTHEW KING: Opera SNEŽNA KRALJICA
SNEŽNA KRALJICA
GERDA
KAJ
BABICA/ČAROVNICA/FINKA/PRIPOVEDOVALKA
VRAN/SEVERNI JELEN/PRIPOVEDOVALEC
ROPARKA
PRINCESA
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Maja KREVS, Katja KONVALINKA
Ajda PIRC, Pia NOVAK
Adrian IGNJATOVIĆ, Jan NOVLJAN, Jakob ZUPANČIČ
Irena YEBUAH TIRAN, Nataša ZUPAN
Klemen TORKAR, Gregor RAVNIK
Sara Elizabeta GAJŠEK, Nika KORES SRAKA, Sara TROBIŠ
Elizabeta ČEBULAR, Živa OBLAK

MLADINSKI PEVSKI ZBOR IN MLADI SOLISTI GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
KOMORNI ANSAMBEL SLOVENSKEGA KOMORNEGA GLASBENEGA GLEDALIŠČA
Libreto: Andrew McKINNON po pravljici Hansa Christiana ANDERSENA
Režija: Eva HRIBERNIK
Glasbeno vodstvo: Iztok KOCEN
Scenograﬁja in video: Jaro JEŠE
Kostumograﬁja: Anjana PAVLIČ
Asistentka režije in svetovalka za gib: Simona KOČAR
Koprodukcija: SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE, GLASBENA MATICA LJUBLJANA
in CANKARJEV DOM
Premiera: 10. 12. 2019, Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Ponovitve: 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 12. 2019

BALET POJAVITEV / IZGINOTJE
Abonma Cankarjevega doma Veličastnih 7
NACIONALNI BALET IZ MARSEILLA & ICK AMSTERDAM
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Koncept in koreograﬁja: Emio GRECO, Pieter C. SCHOLTEN
Kompozicija in transkripcija: Franck KRAWCZYK
Glasba: Gustav MAHLER, Hanns EISLER, Leoš JANAČEK
Klavir: Franck KRAWCZYK
Zborovodkinja: Irma MOČNIK
Pevska pedagoginja: Tanja RUPNIK
Korepetitorka: Metoda KINK
Video: Ruben van LEER
Lučno oblikovanje: Henk DANNER
Kostumi: Cliﬀord PORTIER
Dramaturgija: Jesse VANHOECK
Produkcija: NACIONALNI BALET IZ MARSEILLA in ICK AMSTERDAM
2. 3. 2019, Cankarjev dom, Gallusova dvorana
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SPREHOD Z ROSSINIJEM
Magistrski nastop Marinke Golob (študentka Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani)
Anja AVBELJ, sopran
Marinka GOLOB, sopran
Tanja RUPNIK, sopran
Ana KOCJANČIČ, mezzosopran
Luka VETRIH, bariton
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Aleksandra PAVLOVIČ, Darja MLAKAR MALEŽIČ, klavir
Dirigentka Marinka GOLOB (mentor Sebastjan VRHOVNIK)
12. 1. 2019, Ljubljana, Dvorana Kazina

FRANZ SCHUBERT, MAŠA ŠT. 5 v As –duru, D 678
Cikel Kromatika, 7. koncert
Mojca BITENC KRIŽAJ, sopran
Monika BOHINEC, alt
Martin SUŠNIK, tenor
Domen KRIŽAJ, bariton
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA
Dirigent Rossen MILANOV
18. 4. 2019, Ljubljana, Cankarjev dom, Gallusova dvorana

LA PASSEGGIATA – Sprehod z Rossinijem
Polona PLAZNIK, sopran
Neža VASLE, sopran
Rok FERENČAK, tenor
Lucas SOMOZA OSTERC, bariton
Alja KAPUN, dramska igra
Diego BARRIOS ROSS, v vlogi G. Rossinija
MEŠANI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Dirigenta Sebastjan VRHOVNIK in Alenka PODPEČAN
18. 11. 2019, Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica
4. 12. 2019, Celje, Celjski dom

SCHUBERT: MAŠA ŠT. 5 V AS-DURU, 18. 4. 2019, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu
Domen KRIŽAJ, Martin SUŠNIK, Monika BOHINEC, Mojca BITENC KRIŽAJ
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DRUŽABNI DOGODKI
FOLK UNION
Cikel večerov z naslovom FOLK UNION dopolnjuje posamične dogodke z ljudskim petjem, ki pa s
svojo kontinuiteto po desetih sezonah že predstavlja stalnico v kulturni ponudbi Ljubljane. Glasbena
matica k sodelovanju vabi skupine ljudskih pevcev iz različnih slovenskih krajev, jih pripelje v Kavarno
Union oz. Atrij ZRC SAZU in s tem spodbuja medsebojno sodelovanje in spoznavanje. Poleg tega, da je
Folk Union konceptualno glasbena prireditev, je pomembna tudi njena izobraževalna vsebina, saj ob
petju poslušalci izvedo veliko o načinih ljudskega petja, o funkcijah posameznih pesmi, o šegah in
navadah, ki so povezane z glasbo, ter o vlogi in pomenu ljudskega petja danes. Poslušalci prireditev
Folk Union so v nasprotju s siceršnjo koncertno publiko aktivno 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 dr. Urša Šivic, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. V Kavarni
Union v Ljubljani smo tako v letu 2019 lahko prisluhnili skupini Paridolske korenine (30. januar),
zakoncema Olgi in Antonu Donko iz Gornje Bistrice v Prekmurju (27. februar) in Ljudskim pevcem iz
Tepanja (27. marec). Po desetih sezonah gostovanja v Kavarni Union in petdesetih prireditvah se je
jeseni cikel preselil v Atrij ZRC SAZU in odslej poteka v sodelovanju z Glasbenonarodopisnim
inštitutom ZRC SAZU. Prvi dve skupini, ki sta nastopili v novem ambientu, so bile Ljudske pevke iz
Žižkov v Prekmurju skupaj s pozvačinom (29. oktober) in Ribniški fantje (28. november).

