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Pobudnik projekta je dolgoletni mestni svetnik 
in svetovalec za kulturo mesta Neumarkt v 
Nemčiji, Arnold Graf. Neumarkt je bil namreč 
leta 1945 skoraj povsem uničen, v tem kraju 
pa je tudi ogromno pokopališče s spome-
nikom 5.000 umrlim, ki so bili deportirani iz 
različnih dežel. Arnold Graf je večkrat doživel 
ganjenost oseb, ki so prišle počastit spomin na 
svoje sorodnike na tem pokopališču, zato si je 
zaželel, »da bi novo tisočletje začeli v znamenju 
duhovne povezanosti v spomin na deportirane in 
padle ljudi, tako da bi zbrali skupaj mlade iz dežel 
južne in vzhodne Evrope, ki imajo svoje prednike 
pokopane v Neumarktu.« Čeprav ni glasbenik, 
je izbral glasbo kot univerzalni jezik za medij 
povezovanja med narodi. Prvi dve srečanji sta 
bili v Neumarktu, najprej med tremi državami, 
vsako leto pa k projektu pristopi več občin iz 
različnih držav, ki si želijo tudi gostiti projekt. 
Tako od leta 2003 srečanje poteka bienalno v 
Neumarktu, vmes pa v kateri od zdaj že desetih 
držav, ki so vključene v projekt. Poleg Avstrije, 
Češke, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Poljske, 
Romunije, Rusije in Srbije je letos že petič so-
delovala tudi Slovenija s štirimi primorskimi 
glasbeniki. 
Srečanje je namenjeno glasbenikom v starosti 
med 14 in 18 let, torej tistim, ki so večinoma na 
srednji stopnji glasbenega šolanja. Po trije ali 
štirje iz posamezne države se projekta udeležijo 
s spremljevalcem, običajno predstavnikom 
srednje glasbene šole, od koder prihajajo 
glasbeniki. Občina kot gostiteljica projekta 
poskrbi za organizacijo in krije stroške bivanja, 

Glasba kot medij za prijateljstvo med narodi 

Bob Marley, Daniel Barenboim, Zubin 
Mehta in še kdo od velikih imen 
so s svojimi koncerti že dokazali, 
da ima glasba moč povezovanja 
v duhu miru med narodi. Daleč od 
soja medijskih luči in brez zvenečih 
glasbenih imen svetovnega formata 
se že od leta 2001 vsako leto zgodi 
tudi »koncert miru« v okviru projekta 
Mednarodnega mladinskega srečanja, 
letos z naslovom »The Power of Music«. 
Zasnovan je kot druženje v duhu 
prijateljstva in povezovanja narodov 
v mednarodni simfonični orkester v 
spomin na tragične dogodke 
2. svetovne vojne.

udeleženci pa sami krijejo stroške poti. Doslej je 
potekalo v krajih Dobrjanka v Rusiji, Čenstoho-
va na Poljskem, Makarska na Hrvaškem in letos 
drugič v Aradu v Romuniji, in sicer od 20. do 28. 
septembra.
Mesto Arad na zahodu Romunije ima 160.000 
prebivalcev in je grajeno v tipični srednjeevrop-
ski arhitekturi, z mnogimi palačami. Po videzu 
spominja na Dunaj, Trst ali Ljubljano (le da so 
pročelja stavb večinoma slabše vzdrževana). 
Sredi mesta teče reka Mureš, na obeh bregovih 
pa so zelene površine, namenjene sprehajal-
cem in športnim aktivnostim. Po mestu se je 
mogoče gibati s tramvajem. Center predstavlja 
več kilometrov dolga avenija, kjer so številne 
trgovine, lokali, cerkve različnih veroizpovedi, 
izredno veliko število bank ter pomembne 
upravne, izobraževalne in kulturne ustanove, 
med katerimi je tudi Mestno gledališče in Ara-
ška i lharmonija. 
V partnerstvu z občino Arad je bil soorganizator 
in koordinator letošnjega projekta »The Power 
of Music« Umetniški licej Sabin Dragoj v Aradu. 
Prostori šole so bili s svojo slikovito notranjostjo 
navdihujoči za intenzivno delo orkestra; stene 
in hodniki so namreč poslikani oz. opremljeni 
z umetniškimi izdelki dijakov zadnjih letnikov. 
Izobraževanje poteka po štirih programih: glas-
ba, arhitektura in dizajn, slikarstvo, kiparstvo ter 
dramska umetnost in gledališče. Na šoli deluje-
jo trije pevski zbori ter simfonični orkester. Med 
prijaznim osebjem je tudi pomočnica ravnatelja 
Marinela Todoran, koordinatorka srečanja, ki 
je poudarila, da je za licej Sabin Dragoj »velika 
čast organizirati ta mednarodni projekt«. Ne-
dvomno pa je tudi odlična priložnost za promo-
cijo šole, romunskih glasbenikov in romunske 
kulture. Da bi del romunske dediščine pobliže 
spoznali, so pripravili izleta v sosednje kraje, 
poseben glasbeni večer s predstavitvijo romun-
ske glasbe v različnih žanrih – od folklore do 
popa in jazza, obisk koncerta Araške i lharmo-
nije z glasbo velikega romunskega skladatelja 
Georgea Enesca itd. V osmih dneh smo okusili 
tudi veliko romunske hrane, ki je presenetljivo 
podobna slovenski, najbolj ponosni pa so na 
sarme.
60-članski mednarodni orkester iz 10 držav, z 
največ udeleženci iz Nemčije in Romunije, je 
vodil dirigent simfoničnega orkestra Umetni-
škega liceja Sabin Dragoj, Dan Boar. Glede na 
noto medčloveškega povezovanja je bila njego-
va logična izbira koncertnega programa Bee-
thovnova glasba: Egmont uvertura, Romanci v 

