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Spoštovani učitelji in učiteljice, glasbeniki,
organizatorji glasbenih dogodkov za mlade
poslušalce,
z upanjem, da se srečamo na koncertih s
čim več mladimi poslušalci, smo pripravili
program 51. sezone. Glasbena kulturna
vzgoja je namreč postavljena na presečišče
umetnosti, vzgoje in izobraževanja, na
vsakem od teh področij pa veljajo posebna
pravila v zvezi z epidemijo koronavirusa.
Živimo čas, ki ga nismo želeli. Življenje
obvladujejo pravila o medosebni razdalji,
koncertno življenje se je preselilo na splet,
tisti, ki smo se lotili organizacije glasbenih
dogodkov v živo, pa smo primorani
pripraviti koncerte za omejeno število
obiskovalcev.
Glasbene kulturno vzgojne programe težko
selimo v virtualni svet – zato, ker model
našega dela temelji na neposrednem stiku
umetnika - glasbenika in mladih poslušalcev,
torej na bližini, ki je s pandemijo žal postala
razdalja … Zagotovo se nekatere vsebine
lahko izvajajo tudi prek video vsebin
in tiste, ki to omogočajo, bodo glasbeniki
preoblikovali in jim tako omogočili pot do
mladih poslušalcev. Velik del programov
glasbene kulturne vzgoje pa bo zaradi
upoštevanja medosebne distance lahko
spremljalo manjše, omejeno, predpisano
število obiskovalcev.
Koliko vam programi glasbene kulturne
vzgoje pomenijo in kaj predstavljajo v
šolskem kurikulu, ste nam povedali z
velikim odzivom na razpisane programe

Simfoničnih matinej GMS … Vaše mnenje,
spoštovani učitelji, da moč umetnosti v šolah
in vrtcih lahko udejanjite tako, da učencem
omogočite izkustveni dotik s profesionalnim,
vrhunskim glasbenim svetom, je za nas
velika odgovornost, ki se nadaljuje pri
oblikovanju programa glasbenih dogodkov
v ciklu Koncert, ki pride k vam, v katerem
vrhunski glasbeni umetniki izvajajo
umetniško in pedagoško utemeljene,
vsebinsko raznovrstne, zanimive in v
neposredno izkušnjo otrok usmerjene
programe.
Za sezono 2020/21 smo pripravili tudi
Programe plus, tekmovanje Glasbena
olimpijada bo praznovalo 10-letnico in
skupaj se bomo veselili novih skladb učencev
- skladateljev.
V novi sezoni na GM oder stopajo mladi,
izjemni slovenski glasbeniki in glasbenice,
tisti, ki iščejo potrditev in trkajo na vrata
profesionalnih glasbenih odrov in o katerih
bomo pisali tudi v reviji Glasna, katere
pisci vabijo vse sedanje in bodoče bralce, da
»izostrijo« ušesa in izbrusijo svoj okus.
Osnovna naloga Glasbene mladine je, da
mladim poslušalcem omogoči stik z vrhunsko
glasbo. Zato se bomo tudi letos potrudili, da
bomo čim več mladim poslušalcem omogočili
stik s kakovostnimi programi, ki omogočajo
izkušnjo poglobljenega poslušanja in
razumevanja glasbe.
Nenad Firšt, Uroš Mijošek
in Branka Novak,
strokovna služba Glasbene mladine Slovenije
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2020–21
Glasbene mladine Slovenije
Komentirani simfonični koncerti za mlade poslušalce
v šolskem letu 2020/21

Simfonični koncerti z Orkestrom Slovenske filharmonije
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so
oblikovani programsko zaokroženo. Sporedi koncertov
so povezani z vsebinami iz učnih načrtov za glasbeno
umetnost v osnovni in srednji šoli. Koncerti so namenjeni
različnim starostnim stopnjam poslušalcev, trajajo pa od
45 do 60 minut in so komentirani.
CENA VSTOPNIC za mlade poslušalce je 5,00 € evrov,
vstopnice za učitelje spremljevalce (1 na 15 učencev) so brezplačne.

REZERVACIJE
VSTOPNIC

ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE

Branka Novak
branka.novak@glasbenamladina.si

T 01 23 22 570
M 041 741 390

Priporočamo, da izberete program, ki ustreza starostni
stopnji učencev, saj bodo zaradi predznanja lažje sledili
glasbenemu sporedu in razumeli komentar.
Simfonične matineje pripravljamo v sodelovanju
s Slovensko filharmonijo in Cankarjevim domom.
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20. in 21. oktober 2020
Koncerta ob 9.30 in 11.30
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

Z ORKESTROM NA IZLET
●

SPORED:

BAROK ● Johann Sebastian Bach: Air (2. stavek iz 3. suite za orkester)
KLASICIZEM ● Joseph Haydn: Simfonija št. 101 v D-duru »Ura«

Pri Glasbeni mladini Slovenije že 51 let
dopolnjujemo pouk GUM s koncerti,
delavnicami in ustvarjalnicami za mlade
poslušalce.

(2. stavek Andante)

ROMANTIKA ● Peter Iljič Čajkovski: Romeo in Julija (odlomek)
POZNA ROMANTIKA ● Gustav Mahler: Simfonija št. 4 v G-duru
(odlomek iz 3. stavka)

IMPRESIONIZEM ● Claude Debussy: Preludij k favnovemu

popoldnevu (odlomek)

9. in 10. marec 2021

NEOKLASICIZEM ● Primož Ramovš: Sinfonietta (1. stavek Allegro)
DRUGA DUNAJSKA ŠOLA ● Alban Berg: odlomek iz opere Lulu
SODOBNA GLASBA ● Žiga Stanič: Izlet

Koncerta ob 9.30 in 11.30
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani 1

IZVAJALCI:
Orkester Slovenske filharmonije, dirigent Slaven Kulenović
komentator: Uroš Mijošek

●

●

Program je namenjen osnovnošolcem od 6. razreda
(6. R in OŠ3) in srednješolcem (SŠ).