PARIDOLSKE KORENINE S KOZJANSKEGA

LJUDSKE PEVKE IZ ŽIŽKOV V PREKMURJU

KULTURNA POPOTOVANJA
KULTURNA POPOTOVANJA združujejo člane in prijatelje Glasbene matice ob vsebinah, ki so
povezane z umetnostjo in slovensko kulturno dediščino. V letu 2019 smo popotovali kar trikrat.
Spomladi (18. maja) nas je arheolog Tomislav Kajfež popeljal v Furlansko nižino, nam v Ogleju
predstavil ostanke rimskega foruma in rečnega pristanišča, katedralo oglejskih patriarhov in največji
ohranjen starokrščanski mozaik zahodnega sveta, ki je ostanek prve krščanske sakralne stavbe v
rimski Akvileji iz 4. stoletja. Izlet smo nadaljevali z ogledom Gradeža na obali Jadranskega morja.
Ogledali smo si sledove poznorimske utrdbe, v kateri so zgradili tri cerkve; ena od njih, iz 5. stoletja,
predstavlja edinstven primer tako imenovanega »sirskega tipa« cerkvene arhitekture na severnem
Jadranu.
Jeseni (12. oktobra) smo si ogledali Grad Strmol in spoznali življenjsko zgodbo zakoncev Hribar,
zadnjih lastnikov gradu v Cerkljah na Gorenjskem. Njuno usodo popisuje Drago Jančar v knjigi To noč
sem jo videl, nam pa jo je osebno predstavil njun nečak Peter Hribar.
Povod za zimski izlet (4. decembra) je bil koncert La passeggiata Mešanega zbora Glasbene matice v
Celjskem domu. S koncertom smo združili ogled knežjega mesta, po katerem nas je popeljal Uroš
Mijošek. Z njim smo se sprehodili skozi zgodovino mesta od rimske Celeie, preko obdobja mogočnih
celjskih knezov, do sodobnosti s posebnim poudarkom na celjskih glasbenih zgodbah.

DAN ODPRTIH VRAT
Celodnevni dogodek, ki je vabil k spoznavanju zgodovine društva in njegovih trenutnih dejavnosti, je
na stežaj odprl vrata vsem pevskim generacijam in širši kulturni javnosti. Prireditev je odprl nastop
Otroškega pevskega zbora Glasbene matice, ki se je poklonil častnemu članu društva, skladatelju
Jakobu Ježu. Sledil je prikaz pouka petja v Pevski šoli Glasbene matice, ki je bil hkrati tudi vabilo k
vpisu v novo šolsko leto. Ta dan so potekale tudi avdicije za Otroški in Mladinski pevski zbor, na katerih
je umetniško vodstvo zborov izbiralo kandidate za dve otroški glasbeni predstavi, Afriški živalski raj in
Snežno kraljico. Mladi, ki so sodelovali v operi Všeč si mi, so bili povabljeni k ogledu dokumentarnega
ﬁlma, ki je spremljal nastajanje te operne produkcije, njegove glavne akterje in dogajanje v zaodrju.
Starejši, ki so jim bliže zgodovinske teme, so bili povabljeni na sprehod skozi zgodovino Glasbene
matice. Muzikologinja Nataša Cigoj Krstulović je obiskovalce popeljala od spomenika Ilirskih provinc
po aleji skladateljev do pročelja hiše Glasbene matice. Ta še danes simbolizira zanesenjaški
idealizem, ki se je udejanjil z ustanovitvijo društva leta 1872 in je z vizijo in marljivim delom tlakoval
pot osrednjim slovenskim glasbenim institucijam.
Po spoznavanju uhojenih zgodovinskih stopinj so sogovorniki okrogle mize utirali nove gazi v
glasbeno prihodnost in perspektivo mlajše slovenske pevske generacije. Ta ima danes privilegij
uživanja odlične glasbene izobrazbe in more zato konkurirati najboljšim pevcem na mednarodnih
koncertnih in opernih odrih. Dan Glasbene matice 7. aprila se je sklenil s pevskim nastopom
Seniorskega pevskega zbora, katerega člani so zaslužni za neprekinjeno delovanje društva vse od
konca 19. stoletja in so trden steber, vzor in obveza za ustvarjalno in gospodarno delovanje društva
tudi v prihodnje.
V letu 2019 se je Glasbena matica spomnila tudi 100. obletnice ustanovitve Konservatorija za glasbo v
Ljubljani in se ob tem poklonila spominu na svoje prednike, ki so imeli vizijo in so znali uresničevati
sanje. V znak spomina in hvaležnosti smo se matičarji z lovorovim vencem poklonili prvemu
ravnatelju Glasbene šole Franu Gerbiču in prvemu direktorju Konservatorija za glasbo Mateju
Hubadu. Slovesnost, na kateri je sodeloval Trobilni ansambel študentov Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani pod vodstvom Boštjana Lipovška, je z nagovorom predsednice Glasbene matice
Veronike Brvar potekala 21. novembra v parku skladateljev pred hišo Glasbene matice.

53

54

POLOŽITEV LOVOROVIH VENCEV, 21. 11. 2019, Ljubljana
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TROBILNI ANSAMBEL ŠTUDENTOV
AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI
21. 11. 2019, Aleja skladateljev
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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 2019/20 je v Pevsko šolo vpisanih 56 učencev, v starosti od 8 do 75 let. Od tega v prvi letnik 24, v
drugi letnik 15, v tretji letnik 12 in v četrti letnik 5 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. Stalnica v poletnem času je tudi pevska delavnica za začetnike, pevce vseh generacij,
v obsegu 12 pedagoških ur. Delavnico je vodil Diego BARRIOS ROSS, udeležilo pa se je je enajst
pevcev.
Na povabilo založbe Mladinska knjiga so učenci Pevske šole lani nastopili tudi na otvoritvi razstave
Bologna po Bologni, 28. maja v Knjigarni Konzorcij v Ljubljani. Ob dnevu državnosti pa so nastopili v
Domu starejših Bežigrad in s pesmijo počastili državni praznik.
Pevsko šolo vodi Nina KOMPARE VOLASKO. Učitelji vokalne tehnike v letu 2019 so bili poleg nje še
Diego BARRIOS ROSS, Julieta KUBIK de HABJANIČ in Tanja RUPNIK.