Mednarodno mladinsko srečanje, Arad (Romunija) 20. - 28. 9. 2013

»Koncert miru« v i lharmonični 
dvorani v Aradu 27. 9. 2013
Predstavniki Slovenije z dirigentom 
Danom Boarjem (od leve: gl asbeniki 
Anže Ličen, Jernej Budin, Dan Boar, 
Irena Birsa, Neža Podbršček in 
novinarka Helena Gardina) 

60-članski mednarodni orkester 
iz 10 držav, z največ udeleženci 
iz Nemčije in Romunije, je vodil 
dirigent simfoničnega orkestra 
Umetniškega liceja Sabin Dragoj, 
Dan Boar. Glede na noto med-
človeškega povezovanja je bila 
njegova logična izbira koncertne-
ga programa Beethovnova glasba. 

F in v G-duru za violino in orkester ter Simfonija 
št. 1. V Romancah se je kot solist predstavil 
komaj trinajstletni nadarjeni romunski violinist 
Stefan Simonca Oprita, ki obiskuje šolo Sabin 
Dragoj. Orkester je vadil sedem dni zapored 
tako dopoldne kot popoldne v prenovljeni 
dvorani šole; ni imel sekcijskih vaj, pač pa samo 
skupne, kar pomeni, da se dirigent ni toliko 
posvečal detajlom, a se je orkester kljub temu z 
zahtevnim programom zelo solidno izkazal na 
koncertnem odru. »Člani orkestra so trdo delali, 
z velikim zanosom in disciplino, vsak je dal vse 
od sebe, zato mi je bilo resnično v veselje delati 
s temi mladimi,« je pokazal zadovoljstvo diri-
gent Dan Boar.
Zaključni »koncert miru« mednarodnega 
simfoničnega orkestra je bil ob navzočnosti 
visokih predstavnikov občine Arad in vodstva 

tamkajšnje i lharmonije 27. septembra 2013 
v lepi in akustični i lharmonični dvorani v Ara-
du. Slovenijo so v orkestru predstavljali Neža 
Podbršček, ki je zasedla mesto prve oboistke, 
l avtistka in pikolistka je bila Irena Birsa, prvi 
violončelist Anže Ličen, na kontrabas pa je igral 
Jernej Budin. 
Mladi glasbeniki so nekateri prvič, drugi že več-
krat sodelovali na Mednarodnem mladinskem 
srečanju. Neobremenjeni s spori in dogodki iz 
polpretekle zgodovine, ki so jim botrovale poli-
tične odločitve, so vnovič dokazali, da je projekt 
dosegel svoj namen, to je pokazati možnost 
prijateljskega sobivanja različnih nacionalnosti. 
»Most« prijateljstva in miru med njimi je bila 
glasba oz. skupni glasbeni cilj. Vnovič ga bodo 
»zgradili« na prihodnjem Mednarodnem mla-
dinskem srečanju, ki bo od 22. do 30. oktobra 
2014 v Neumarktu. 

Helena Gardina