17. in 18. november 2020
Koncerta ob 9.30 in 11.30
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

SIMFONIČNA GLASBA NA FILMSKEM PLATNU
●

SPORED:

●

Veliki diktator (1940), režija Charles Chaplin
Johannes Brahms: Madžarski ples št. 5
Sedem (1995), režija David Fincher
Johann Sebastian Bach: Air iz Suite št. 3 v D-duru, BWV 1068
Osamljeni jezdec (2013), režija Gore Verbinski
Gioachino Rossini: Viljem Tell, uvertura
Amadeus (1984), režija Miloš Forman
Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna piščal, Arija kraljice
noči
Kraljev govor (2010), režija Tom Hooper
Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 7 v A duru,
2. stavek Allegretto
Kvantum sočutja (2008), režija Marc Forster
Giacomo Puccini: Tosca (odlomek)
Johnny English 2 (2011), režija Oliver Parker
Edward Grieg: Peer Gynt (V dvorani gorskega kralja)
Apokalipsa danes (1979), režija Francis Ford Coppola
Richard Wagner: Valkira (odlomek)

●

●

●

●

●

●

●

IZVAJALCI:
Orkester Slovenske filharmonije, dirigent Simon Dvoršak
moderator: Blaž Šef
●

Program je namenjen učencem od 7. do 9. razreda (OŠ3) in
dijakom (SŠ).

IGRAJ KOLCE!
SPORED:

Aldo Kumar: Istralija 2000 (Storil si je lepi vrt, Nineta, Fešta)
Alojz Srebotnjak: Slovenski ljudski plesi (Koroška, Štajerska,
Primorska, Bela krajina, Rezija, Gorenjska, Prekmurje)
Marjan Kozina: Bela krajina (odlomek)
IZVAJALCI:
Orkester Slovenske filharmonije, dirigent: Tilen Draksler
moderator: Urban Kuntner

●

Program je namenjen učencem od 4. do 6. razreda (OŠ2),
tudi OŠ 3.

7. in 8. april 2021
Koncerta ob 9.00 in 11.00
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

ORKESTER, PETER IN VOLK
SPORED:
Sergej Prokofjev: Peter in volk
Peter Iljič Čajkovski: Cvetlični valček iz baleta Hrestač

●

IZVAJALCI:
Orkester Slovenske filharmonije, dirigentka Mojca Lavrenčič
moderator: Jure Ivanušič

●

Program je namenjen predšolskim otrokom 4+ (V4+) in
učencem do 4. razreda (OŠ1) osnovne šole.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programih.

!

Če bodo zaradi epidemiološke slike, povezane s koronavirusom,
veljali drugačni pogoji in priporočila za izvedbo koncertov, jih
bomo pri izvedbi v celoti upoštevali.
Naša prva skrb bo namenjena zdravju obiskovalcev koncertov.
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Slovenski skladatelji mladim

■
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SLOVENSKI SKLADATELJI MLADIM

Ivan Florjanc: Simfonična slika
Iztok Kocen: speechless water...
Urška Pompe novo delo za simfonični orkester
Tilen Slakan: Capriccio
Igor Štuhec: Suita
Tadeja Vulc: Zgodba o ...
* Vsa dela bodo krstno izvedena
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Slovenska filharmonija
Dvorana Marjana Kozine

n

2. junij 2021 ob 15.30

k
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Program je namenjen osnovnošolcem III. triade
in srednješolcem.
Cena vstopnice za mlade poslušalce je 5 evrov.
V sodelovanju z Društvom slovenskih skladateljev
in Slovensko filharmonijo.
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Prireditev je namenjena mladim poslušalcem, ki se na koncertih
resne glasbe prvič srečujejo s sodobno ustvarjalnostjo slovenskih
skladateljev. Dogodek jim bo omogočil prepoznavanje zahtevnejših novejših kompozicijskih tehnik ter sodobnih zvočnih
barv. Izvedbo skladb bosta spremljala komentar in razlaga
glasbenih pojmov.
Koncert najsodobnejše umetniške glasbe poslušalce seznanja
z možnostmi, ki jih imajo sodobni skladatelji pri iskanju novih
tehnik pisanja glasbe in iskanju zanimivih zvočnih barv orkestra.
Sodoben zvočni svet pri mladih poslušalcih sproža zanimanje
za umetniško glasbo in njeno kritično vrednotenje.

n
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Orkester Slovenske filharmonije
Dirigent: Marko Hribernik
Moderator: Žiga Stanič

k an

Izvajalci:

Tad

■

GLASBENA TORTA

13. april 2021 ob 10.00
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

Izvajalci:
Komorne skupine Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Big Band Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Dirigent: Vid Žgajner
Godala Simfoničnega orkestra Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Dirigent: Slaven Kulenović
Povezovalka programa: Ana Maria Mitić
Koncert je zanimiva in živahna predstavitev osnovnih skupin glasbil ter
različnih glasbenih zasedb. Mladim poslušalcem se bodo predstavili godalni
orkester, big band, komorni skupini pihal in trobil ter tolkala.
Izvajalci bodo predstavili glasbo različnih obdobij in zvrsti: barok, klasika,
romantika, sodobnost, jazz …

Program je namenjen osnovnošolcem od 6. razreda dalje in srednješolcem.
Cena vstopnice za mlade poslušalce je 5 evrov, vstopnice
za spremljevalce (1 na 15 učencev) pa so brezplačne.
V sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana
in Cankarjevim domom.