Nina KOMPARE VOLASKO

Diego BARRIOS ROSS

Tanja RUPNIK

Julieta KUBIK de HABJANIČ

MOJSTRSKI TEČAJI IN
KONZULTACIJE ZA SOLO PEVCE
Pia BRODNIK in Irina MILIVOJEVIĆ,
1.–5. 7. 2019
Francka ŠENK in Vladimir MLINARIĆ,
29. 7.–2. 8. 2019
Tatjana VASLE in Darja MLAKAR MALEŽIČ,
5.–9. 8. 2019
Barbara JERNEJČIČ FÜRST in Tadej PODOBNIK,
12.–16. 8. 2019
Edita GARČEVIĆ KOŽELJ in Igor VIĆENTIĆ,
19.–23. 8. 2019
Theresa PLUT in Irina MILIVOJEVIĆ,
9.–13. 9. 2019
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 62 pevcev. Nekateri med njimi so nastopili na
koncertu Aleja sniva v okviru mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani, drugi pa na koncertu
Pevski obeti in pričakovanja v okviru koncertnega ciklusa Glasbene matice.

Pia BRODNIK

Francka ŠENK

Tatjana VASLE

Barbara JERNEJČIČ FÜRST

Edita GARČEVIČ KOŽELJ

Theresa PLUT
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Marcos FINK

Marcos FINK in Irina MILIVOJEVIĆ,
2.–6. 9. 2019
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 SEMINARJA
Lovro KOROŠEC,
udeleženec mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Pia BRODNIK
Mojstrski tečaji na Glasbeni matici ponujajo teden aktivnega dela s pedagogi najvišjega
kova v Sloveniji. Tečaja pri Pii Brodnik sem se letos udeležil že tretje leto zapored, saj mi
kot študentu petja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani to ponuja dodatno
poletno izobraževanje in piljenje glasu po pravilni in zdravi poti. Mentorji so vsako leto
odlični, zato mi je v veselje ustvarjati z njimi. Zame pa je bil letošnji tečaj neke vrste
mejnik, saj sem se spomnil svojega prvega tečaja in ugotovil, koliko sem resnično
napredoval.
Marjetka LUZNIK,
udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Francka ŠENK
Ko sem izvedela, da bo profesorica Francka Šenk letos vodila mojstrski tečaj v Ljubljani,
sem se takoj odločila za prijavo. Francka je namreč skoraj v celoti zaslužna za moje petje,
saj sem pred dvema letoma diplomirala v njenem razredu na Deželnem konservatoriju v
Celovcu. Po končani diplomi sem rodila, po porodniškem dopustu pa sem se večinoma
posvečala pedagoškemu delu na glasbeni šoli. Ker sem kot pevka po porodu precej
nazadovala, mi je ta mojstrski tečaj ponudil zlato priložnost, da se pevsko sestavim
nazaj v formo, ki sem jo imela ob diplomi. Ker me je pri tem podprla tudi glasbena šola,
kjer poučujem, je bilo vse skupaj še lažje izvedljivo. Na seminarju sem dobila točno to, po
kar sem prišla, ter še veliko več – ogromno košaro pedagoškega znanja, ki mi bo v
prihodnje pomagalo pri poučevanju! Mojstrskega tečaja se bom tudi v prihodnosti
udeležila z največjim veseljem!
Doris HORVAT,
udeleženka mojstrskega tečaja, ki ga je vodila Theresa PLUT
Mojstrski tečaji petja na Glasbeni matici so dobra iztočnica za spoznavanje in prvo
soočenje z različnimi tehnikami, ki jih ponujajo posamezni pevski pedagogi. Jaz se jih
udeležujem redno, vsako leto pri drugem pedagogu, ki s svojim širokim spektrom
pevskega znanja posredujejo zelo koristne nasvete. Letos sem se udeležila mojstrskega
tečaja pri Theresi Plut. Moram priznati, da sem kot aktivna udeleženka prejela veliko
novega znanja in spoznala veliko novih pevskih vaj, ki bodo v prihodnje vsekakor bogato
vplivali na moj način petja. Mojstrski tečaj s Thereso Plut priporočam vsem pevcem, ki se
spopadajo z vprašanji pevske tehnike. Theresa Plut odlično poda razlago in praktične
vaje pevske tehnike, ki bistveno pripomorejo k lahkotnejšemu in svobodnejšemu petju.

SEMINAR ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE
22. in 23. februar 2019, Ljubljana, Kulturni center Schellenburg
PAUL VAN NEVEL, ﬂamski dirigent, muzikolog in umetnostni zgodovinar, je svetovna avtoriteta na
področju poustvarjanja srednjeveške ﬂamske polifonije in evropske renesanse. Njegove navdihujoče
in izvirne izvedbe izhajajo iz rokopisov in zapisov ustvarjalcev, primarne vire pa obravnava z
interdisciplinarno metodo.
Za nas Slovence je še posebej razveseljivo, da je med njegovimi izbranimi programi zaživela tudi
glasba Jacobusa Handla-Gallusa, ki ga je poimenoval slovenski Lassus. Izjemni umetnik se je odzval
povabilu Glasbene matice in v kratkem, šesturnem seminarju predstavil svojo metodo dela, opozoril
na bistvena vprašanja interpretacije srednjeveške in renesančne glasbe ter konkretno na izbranih
glasbenih primerih vodil izvedbo del. Na delavnici sta sodelovala INGENIUM ENSEMBLE in
KOMORNI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI z izborom Gallusovih skladb. Med
osemnajstimi udeleženci so bili tako uveljavljeni umetniki, dirigenti, profesorji glasbe in petja, kot
tudi študenti glasbe in muzikologije.
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ODZIVI UDELEŽENCEV SEMINARJA
Blaž STRMOLE, član INGENIUM ENSEMBLE
Ingenium Ensemble si šteje v veliko čast, da smo na povabilo Glasbene matice kot
demonstracijska skupina nastopili na seminarju s Paulom Van Nevlom. Van Nevel je z
zasedbo Huelgas Ensemble z albumom izbranih Gallusovih motetov postavil visoko
merilo za kakovostno izvajanje renesančne glasbe, ki nam je že do zdaj služilo kot velik
učni zgled pri naših študijskih pripravah.
Gospod Van Nevel je na seminarju izkazal tako obsežno znanje kot tudi izjemen čut za
prepričljivo interpretacijo renesančne glasbe. Njegov najpomembnejši nauk nas
spodbuja, da razmišljamo zunaj okvirov ter poskušamo osnovnemu notnemu zapisu, ki
se je seveda ohranil brez dinamičnih oznak in napotkov o izvedbi, vdahniti razgibanost in
dramatičnost, kjer to zahteva besedilo in kjer nam uspe preko preučevanja
kompozicijske strukture zaznati skladateljeve namere. Glasbena zapuščina 16. stoletja
je ravno zato še toliko bolj privlačna za male vokalne zasedbe, saj ponuja veliko prostora
za individualno ustvarjalnost in pester nabor izvajalskih možnosti.
Gospodu Van Nevlu smo hvaležni za vse spodbudne besede in konstruktivne
komentarje, Glasbeni matici pa za omogočanje neprecenljive izkušnje, ki smo je bili
deležni tako pevci kot udeleženci, ki nas druži zanimanje za renesančno glasbo.