Glasbena torta 2019

Na koncertnem sporedu se bodo prepletali različni slogi in različne
glasbene zvrsti, mladi poslušalci pa bodo z voditeljico sproščeno
prepotovali glasbeno zgodovino od baroka do sodobnosti in spoznavali
inštrumente.
Ob poslušanju bodo spoznavali osnovne značilnosti nekaterih glasbenih
obdobij in se navajali na aktivno poslušanje glasbe.
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ki pride k vam
Pripravljate glasbene vsebine za svoje učence?
Povabite v šolo glasbene umetnike!
Koncert, delavnica ali glasbena ustvarjalnica bo prišla k vam!
Programi iz cikla Koncert, ki pride k vam pomagajo mladim poslušalcem
približati glasbo s kakovostno živo izvedbo. Programe izvajajo izbrani
slovenski in tuji glasbeni umetniki ter jih je mogoče izvesti povsod – v dvorani, kulturnem domu, šolski avli, večji učilnici, galeriji, muzeju, cerkvi … v
kateremkoli kraju. Glasbeni kulturno-vzgojni programi torej pridejo k vam.
Izvajalci pripeljejo s seboj tudi vsa glasbila (razen klavirja) in večino
potrebne opreme.
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Programi v tem razdelku se razlikujejo po triadah. So različno dolgi (od 35 minut do 4 šolske ure – kulturni dan), prilagojeni starosti poslušalcev ter dopolnjujejo vzgojno-izobraževalno delo in pouk glasbene
umetnosti. Vsi koncerti, delavnice in ustvarjalnice so komentirani. Nekatere je mogoče spremeniti tudi
v kulturni dan. Kar nekaj programov in delavnic je mogoče s prilagoditvijo izvesti za več starostnih
stopenj.
Da boste lažje izbirali, smo vsakemu programu dodali podatke o:
ceni,
trajanju in
priporočljivem številu in primerni starostni stopnji poslušalcev:
V– primerno za predšolske otroke; OŠ 1,2,3 – za učence I., II., III. triade OŠ;
SŠ – za srednješolce.

Za več izvedb določenega programa v enem dnevu omogočamo popust.
Pri usklajevanju terminov upoštevamo želje in možnosti naročnika ter izvajalca.
Zaradi čim boljšega stika poslušalcev in izvajalcev programov priporočamo, da je v skupini,
za katero naročate program, največ 120 mladih poslušalcev, podatek o priporočljivem številu
poslušalcev pa navajamo pri vsakem programu.
Izberite program in termin izvedbe
ter nas pokličite na telefonsko številko 01 23 22 570
ali pišite na elektronski naslov branka.novak@glasbenamladina.si.
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Za predšolske otroke
in učence I. triade OŠ

Fotografija: Ubald Trnkoczy
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GLASBENI PROGRAMI

1. Boomwhackers – kul glasbene cevi
Izvajalec: Jaka Strajnar
Boomwhackers (slov. uglašene glasbene cevi) so plastične cevi različnih dolžin in barv. Vsaka
dolžina in barva cevi je uglašena na določen ton, kar omogoča izvajanje različnih kombinacij
melodij in akordov. Na delavnici učenci spoznajo tehniko igranja, oblikujejo različne enoglasne
in večglasne melodične vzorce, se preizkusijo v individualni in skupinski improvizaciji, igranje
podkrepijo z gibom oziroma koreografijo ter oblikujejo akordične spremljave, ki jih nadgradijo s
petjem ljudskih in popularnih pesmi.

250 evrov
45 minut ali po dogovoru daljši program
do 25 učencev (oziroma 1 razred ali oddelek) ■ V in OŠ 1

2. Biba leze: glasbene jaslice
Izvajalki: Mojca Leben in Julcsi Laposa
Glasbene jaslice za otroke so glasbeno-igralno-gibalne delavnice, na katerih otroci (in vzgojitelji)
spoznavajo ljudske pesmi, izštevanke in gibalne igre. Dogajanje prikliče pri otrocih obilico pozitivnih čustev in odzivov, spoznavajo ritmična glasbila, na katera lahko, skupaj z vzgojitelji, tudi
zaigrajo. Ustvarjeno prijetno glasbeno okolje otroke zapelje v gibanje in igro ter je kot nalašč za
prvo srečanje z glasbo.

300 evrov
45 minut
25 ■ V 1+

3. Čmrljevite zgodbice
Izvajalci: Mateja Perpar (glas, kitara, pesmice in pravljice), Bojan Šen (kitara, mandolina,
tolkala), Vid Sark (bas, flavta, kitara, tolkala)
Čmrljčki (Mateja, Bojan in Vid) malim poslušalcem predstavljajo nov program. Predstavitev
najrazličnejših glasbil in zvočil, ritmov, rim ter osnovnih pojmov iz glasbene teorije so vpletli v
zabavne živalske glasbene pravljice, polne nenavadnih, humornih, nepričakovanih preobratov, ki
razburkajo domišljijo, razživijo radovednost in spodbujajo možgančke. Čmrljevito!
■

Tehnične zahteve: za ozvočenje poskrbijo izvajalci

350 evrov
od 35 do 45 minut
80 ■ V 4+ in OŠ 1, tudi OŠ 2
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4. Deklica, podaj roko … ali kako pripravimo fante do plesa
Izvajalec: zavod Etnika in Šola ljudskega plesa – Mojca Leben
Stara resnica je, da fantje raje igrajo nogomet in plezajo po drevesih, kot plešejo. A obstaja način,
da tudi največji trmoglavci med njimi zaplešejo, ne da bi vedeli, kdaj … Gre namreč za star in
preverjen recept naših babic: ščepec občutka, da so »ta glavni«, glasbo v ušesa in … ples se lahko
začne! Učenci se igrivo srečajo z inštrumenti in zvočili, ljudsko glasbo in plesom ter ob tem ves
čas aktivno sodelujejo.
■