Klara MALJUGA, udeleženka seminarja
Predavanje gospoda Paula Van Nevla je bilo pristno, kvalitetno in obsežno,
pospremljeno s kvalitetnim petjem obeh udeleženih pevskih zasedb. Njegova
interpretacija stare glasbe, ki sloni na letih poglobljenega raziskovanja, je zelo drugačna
od tega, kar smo navajeni na slovenskih odrih. Torej lahko rečem, da je bil to pravi
interpretacijski pretres. Ponudil nam je le delček svojega znanja in nas s tem spodbudil k
nadaljnjemu lastnemu raziskovanju stare glasbe.

Paul Van NEVEL

INGENIUM ENSEMBLE in KOMORNI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI
pod vodstvom Sebastjana VRHOVNIKA.

SEMINAR SVOBODNO TELO
ZA IZRAZNO PETJE
22.–26. julij 2019, Ljubljana, Glasbena matica

ŠTUDIJ UPRIZORITVENE UMETNOSTI je temeljni del pevskega izobraževanja in je povezan z
različnimi dejavniki teatralnosti, ki jih učenec razvija preko zmožnosti komunikacije, ustvarjalne
umetniške odrske pojavnosti ter sinteze drugih umetniških izrazov, od literarnih do oblikovnih. Tako
glasba kot obvladovanje telesa tvorita govorico, ki zavzema velik del našega vsakdana, čeprav se tega
ne zavedamo, in določata izrazni kodeks neverbalne komunikacije. Ta kodeks pomaga odkriti našo
občutljivost in postavitev na pravo mesto v našem telesu, se pravi, v glas in namen sporočanja. Glavni
cilj seminarja, ki ga je vodila Daniela BAJUK, je bil pomagati pri izgradnji tega kodeksa, zato da lahko
oseba združi tekst kot pripoved ali opis neke situacije z glasbo in izraznim gibanjem kot sredstvom za
popolno komunikacijo. Seminar je bil namenjen pevcem solistom, zborovskim pevcem, učiteljem
glasbe, zborovodjem, študentom glasbe in dramske igre, osebam, ki nastopajo v javnosti, ter drugim
posameznikom, ki za boljšo osebno in profesionalno delovanje potrebujejo speciﬁčna na seminarju
predstavljena znanja. Udeležilo se ga je dvanajst udeleženk.

Daniela BAJUK

Mateja GRAŠIČ, udeleženka seminarja
Za seminar Svobodno telo za izrazno petje sem se odločila, ker se že ves čas soočam s
pretirano nepotrebno napetostjo pri petju in tudi na splošno. Lahko rečem, da je seminar
v celoti izpolnil moja pričakovanja in jih tudi presegel, tako da sem nanj z vsakim dnem
prihajala s še večjim veseljem. Prof. Daniela Bajuk je s svojim pevskim in hkrati igralskim
znanjem prinesla pravo svežino, saj se s takšno kombinacijo vsebin ne srečujemo
pogosto. Njena odprtost in toplina sta še dodatno prispevali k zelo ugodni in sproščeni
klimi, ki je še kako potrebna za učinkovito izvedbo takšnih metod. V tednu obiskovanja
seminarja je bilo moje splošno počutje ves čas odlično; spoznali smo kar nekaj načinov
ozaveščanja in sprostitve celotnega telesa in s tem dobre priprave našega pevskega
instrumenta, ter tehnik za bolj doživeto interpretacijo. Upam, da bo podobna delavnica
izvedena še kdaj, saj so tovrstne vsebine kljub izrednemu pomenu pogosto
zanemarjene.
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SEMINAR Z GLASBO
VSeminar
PRAVLJIČNI
SVET IN NAZAJ
o razvijanju glasbenih kompetenc s petjem in igro
10.–11. oktober 2019, Ljubljana, Kulturni center Schellenburg
Tema seminarja je bila ustvarjalnost, njegovo vsebinsko jedro pa sta oblikovala skladatelja Matej
BONIN in Tadeja VULC, ki s svojo poetiko neposredno nagovarjata otroke različnih starosti in
zanimanj ter jih popeljeta v prostrani svet glasbene domišljije. Druga tema seminarja, ki prav tako širi
meje ustvarjalnosti, je bila posvečena terapevtskim vidikom glasbe, pristopom k najmlajšim otrokom
in gibalno oviranim osebam ter delu z njimi. Vsi vabljeni predavatelji so v svoj program poleg
predstavitve teorije vključili praktično delo in vaje. Glasbena matica je želela z organizacijo seminarja
osvetliti in nakazati možne poti spodbujanja in razvijanja darov v otroških letih ter ohranjanja
neposrednosti ustvarjalnega izraza v odraščajoči dobi ob že prvih osvojenih glasbenih znanjih. Pot
izstopanja iz okvirov uniformiranega sistema vodi preko igre in glasbe do negovanja ustvarjalnosti v
različnih obdobjih odraščanja. Glasba in še posebej ustvarjalnost sta žarek upanja pri otrocih
različnih čustvenih in vedenjskih motenj, ki si v današnji družbi diktirane odličnosti ter tekmovalnosti
še posebej zaslužijo našo pozornost. Z ustvarjalnostjo in igro vidne razlike postanejo zanimive, z igro
v službi umetnosti in glasbe pa blažijo težave ter odpirajo nove poti harmoničnega sožitja in celo
skupnega ustvarjanja.
Glavnina seminarja je temeljila na praktičnem delu udeležencev, del programa pa je bil namenjen
demonstraciji različnih primerov in priložnosti ogleda procesa nastajanja novega glasbeno-igranega
dela pod vodstvom skladatelja Mateja BONINA, kjer so sodelovali pevci OTROŠKEGA ZBORA
GLASBENE MATICE. Gostje delavnic so bili režiserka Eva HRIBERNIK, akademski glasbenik Branimir
REZIĆ, profesorica glasbe Albinca PESEK in študentka glasbene pedagogike Sara SMREKAR. V
okviru seminarja je bila organizirana tudi okrogla miza na temo Ustvarjalnost – upanje za prihodnost
humane družbe, kjer so izbrani gostje delili svoje izkušnje z udeleženci seminarja in tudi odgovarjali
na njihova vprašanja.

Matej BONIN

Tadeja VULC

Demonstracijski sestavi:
Skupina otrok iz ANGELINEGA VRTCA v Ljubljani,
mentorica Sara SMREKAR
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA,
zborovodkinja Tatjana DOLENC MARINŠEK
MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER,
zborovodkinja Tereza PODLOGAR
Člani DRUŠTVA ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE in DRUŠTVA DISTROFIKOV SLOVENIJE,
mentor Branimir REZIĆ
UČENCI PEVSKE ŠOLE GLASBENE MATICE LJUBLJANA,
pevska pedagoginja Tanja RUPNIK

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 2019 je program oblikovala in izvedla profesorica glasbe Sara BUNIČ. Potekal je v dveh
terminih: 7. 1.–1. 4. 2019 in 9. 9.–2. 12. 2019. Prvo delavnico je obiskovalo 7, drugo pa 13 otrok.

Sara BUNIČ

PROGRAM V LETU 2019
Janez BITENC Ježek in Janko (Janez BITENC)
Vida BREST Pesmica o kruhku (Vida BREST)
Jakob JEŽ Miška in mavrica (Dragica SOJER)
Pavle KALAN Šaljivka (Maks JURCA)
Janez KUHAR Kje je copatek (Milena BATIČ)
Janez KUHAR Jaz imam goslice (Gregor STRNIŠA)
Ljudska Rasla je jelka
Ljudska Pleši, pleši črni kos
Avtor neznan Ko je zima
Kanon Žabe
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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 2019 so pevske delavnice v
obsegu šestih pedagoških ur pod mentorstvom profesorice Katarine ZADNIK izvajale študentke
glasbe: Jasmina FERENCEK, Soﬁja ANTIĆ, Anja KUČAN, Klara MESTEK in Urška ŠEHIČ. Pevske urice
so potekale v treh enotah Vrtca Mladi rod v Savskem naselju v Ljubljani.

Katarina ZADNIK

Urška ŠEHIČ,
študentka Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani
Zelo sem hvaležna Glasbeni matici in profesorici predmeta
Glasba v najzgodnejšem življenjskem obdobju, da sem
dobila izkušnjo sodelovanja z najmlajšimi. Otroci so lepo
sodelovali, dejavnosti – uganke, pravljice, glasbeno
didaktične igre, pesmice – so jim bile zanimive. Izziv pri
izvajanju glasbenih uric mi je predstavljala predvsem
skupinska dinamika in vprašanje, kako izvesti uro v primeru
nepredvidljivih situacij. Naučila sem se, da je v tem primeru
pomembneje, da dejavnost prilagodim razmeram, kakor da
bi se striktno držala načrta. Tudi zaključni nastop za starše
je pomemben del uric, saj je bil nagrada za otroke, ki pa so s
tem dobili bolj konkretno predstavo o svojem delu.
Klara MESTEK,
študentka Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani
V sklopu predmeta Glasba v najzgodnejšem življenjskem
obdobju smo letos obiskale različne vrtce v Ljubljani.
Dodeljena sem bila Vrtcu Mladi rod, enoti Čira čara, kjer sva s
sošolko izvedli šest glasbenih uric. Na čim bolj zanimiv
način sva jim poskušali približati glasbo. Naučili smo se šest
novih pesmic in se igrali v glasbeno-didaktičnih igrah, v
katerih so otroci uživali. Ob sklepu smo na nastopu za starše
prikazali potek naših glasbenih uric. Z otroki sem neizmerno
uživala in se naučila veliko novega. Lepo je dobiti priložnost,
da se sami izkažemo kot bodoči učitelji, saj so izkušnje tiste,
ki nas bogatijo.
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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.
Učenje v pevski pripravnici poteka skozi igro. Pevci se upevajo ter izvajajo vaje za krepitev posluha in
širitev glasovnega obsega na način, ki je primeren njihovi starosti. Preko igre krepijo slušne
sposobnosti (prepoznavajo visoke/nizke, glasne/tihe, počasne/hitre, poskočne/mirnejše melodije), ki
jih lahko dobro uporabijo pri zborovskem petju. Pri učenju pesmi je vsebina smiselno predstavljena,
tako da otroke pritegne. Utrjevanje in ponavljanje snovi pa poteka v menjavanju različnih aktivnosti in
načinov petja, kar krepi koncentracijo in motivacijo.
V šolskem letu 2018/2019 je pripravnico obiskovalo 14 otrok, v letu 2019/2020 pa 13.