Tehnične zahteve: CD-predvajalnik in ozvočenje (naglavni mikrofon) v dogovoru z naročnikom

250 evrov
45 minut (dogovor z naročnikom)
70 (tudi večje skupine v dogovoru z naročnikom)

■

OŠ 1

5. Glasbeno potovanje po svetu
Izvajalca: Danijela Jerković in Alojz Studen – Luj
Izvajalca otrokom prinašata glasbo, smeh in potovanje po svetu z bogato zbirko ljudskih glasbil
z vsega sveta, kot so ameriški banjo, balalajka, ramanta, ektara, indijski banjo, kitara, harmonij,
bina, krišna flavte, kalimba, didžeridu, džembe, tarabuka, govoreči boben, indijanski boben, bobni
bongo, deževna palica, karatale, kraguljčki …
Za vsako glasbilo povesta, kako se imenuje, in na otroškem zemljevidu sveta pokažeta, od kod
izvira, nanj pa tudi zaigrata. V program vključita avtorske skladbe, pri katerih uporabljata različna
glasbila. Po predstavitvi otroke povabita na skupinsko bobnanje.
Izkušnje izvajalcev kažejo, da ga lahko spremljajo tudi zelo majhni otroci (2+).

300 evrov
45 minut, po dogovoru z naročnikom lahko daljši ali krajši program
50 ■ V 2+, OŠ 1

6. Glasbene pravljice
Izvajalci: Alda Sosič, pripovedovalka, in Luca Ferrini, klavir
Bikec Ferdinand (glasba Ivo Petrić, besedilo Munro Leaf v prevodu Janeza Gradišnika), Prvi koncert medvedka Perona (glasba Herbert Chappell, besedilo Michael Bond v prevodu Luke Senice),
Zgodba o slončku Babarju (glasba Francis Poulenc, besedilo Jean de Brunhoff v prevodu Lenče Ferenčak) pa še Neubrana račka (glasba in besedilo Remo Vinciguerra, prevod Luca Ferrini in Alda
Sosič) ter Drevo, ki sega do neba (glasba Lajos Papp, narodna madžarska zgodba v prevodu Luke
Senice) je pet uglasbenih pravljic, ki jih umetnika ponujata otrokom, ki tako dobijo priložnost,
da se približajo glasbenemu gledališču oz. koncertni predstavi. Vsaka zgodba je odlična povezava
med glasbo in literaturo, v otrocih prebuja tudi likovni svet.
Naročnik programa sam izbere dve pravljici, zgodbi sta lahko animirani ali pripovedovani.
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Tehnične zahteve: potreben je uglašen klavir ali pianino oz. elektronski klavir ali sintesajzer s polnim
obsegom klaviature (sedem oktav). Če inštrumenta naročnik nima, lahko izvajalca pripeljeta svojega.

■

300 evrov
45 minut
največ 50 ■ V 4+, OŠ 1 in OŠ 2

1. triada

7. Koncert močvirskih škratov
Izvajalci: Samo Kutin, Ana Kravanja in Nina Peče Grilc
Poučna in ekološko močno sporočilna zgodba o Malem placu (avtor Uroš Grilc, ilustrator Gorazd
Vahen) je izhodišče za razkošno zvočno potovanje. Zgodba ustvari posebno zvočno okolje, ki
otroke prestavi v močvirski svet in prek naravnih zvokov pri njih vzbudi občutek poistovetenja z
naravo. Vsebuje sporočilo o tem, kako bogata je narava, koliko skrivnosti skriva in kako krhko je
naravno ravnotežje.
V drugem delu nastopa otroke – obogatene z zgodbo – povabijo k igranju glasbil iz recikliranih
materialov. V inštrumentariju »škratjega orkestra« so kamenofon, balafon, cevofon, harfa, kalimbe,
balunofoni, ropotulje, ektare, kazuji in tank drum, pri oponašanju škratovskih in živalskih glasov
pa ne gre brez balonov, lepilnega traku in steklenic. Otroci iz »poslušalcev« postanejo »soustvarjalci« zgodbe, aktivno doživetje pa jih spodbuja k refleksiji sporočila o našem odnosu do narave
ter k temu, da lahko zvoke in glasbo ustvarjajo tudi iz nekonvencionalnih inštrumentov ter celo
vsakdanjih reči, ki zazvenijo povsem na novo.
■

Tehnične zahteve: za izvedbo v večjih prostorih (telovadnica, kinodvorana) potrebno ozvočenje

350 evrov
45 minut
do 120 ■ OŠ 1 (tudi OŠ 2)

8. Igrajmo se glasbo – ritem
Izvajalec: Blaž Rojko
Poslušalci s pomočjo igre spoznajo ritmične inštrumente, tehniko igranja nanje, pravila za skupno
muziciranje, pomembnost tempa ter dirigenta. Na melodična tolkala izvajajo različne ostinatne
motive in ustvarjajo glasbene slike.
■

Tehnične zahteve: otroci sedijo v krogu, da dobro vidijo. Vse inštrumente izvajalec prinese s seboj.

250 evrov
45 ali 60 minut
40 (otroci aktivno sodelujejo v programu) ■ V 4+ in OŠ 1

9. Fantastični orkester
Izvajalec: Jaka Strajnar
Svinčnik, puščica, ravnilo, zvezek in druge šolske potrebščine so lahko tudi mnogo več. Na delavnici se šolske potrebščine spremenijo v inštrumente, razred pa v koncertno dvorano. Orkester
sestavijo učenci, ki s telesnimi tolkali in šolskimi potrebščinami ustvarjajo številne ritmične vzorce, te nadgradijo s petjem pesmi ali izrekanjem poštevank, različnih besedil … Pravo koncertno
vzdušje pa nastane, ko učenci igrajo ob trenutno najpriljubljenejših pesmih. Na delavnici sodeluje
celoten razred, učenci sedijo za šolskimi mizami in uporabljajo svoje šolske potrebščine. Zanimiv,
ustvarjalen in medpredmetno uporaben program.

250 evrov
45 minut
do 25 učencev (oziroma 1 razred ali oddelek)

■

OŠ 1 in OŠ 2
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10. Kovčekteta na obisku
Izvajalka: Mateja Ficko
Kaj vse se skriva v kovčkih, ki jih je s sabo prinesla ta gospa?
Gosenica leze ven, sliši se pesem in tam se kaže nenavadno živomodro glasbilo, ki je bilo nekoč,
tako pravi gospa, plinska jeklenka. Kovček zdaj čisto odpre in iz njega na plan skoči velika šatulja
z izbranimi pesmimi! Nekatere so ljudske, druge si je izmislila gospa Kovčekteta.
Program je glasbena urica življenjskih dogodivščin, domiselno prepletenih z ljudskimi in avtoričinimi pesmimi. Pred otroki se odprejo svetovi dežele ob morju, iz zavetja jablanovih vej ter iz
sredine žitnega polja. V eni pesmi sedejo na vrtiljak in pristanejo v mestnem vrvežu, potem pa spet
pot pod noge in čez reko do otoka z gusarji!
Koncert in glasbena predstava, na kateri izvajalka skozi igro predstavi izvirna doma narejena glasbila, otrokom ponudita nazorne ideje, kako si lahko nekatera od njih izdelajo sami doma. Interaktivno raven dogodka dopolnjuje preizkus domiselnih glasbil iz vsakdanjih predmetov ter ostalih
inštrumentov, ki jih izvajalka pripelje s seboj. Ljudske in Matejine avtorske pesmi, ki bodrijo duha,
kličejo v pustolovščine in osvetljujejo lepote bivanja.
■

Tehnične zahteve: izvajalka na tleh potrebuje prostor, velik 4 x 3 metre

250 evrov
45 minut, za najmlajše (1 in 2 leti) program traja 35 minut
do 60 ■ OŠ1, V 3+, tudi OŠ 2
Opomba: pri manjši skupini (do 35 otrok) lahko druženje nadaljujemo s 30-45
minut dolgo delavnico, na kateri izdelamo preprosto glasbilo za spomin in
nadaljnje ustvarjanje.

11. Postala bom slavna operna pevka!
Izvajalci: Petra Vrh Vrezec (sopran), Jelka Rahne (povezovalka), Helena Grom Krečan
(garderoberka, tehnična sodelavka)
Vsak ima otroške sanje, da bo, ko bo velik, postal nekaj posebnega – mogoče odličen zdravnik ali odločen pravnik, srčna učiteljica … Marsikdo pa si želi postati tudi »zvezda«, morda pevska zvezda …
Igralka in povezovalka otroke vodi skozi pogovor, kaj vse moraš znati, če želiš postati operni pevec
ali operna pevka; peti moraš znati visoko, s hitrimi notami, občuteno, na preponi … Vse te vrline
potem otrokom pokaže tudi operna pevka, ki znane operne arije poje visoko, s hitrimi koloraturami
ali zelo občuteno. Povezovalka ob tem razloži tudi vsako operno zgodbo, ki jo poje pevka. Pevka pa
otrokom praktično pokaže osnove tehnike opernega pevca, da na koncu skupaj z otroki tehnično
pravilno, operno, zapojejo otroško pesem.
■

Tehnične zahteve: paravan oz. španska stena, tabla oz. lestev na A

350 evrov
45 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1
12
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12. Najlepše Bitenčeve z Orffovimi inštrumenti
Izvajalec: Blaž Rojko
Ciciban poje, Naša četica koraka, Metuljček cekinček, Kuža pazi, Dežek trka, Kje je luna … Iz bogate
zakladnice Bitenčevih pesmic naročnik izbere eno, ki jo učenci že znajo zapeti. Izvajalec predstavi
melodična tolkala. Z igro in imitacijo učenci soustvarijo melodično spremljavo ter spoznajo pravila za skupno muziciranje – pomen tempa in kdo ga nakazuje. Ustvarjanje glasbenih slik se konča
s skupnim izvajanjem izbrane skladbe. Če je Bitenčeva pesmica primerna, ob njej tudi zaplešejo.

250 evrov
45 minut
40 ■ V 4+ in OŠ 1 (tudi OŠ 2)

13. Petelinček je na goro šel …
Izvajalka: Mojca Leben, zavod Etnika – Šola ljudskega plesa
Ko petelinček izgine z domačega dvorišča, med kokoškami zavladata preplah in vznemirjenje, na
dvorišču pa nered – nekateri bi se zabavali, drugi pobegnili do gozda in z one strani ograje se bliža
nevarnost …
Otroci z animatorko preplešejo, odpojejo in odigrajo zbirko znanih in malo manj znanih otroških ljudskih pesmi na svež in igriv način. Celota je sestavljena v napeto in razburljivo glasbeno
pevsko zgodbo, v kateri otroci in mlajši učenci poleg tradicionalnih zimzelenih pesmic ustvarjajo
in plešejo ob melodijah ljudske glasbe in plesa. Program je primeren tudi za otroke s posebnimi
potrebami.
■

Tehnične zahteve: za večje prostore naročnik zagotovi ozvočenje in naglavni mikrofon za izvajalko