Zborovodkinja Tatjana DOLENC MARINŠEK
Pianistka Metoda KINK

PROGRAM V LETU 2019
Janez BITENC
Janez BITENC
Janez BITENC
Janez BITENC
Jani GOLOB
Miro KOKOL
Miro KOKOL
Miro KOKOL
Miro KOKOL
Jernej RUSTJA
Mira VOGLAR
Mira VOGLAR
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska, prir. Pavle KALAN
Maorska ljudska; prir. Tomaž PIRNAT
Belokranjska ljudska

Muca maca (Janez BITENC)
Nasmej se luna! (Janez BITENC)
Gosak in goske (Janez BITENC)
Petelinček in putke (Janez BITENC)
Sonce (Gitica JAKOPIN)
Pomladna igra (Neža MAURER)
Trikule trakule (Janez BITENC)
Naša račka (Stana VINŠEK)
Mačka (Tomaž VRABIČ)
Oblački (Jernej RUSTJA)
Uspavanka za sove (Mira VOGLAR)
Prijateljčki (Mira VOGLAR)
Šmentana muha
Izidor ovčice pase
Gregčev Peter
Vedno spomnim
Igraj kolo

NASTOPI V LETU 2019
LETNI NASTOP
20. 5. 2019, SNG Opera in balet Ljubljana, Salon Orfej
BOŽIČNO-NOVOLETNO PEVSKO VOŠČILO
16. 12. 2019, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

Tatjana DOLENC MARINŠEK
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GLASBENE POČITNICE
Glasbena matica od leta 2011 pripravlja GLASBENE POČITNICE za otroke z namenom, da bi jim
nudila možnost kakovostnega preživljanja prostega časa skozi aktivnosti, ki so povezane z glasbo.
Doslej so bile počitnice organizirane 24-krat in se jih je udeležilo 411 otrok. V letu 2019 so štiriurne
glasbene delavnice potekale v času poletnih šolskih počitnic (15.–19. julij in 26.–30. avgust). Udeležilo
se jih je 34 otrok, starih od štiri do enajst let. Program so oblikovale in vodile profesorica glasbe Sara
BUNIČ ter študentki glasbene pedagogike Jasmina FERENCEK in Urška FON pod mentorstvom
muzikologinje Veronike BRVAR. Čas počitnic je lahko nadvse vznemirljiv in poučen, če ga zapolnimo
z raziskovanjem in usmerjeno dejavnostjo. Otrok za tovrstno ustvarjalnost potrebuje zunanjo
spodbudo, zato v ta namen na Glasbeni matici vsako leto skrbno pripravimo program za odkrivanje
zvočnega sveta, ki otroku odstre tančico glasbenega čara. Z udeležbo na glasbenih počitnicah se
zapolni počitniški prosti čas s kakovostno vsebino, preko katere otroci pridobivajo znanje na zabaven
in lahkoten način. Druženje z vrstniki pa pomembno vpliva na razvoj socialnih veščin, saj otroci
navežejo posebna prijateljstva, ki jim še dolgo ostanejo v prijetnem spominu. Z učenjem različnih
pesmi (ljudskih in umetnih) otroci krepijo posluh, občutek za ustvarjanje z glasom in spoznavajo petje
v pevskem zboru. Poleg petja spoznavajo tudi različne skupine inštrumentov, ter z njimi ustvarjajo
zvočne slike. Poleg vrste vodenih aktivnosti je nekaj časa namenjenega tudi sprostitvi. Ob poslušanju
otroških pesmic je čas namenjen barvanju in ustvarjanju, igranju družabnih iger z glasbeno tematiko
ter branju slovenskih ljudskih pravljic.
Sara BUNIČ,
avtorica in izvajalka počitniškega programa
Tema lanskih julijskih počitnic je bila »NARAVA IN ŽIVALI«, zato smo se z otroki učili pesmice iz
slovenske ljudske zakladnice pa tudi nekaj umetnih pesmi, ki so povezane z naravo. Nekaterim smo
dodali tudi ljudske plese. Otroci so imeli možnost igranja na ritmična glasbila, spoznali so dva
glasbenika, ﬂavtistko in violista, v Slovenski ﬁlharmoniji pa so si pobliže ogledali tolkala. V stavbi
Kazine smo občudovali mogočen zvok orgel in se srečali z mladim študentom tolkalcem, ki nam je
pokazal, kako igra na svoja glasbila. Vsak dan smo se odpravili na sprehod v naravo, kjer smo
poslušali ptičje petje, pisali poezijo, iskali in poimenovali travniške rastline, preštevali živali, ki jih
lahko srečamo v mestu, ter si na ljubljanskem gradu ogledali razstavo ilustracij v knjigi Dvanajst
slonov. S poslušanjem klasične glasbe, zgodb in ugank so otroci razvijali domišljijo ter se skozi
glasbene in družabne skupinske igre urili v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju. Preizkusili
smo se tudi v romunskem jeziku, saj nas je Linda IANCHIS, študentka, ki je bila na izmenjavi v
Sloveniji, naučila romunsko otroško pesmico. Za konec smo starše razveselili s krajšim nastopom ter
se z nasmehi na obrazih poslovili.

PROGRAM V LETU 2019
Viktor MIHELČIČ
Ivanka POLANC
Marijan VODOPIVEC
Ljudska
Ljudska iz Gane
Mehiška ljudska, prep. A. PESEK
Slovenska ljudska iz Prekmurja
Slovenska ljudska, prir. Bojan GLAVINA
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Slovaška ljudska
Španska ljudska

Racman (Oton ŽUPANČIČ)
Dobro jutro, sonce
Mravljica (Branko RUDOLF)
Ob bistrem potočku je mlin
Igra
Zbrale so se kukarače
Ne ouri, ne sejaj
Srečali smo mravljo
Trzinka
Zajček al’ se me bojiš
Sijaj, sijaj sončece
Fse, kar leze
Tancuj, tancuj
Trije listki

Otroci z mentoricami Saro BUNIČ,
Jasmino FERENCEK in Lindo IANCHIS
na grajskem griču v Ljubljani.

ZALOŽBA
GLASBENA MATICA LJUBLJANA
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST GLASBENE MATICE LJUBLJANA je od ustanovitve leta 1872 ena izmed
osrednjih nalog društva in po ponovni oživitvi društvenega delovanja leta 2003 spet pridobiva na
pomenu. Naša institucija ne posega v založniška področja drugih sorodnih institucij, temveč se
posveča izdajanju vokalnih del na področju samospeva in zborovske glasbe. V teh dveh zvrsteh išče za
izdajo še neobjavljena sodobna dela, saj želi biti vezni člen med skladateljem in izvajalci. Slednje je
tudi eno izmed vodil založniške dejavnosti Glasbene matice, in sicer da s svojimi izdajami izvajalcem,
ki nastopajo na koncertih v organizaciji društva, ponudi v izvedbo še neizvedena ali redko izvedena,
neznana ali pa malo znana dela. V zadnjih letih stopa v ospredje tudi izdajanje glasbenih zgoščenk
pevskih zborov Glasbene matice, na katerih ohranjamo spomin na pomembnejše zborovske koncerte
ali pa so plod studijskih snemanj programa, ki ga naročijo različne knjižne založbe.