250 evrov
45 minut
50 ■ V 4+ in OŠ 1

14. Polh rogovilež
Izvajalci: Samo Kutin, Ana Kravanja, Nina Peče Grilc
Polh rogovilež (avtor Uroš Grilc, ilustracije Maša Kozjek) biva na podstrešju gradu. Ker prireja
bučne rogovilske zabave, ga grofje preženejo, poiskati mora nov dom. Preizkuša, ali bi lahko bival
pri čebelah, pri jazbecu, čukih, a gre povsod nekaj narobe. Na koncu najde staro bukev, v kateri biva
polšja družina, in si tam ustvari nov dom.
Polh rogovilež otroke skozi zgodbo popelje po razkošni zvočni krajini. Najprej spoznajo »grajske
zvoke«, potem rogoviljenje polha, nato pa različni inštrumenti ustvarjajo zvoke živali. Glasbena
pravljica otroke pritegne zaradi posebnosti glasbil in naravnih zvokov. Ana Kravanja in Samo
Kutin pri izvedbi uporabljata klasična in tradicionalna glasbila (violina, hurdy-gurdy, ikitelia, tibetanske posode, bendir, okarina, bosanska kljunasta flavta), zvočila, različne predmete in doma
izdelana glasbila (cevni zvonci, tank drum, kazu). Po zaključku pravljice otroci sestavijo orkester
in se naučijo uporabe nekaterih od teh zvočil.
Tehnične zahteve: za izvedbo koncerta je potreben prostor, velik 5 x 5 metrov, za izvedbo delavnice
pa šolske klopi, priporočeno je ozvočenje, nujno pa je ozvočenje pripovedovalke, razen če gre za manjše
skupine (do 5 otrok)

■

350 evrov
45 minut (pravljica z delavnico)
100 (60 za delavnico) ■ V 4+, OŠ 1

13

15. Ptice narekujejo note skladateljem
Izvajalka: Petra Vrh Vrezec
Ptičje petje slišimo ob prav vsakem obisku gozda, travnika, potoka ali pa med sprehodom po
mestu. Kako pa ptice sploh pojejo? In zakaj? Ali z našim človeškim glasom in glasbenimi inštrumenti res lahko oponašamo imenitno ptičje petje? Vse to in še marsikaj boste izvedeli, prisluhnili
boste tudi ptičjemu petju in »pernatim« pesmim, nekatere bolj znane zapeli skupaj z izvajalko,
ki bo izvedla tudi nekaj najlepših klasičnih skladb odličnih skladateljev, ki so dobili navdih za
komponiranje v ptičjem petju.
Predavateljica Petra Vrh Vrezec v programu/predavanju združuje oba svoja poklica; kot biologinja
ureja revijo o pticah in naravovarstvu Svet ptic, kot klasična operna pevka pa kot solistka nastopa
v SNG Opera in balet Ljubljana in pripravlja samostojne recitale in predstave za navduševanje
otrok, mladine in odraslih za operno in klasično glasbo.
■

Tehnične zahteve: igralnica/telovadnica/učilnica, LCD-projektor, miza

250 evrov
45 minut
50 ■ V 5+, OŠ 1

16. Skozi zvok in gib v Afriko
Izvajalca: Dalanda Diallo in Damir Mazrek
Na glasbeno-plesni delavnici afriško pripovedko izvajalca podkrepita z glasbenimi deli in plesom.
Otroci z gibi oponašajo živali, rastline in pojme, ki se pojavljajo v pravljici, s ploski in koraki oponašajo ritem, naučijo se enostavno afriško pesem, ki jo potem zapojejo z izvajalcema. Učenci igrajo
na preprosta zvočila, z njimi spremljajo pesmi, ki jih izvajajo.
Skozi proces raziskovanja otroci prebudijo v sebi prirojen občutek za gibanje. Prek pravljice, ritma
in pesmi spoznavajo svoje telo in razvijajo motorične sposobnosti. Z gibalno improvizacijo širijo
svojo domišljijo.
Tehnične zahteve: za izvedbo delavnice sta potrebna primerno velika prostor in tla, ki omogočajo
kotaljenje (šolska telovadnica, učilnica brez klopi in stolov) …

■

300 evrov
45 minut
največ 50 ■ OŠ 1

17. Sonce, dež in mavrica
Izvajalka: Tamara Laganin-Kranjec
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Pete pesmice, prstne igre, vremenske izštevanke in recitacije, ob katerih se giblje celotna skupina
otrok. Ciklus liričnih in šaljivih pesmi je napisala Tamara Laganin-Kranjec. Predstavljajo nastajanje mavrice, njeno barvitost, vzklike navdušenih otrok, ko jo zagledajo, igro barv iz mavričnega
barvnega kroga … Otroci pojave na nebu spremljajo z ustvarjanjem zvočnega sveta z lastnim
telesom (prsti, dlani, stopala, jezik, dih).

250 evrov
od 30 do 45 minut
do 100, otroci v jaslih: 20 ■ V 1+ in OŠ 1

1. triada

18. S tolkali in pesmijo okoli sveta
Izvajalca: Franci Krevh (tolkala) in Marko Brdnik (harmonika)
V programu se podamo na domišljijsko potovanje okoli sveta. Glasbenika otrokom predstavita
različna okolja ter z njimi povezana tolkala. Otroci slišijo in vidijo uporabo določenega tolkala,
hkrati pa pojejo oziroma nastopajo s svojo domišljijo in izkušnjami.
Spoznavajo, da razlika med velikim in malim bobnom ni samo v velikosti in da so afriški bobni
pravzaprav najstarejši telefon, poleg tega pa slišijo še mnogo drugih zanimivih tolkalnih novic.
■

Tehnične zahteve: večja igralnica ali učilnica

300 evrov
45 minut
60 ■ V 4+ in OŠ 1

19. Žužnjava druščina
Izvajalka: Mateja Ficko
Avtorica izvaja ljudske in svoje avtorske pesmi, v katerih se pojavlja žužnjava bratovščina čričkov, čebel, muh, pikapolonic, kobilic, metuljev, čmrljev, škržatov, pajkov, murnov, mušic. Z otroki
ustvari žužnjavi orkester. Uporablja preproste lutke in slikovne podobe, preseneti z izvirnimi
elementi: prsti oživijo, dlan postane pajek, stopalo čmrlj …
Otroci zaigrajo tudi na zvočila, preprosta glasbila in vsakdanje predmete – ustvarijo glasbo po
svojem občutku in deloma usmerjenem vodenju izvajalke, kar izvedene pesmi podpre in obogati.
Igriv in bogat program prebuja domišljijo, spodbuja ustvarjanje glasbe (tako z zvočili kot z lastnimi telesi), ki jo nagovarjajo narava in ljudske pesmi. Otrokom odpira novo obzorje in jim daje
drugačen pogled na mala bitja iz narave in na življenje na splošno.
■

Tehnične zahteve: izvajalka na tleh potrebuje prostor, velik 4 x 3 metre

250 evrov
45 minut, za najmlajše (1 in 2 leti) program traja 35 minut
do 60 ■ OŠ1 in V 3+, tudi OŠ2
Opomba: po končani glasbeni predstavi – koncertu se lahko druženje nadaljuje
z ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo brenčačko – preprosto brenčeče
glasbilo za spomin in nadaljnje glasbeno ustvarjanje.
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GLASBENO-GLEDALIŠKE in
GLASBENO-LUTKOVNE PREDSTAVE

Cirkuške bolhe

1. Cirkuške bolhe
Izvajalke: Nuša Komplet Peperko (pripovedovalka), Mirjana Brežnik (flavta), Tamara Povh
(klavir)
Glasbena predstava o tem, kako nastane cirkus. Tri bolhice Poldi, Pavla in mala Pipi namreč
pripravljajo čisto svoj cirkus. Potrebujejo velik voz, žogice za žongliranje, trampolin za skakanje,
monocikel, rdeče noske, obleke z bleščicami, ne tako strašne zveri, sitno podgano (te ne potrebujejo, pa jo vseeno imajo). Slona?
Potrebujejo tudi izbrano glasbo sodobnih skladateljev z odličnimi idejami, ritmičnimi vzorci, modulacijami in stili tehnike igranja, ki oriše mnogotere obraze cirkusa in popelje skozi očarljive,
nežne, nagajive in otožne zvočne pokrajine.
In čarobna beseda, ki MALO ŽIVINČE spremeni v VELIK CIRKUS, je …? To izveste na
glasbeni predstavi.
Tehnične zahteve: oder, velik (minimalno) 3 x 3 metre, mikrofon (ročni ali naglavni) za pripovedovalko (če gre za odprt prostor in več kot 50 poslušalcev), električni podaljšek z razdelilnikom za električni
pianino

■

350 evrov
40 minut
60 ■ OŠ 1 in OŠ 2

2. Črni saksofon
Izvajalci: Mojca Kolar (flavta, pripoved), Tomaž Nedoh (saksofon) in Tomaž Kolar (klarinet,
preostala glasbila)
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Glasbena predstava o prijateljstvu, doseganju ciljev, željah in trudu za njihovo izpolnitev, učenju,
odraščanju in spremembah, povezanih z njimi. Pripoveduje Mojca, poleg saksofona pa poslušalci
spoznajo še afriško lutnjo, španski gambei, klarinet, indonezijsko ragljo, kljunasto flavto, irsko
piščal, kitajski hulusi in lončeni bas. Glasbeni del pravljice je kombinacija posnete spremljave
različnih glasbenih zvrsti in igranja na inštrumente v živo.
■

Tehnične zahteve: za izvedbo v večjih prostorih (telovadnica, kinodvorana) potrebno ozvočenje

350 evrov
45 minut
do 120 ■ V 3+ in OŠ 1

1. triada

3. Miška kaško kuhala
Izvajalca: Jelena Sitar Cvetko in Igor Cvetko/Urška Cvetko (Gledališče Zapik)
Pet slovenskih otroških prstnih iger je povezanih v lutkovno predstavo, ki preraste v skupno igro.
Palček, Kazalček, Sredinček, Prstanček in Mezinček so junaki, ki stresajo hruške z dreves, iščejo
dobrote v mamini skrinji, padejo v vodo in dobijo kaško, ki jo zanje skuha miška. Predstavo, ki
temelji na ljudskem izročilu, slovenskih prstnih igrah, spremljajo glasbila z vsega sveta: južnoameriška okarina, afriška kalimba, tibetanske sklede. Miška kaško kuhala je edinstvena predstava, zaščitni
znak Gledališča Zapik.

250 evrov
35 minut
do 60 ■ V 2 do V 5

4. Mojca Pokrajculja
Izvajalca: Jelena Sitar Cvetko in Urška Cvetko (Gledališče Zapik)
Kako spravimo deklico v lonček? Pa medveda in kup drugih? Lahko, če smo v lutkovnem gledališču!
Pred zoprnim Mrazom, ki zbada, ščipa, spodnaša in pritiska, se vsi zatečejo v lonec. A ko v njem
skupaj zaspijo, se prave težave šele začnejo … Mehke pisane lutke vam bodo ponudile Mojco, polno
pesmic in verzov, pa tudi konec je drugačen kot v knjigi …