PEDENJPED

glasbena zgoščenka
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Zborovodkinja: Tatjana DOLENC MARINŠEK
Pianistka: Metoda KINK

Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Borut LESJAK
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Peter ŠAVLI
Aldo KUMAR
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ
Katarina PUSTINEK RAKAR
Tadeja VULC

Šlik šlak (Niko GRAFENAUER)
Pregled (Niko GRAFENAUER)
Zadrega (Niko GRAFENAUER)
Vrtnar (Niko GRAFENAUER)
Sklanjatev (Niko GRAFENAUER)
Glasbenik (Niko GRAFENAUER)
Abeceda (Niko GRAFENAUER)
Uspavanka (Niko GRAFENAUER)
Brzovlak (Niko GRAFENAUER)
Korenjak (Niko GRAFENAUER)
Trd oreh (Niko GRAFENAUER)
Dvojčka (Niko GRAFENAUER)
Sladkosned (Niko GRAFENAUER)
Pedenjped (Niko GRAFENAUER)
Slikar (Niko GRAFENAUER)
Založba GLASBENA MATICA LJUBLJANA in GRAFENAUER ZALOŽBA

ZAPOJMO SKUPAJ
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ljudska
Ponarodela
Marijan VODOPIVEC
Janez BITENC
Marjan KOZINA

glasbena zgoščenka
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Zborovodkinja: Tatjana DOLENC MARINŠEK
Pianist: Tadej FEMC
Čin, čin drežnica
Flosarska
Eno rožco ljubim
Izidor ovčice pasel
Jest sem si pa nekej zmislu
Abraham ma sedem sinov
Jaz sem mala roža
Biba leze, biba gre
Mamica je kakor zarja (Franjo NEUBAUER)
Kekčeva pesem (Kajetan KOVIČ)
Metuljček cekinček (Janez BITENC)
Kaj mi poje ptičica (Frane MILČINSKI)
Založba GLASBENA MATICA LJUBLJANA in ZALOŽBA PANIKA
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IMENOVANJE HENRIKA NEUBAUERJA
ZA CASTNEGA CLANA DRUŠTVA
Na podlagi sklepa Občnega zbora Kulturnega društva Glasbena matica Ljubljana, sprejetega 29. 3.
2019, je predsednica društva Veronika Brvar na koncertu Pevski obeti in pričakovanja, 22. 10. 2019 v
Viteški dvorani Križank v Ljubljani, imenovala Henrika NEUBAUERJA za častnega člana društva
zaradi velikega prispevka pri utrjevanju pozitivne podobe društva in njegove prepoznavnosti v širšem
kulturnem ter umetniškem prostoru.
Henrik Neubauer je edinstvena osebnost v slovenski kulturi ter avtoriteta na področju glasbenogledališke ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V svojem plodovitem življenju je zaznamoval številna
umetniška področja v vlogah ustvarjalca, umetniškega vodje in mednarodno prepoznavnega
kulturnega managerja. Globok in neprecenljiv je njegov odtis v slovenskem baletnem prostoru, kjer se
je uveljavljal kot plesalec, koreograf, režiser in pisec strokovne literature. Kot plesalec in koreograf je
nastopil v večini najpomembnejših klasičnih in modernih baletov. Leta 1975 je v SNG Maribor režiral
Ero z onega sveta Jakova Gotovca in od tedaj pripravil več kot 30 opernih in operetnih režij. S svojim
znanjem – strokovno se je po študiju na ljubljanski baletni šoli izpopolnjeval še v nekdanji Sovjetski
zvezi in Združenih državah Amerike – in pristopom k delu je slovenski balet in ples povzdignil na
visoko umetniško raven, hkrati pa vidno prispeval k njegovi prepoznavnosti.Poleg pedagoškega dela
je pripravil program »Operna šola« na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, program »Plesne
dejavnosti« kot izbirni predmet devetletke in program »Višje šole za baletne učitelje«, s čimer je
Glasbena in baletna šola v Ljubljani prerasla v Konservatorij za glasbo in balet. Leta 1995 je oživil
delovanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki ga je vodil do leta 2001, od leta 2002 do 2009 pa je
bil predsednik Slovenskega komornega glasbenega gledališča.
Med njegove velike dosežke se je vpisalo vodenje Festivala Ljubljana, ki ga je vodil tri mandate vse do
upokojitve. Že ob sklepu prvega mandata je dosegel članstvo v Združenju evropskih glasbenih
festivalov, kar je bilo leta 1977 izjemno priznanje, saj je bilo članstvo omejeno le na ozek krog
najpomembnejših festivalov, kot so Edinburg, Bayreuth, Salzburg in Verona, v takratni Jugoslaviji pa
je bil poleg Ljubljane član le še Dubrovnik. Henrik Neubauer je tudi pronicljiv pisec in raziskovalec
baletne umetnosti. Njegove knjige so nepogrešljive za študij in razumevanje strokovne plati baleta in
plesa ter zgodovine slovenskega baleta. Za svoje delo je dobil številne nagrade, priznanja in častna
članstva. Henrik Neubauer je častni doktor Université da la Danse pri Centre culturel chorégraphique
international v Parizu in dobitnik odlikovanja turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana
»Ugledni starejši državljan sveta 2009«. Je nosilec reda z zlatim vencem, nagrade glavnega mesta
Ljubljana ter dobitnik Zlatega reda za zasluge Republike Slovenije.
Henrik Neubauer je od leta 2003 član Glasbene matice Ljubljana. Kot član Upravnega odbora je
tehtno in strokovno spremljal delovanje društva, s svojimi neprecenljivimi izkušnjami in
svetovljanstvom pa še vedno žlahtni naše društveno življenje.
Henrik NEUBAUER in Veronika BRVAR, 22. 10. 2019, Viteška dvorana v Križankah

SODELOVANJE V ERASMUS+
Glasbena matica se je lani drugič vključila v evropski program ERASMUS+ MOBILNO
PRIPRAVNIŠTVO, ki mlade spodbuja k pridobivanju poklicnih izkušenj s pripravništvom v drugih
evropskih državah. Linda Ianchis, študentka muzikologije iz romunskega mesta Cluj-Napoca, se je
drugo leto zapored odločila, da želi svoje pripravništvo preživeti prav na Glasbeni matici v Ljubljani.

Linda IANCHIS,
študentka muzikologije iz Romunije
Obljubila sem, da se vrnem, in sem se! Drugič v okviru programa
Erasmus+ Mobilno pripravništvo in drugič pri Glasbeni matici v Ljubljani,
kjer sem se z veseljem ponovno srečala z Veroniko, Lucijo in Metodo, s to
čudovito in ustvarjalno ekipo, ki tako pomembno prispeva k slovenskemu
kulturnemu življenju. Srečna sem, da delam na področju, ki ruši ovire
(tudi jezikovne), ker je glasba univerzalni jezik, ki presega kulturne meje.
Glasbeniki dejansko nimamo počitnic, z veseljem vadimo, da lahko
napredujemo. Pevci v Sloveniji imajo neverjetno priložnost, da se v lahko v
poletnem času udeležijo enega od mojstrskih tečajev petja, ki jih
organizira Glasbena matica pod vodstvom odličnih, navdihujočih
profesorjev. Enega sem se udeležila tudi sama. Na pevski delavnici, ki jo je
vodil Diego Barrios Ross, pa sem kot korepetitorka sodelovala v
programu, ki je obsegal pop glasbo, jazz, mjuzikal in klasično glasbo.
Posebej želim izpostaviti fantastičen glasbeni teden za otroke, v katerem
sem z veseljem pomagala Jasmini in Sari pri izvedbi različnih glasbenih
aktivnosti za otroke.
Slovenije se bom vedno spominjala kot države izjemnih poletnih
festivalov. Udeležila sem se koncertov Festivala Ljubljana, Festivala
Poletje v Ljubljani, Brežiškega in Radovljiškega festivala. Imela sem celo
privilegij, da sem od blizu spoznala ustanovo Imago Sloveniae in njeno
vlogo glasbenega producenta mednarodnega festivala. Moje poletno
doživetje je postalo popolno, ko sem se pridružila Veroniki na prvem
Festivalu Gledanica v Štanjelu, osupljivem starem kraškem mestecu. Gre
za interdisciplinarni festival, ki povezuje tri glavne tematske sklope
arheologijo, etnobotaniko in glasbo, v spremljevalnem programu pa
prireja vrsto različnih ustvarjalnih delavnic, vodene oglede in – kar je za
glasbenike najpomembnejše – čudovite koncerte, v katere so uvedli
predkoncertni pogovori Veronike Brvar kot umetniške vodje festivala.
Hvaležna sem vsem prijaznim Slovencem, ki so me na moji drugi
Erasmus+ poti toplo sprejeli in mi dajali občutek domačnosti!
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GRADBENA DELA
V letu 2019 sta bila izvedena dva večja gradbena projekta, namreč obnova trase vročevoda (delno
novogradnja) in nakup nove toplotne postaje ter gradbena dela v drugi fazi sanacije komunalne
napeljave. Hiši Glasbene matice sta se doslej ogrevali preko toplotne postaje, ki ni bila v
neposrednem upravljanju Glasbene matice in ni bila v hiši Glasbene matice. Poleg tega je starost te
toplotne postaje opozarjala na nujnost investicije v novo ogrevalno napravo. Med različnimi
možnostmi ogrevanja se je za ﬁnančno najbolj ugodno izkazalo ogrevanje preko Toplarne Ljubljana.
Projektno dokumentacijo za obnovo trase vročevoda in postavitev samostojne toplotne postaje sta
pripravili podjetji Biro Vogrič, d. o. o., in Energetika Ljubljana, d. o. o.; arheološka dela ob izkopu trase
vročevoda je izvedlo podjetje Arhej, d. o. o.; gradbena in strojna dela pa podjetji Santosa, d. o. o., in
Kanal, d. o. o. Vrednost investicije znaša 44.169,06 EUR (brez DDV).
Lani se je zaključila tudi sanacija komunalne napeljave, ki se je pričela leta 2017. Takrat je bilo
ugotovljeno, da komunalna napeljava poteka po starih opečnatih kanalih, ki povezujejo obe hiši z
javnim kanalizacijskim omrežjem. Zaradi dotrajanosti in poroznosti kanalov so komunalne odplake
pronicale v zemljo. Iz napojenih tal in sten je začelo zamakati v kletnih prostorih. Urgentno sanacijo je
opravilo podjetje Rohr-Blitz, d. o. o., v letih 2017 in 2018. V obstoječe opečnate kanale so vstavili
plastične cevi in jih speljali do javnega komunalnega omrežja. Drugo fazo sanacije leta 2019 je
opravilo podjetje Kanal, d. o. o., ki je izpraznilo in zaprlo greznico, naredilo nov jašek, preko katerega
so speljali nove komunalne cevi, in jih povezali z obstoječim komunalnim omrežjem. Celotna
vrednost investicije v letih 2017–2019 znaša 19.853,50 EUR (brez DDV).
Investiciji sta bili poplačani iz sklada za obnovo, za katerega društvo vsako leto nameni delež
prihodkov od najemnine. Vodenje projekta je Upravni odbor zaupal svojemu članu Antonu
VENGUŠTU, ki se mu iskreno zahvaljujemo za uspešno izvedbo in skrben nadzor nad deli in izvajalci.
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ORGANI DRUŠTVA, IZVOLJENI
NA OBČNEM ZBORU DRUŠTVA (15. 3. 2018)
Predsednica:
Upravni odbor:

Veronika BRVAR
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
Cecilija ČERMELJ MERLJAK
Mateja KRALJ
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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