250 evrov
35 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1

5. Opera za otroke? Pa še res je!
Izvajalci: Petra Vrh Vrezec (sopran), Al Vrezec (bariton), Jelka Rahne (povezovalka), Helena
Grom Krečan (garderoberka)
Vam je všeč opera? Otroci se v ponujeni operni predstavi mimogrede nalezejo navdušenja nad njo
in jo spoznajo prepojeno s številnimi čustvi ter vrhunskimi glasbenimi mojstrovinami. Povezovalka
otroke vodi skozi zanimive operne zgodbe in čustva opernih junakov. Tako pripravljeni brez težav
poslušajo in dojemajo operne arije in duete iz svetovno znanih oper (Čarobna piščal, Figarova svatba,
Hoffmanove pripovedke in Seviljski brivec), ki jih izvedeta operna pevca.
Predstava je popestrena z igro, bogatimi rekviziti, kostumi, slikami in drugimi pripomočki, primernimi za motivacijo otrok, ki tako tkejo dobro prvo izkušnjo s tovrstno glasbeno zvrstjo. Otroci
v programu aktivno sodelujejo: prepoznavajo čustva in kako jih z glasbo izražamo, se urijo v
pevskih talentih (hitro ponavljanje besed, preizkušanje obsega svojega glasu …), prepoznavajo
glasbene pojme: opera, pevski glasovi, skladba, skladatelj, spev ali arija, duet, inštrument, glasbeni
spored, glasbena prireditev.
■

Tehnične zahteve: paravan oz. španska stena, tabla oz. lestev na A

400 evrov
45 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1
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6. Pojte, pojte drobne ptice
Izvajalca: Iuna Ornik in Andrej Fon (Gledališče Lalanit)
Mrakovček Premrakovček (igra ga Andrej Fon), godec iz legendarne slikanice Pojte, pojte drobne
ptice, ki jo je uredila in izdala Kristina Brenkova, se v tej zgodbi znajde v veliki zagati, saj je ukradel
pero najlepše in najbolj ošabne ptice daleč naokoli, Šaraptice. Ta se mu maščuje tako, da njegove
ptice pevke zaklene v kletko, ključ pa odvrže v široka ajdova polja. Godec se s čarobnim kolesom
odpravi na potovanje skozi slovenske otroške ljudske pesmice in izštevanke, v katerih oživijo Anzej Panzej, Tinčica Minčica in drugi junaki (animira jih Iuna Ornik), ki mu pomagajo pri iskanju
ključa, s katerim bi osvobodil svoje zaprte ptice, ki ne morejo peti. Iz otroških ljudskih pesmic
in izštevank, zbranih v istoimenski slikanici, je z lutkami in v živo izvajano glasbo nastala nova
zgodba (etno glasbena pravljica z lutkami), ki otrokom približa ljudske motive, napeve in junake.
Čeprav gre za prikaz časa in vsebin, ki jih danes otroci ne poznajo več, zgodba prinaša pomembno
sporočilo …
V dogovoru z naročnikom se lahko po predstavi za skupino do 30 otrok izvede delavnica izdelave
piščalke iz slamice – z vztrajnostjo se doseže cilj.
Tehnične zahteve: električni priključek, za izvedbo v večjih prostorih (kinodvorane, telovadnice) potrebno ozvočenje

■

300 evrov
45 minut
120 (več v dogovoru z izvajalcema) ■ V 4+ in OŠ 1

7. Račka Olivija gre v svet
Izvajalka: Urška Cvetko (Gledališče Zapik (SLO) in CTA (IT))
Svet je darilo, pravzaprav je velik kup daril. Ko »odpiramo« drugega za drugim, smo presenečeni,
vznemirjeni, včasih navdušeni, pa razočarani in jezni … Tako kot mala račka Olivija, ki je tudi
sama darilo. Kot vsakdo, ki pride na ta svet. Otroci Olivijo spremljajo vse od jutra do večera, se
veselijo njenih malih zmag, skupaj z njo se čudijo, navdušujejo, se jezijo ob neuspelih poskusih, ko
spoznava svet in si nabira izkušnje. Namesto travnika iz kock, ribnika v lavorju, kupčka mivke za
potičke, namesto žoge, ki sveti kot sonce, namesto škatle, v kateri lahko spimo ali se z njo prevažamo naokrog, bi lahko bilo karkoli, saj je svet »ena velika reč«. A vse skupaj ima pravi smisel, če
lahko vse svoje pustolovščine delimo še s kom. Na primer z zeleno žabo.
Predstava je nastala po motivih Altana, znamenitega italijanskega avtorja stripov in risank za
otroke. Koprodukcija: CTA Gorica/Gorizia (IT) in Gledališče Zapik (SLO)

250 evrov
35 minut
do 60 ■ V 2 do V 5+

8. Rdeča kapica
Izvajalca: Jelena Sitar Cvetko, Igor Cvetko/Tines Špik (Gledališče Zapik)
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Odrasli radi gledate grozljivke? Tudi otroci uživajo v njih, če so njim primerno izvedene. Tu ni
kaj, volk poje Rdečo kapico … Predstava je navdušila številne doma in za mejo zaradi zanimive
interpretacije, posebne vrste humorja, številnih presenečenj … Naš volk pa prihaja naravnost iz
terapevtske ordinacije dr. Zlatka Bastašića in je pomagal številnim otrokom, da so se spoprijeli s
svojimi strahovi. Torej: si upate naročiti otroško lutkovno grozljivko s petjem?

250 evrov
35 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1

1. triada

9. Škrat iz opere
Izvajalca: Bernarda Gašperčič (igralka) in Jaroslav Cafera (violončelist in igralec)
Z učno uro o operni umetnosti opravimo s predsodki, da je opera nekaj dolgočasnega, nezanimivega in da se težko posluša. To mnenje se pojavlja samo zato, ker se mladi gledalci še niso
srečali s pravo opero. Ob koncu predstave marsikoga zamika, da bi šel poslušat in si ogledat
čisto pravo operno predstavo.
Med programom se otroci učijo na zabaven način. S pomočjo opernega škrata, miške in glasbenika – violončelista ljubljanske Opere – potujejo v čarobni svet operne glasbe.
Predstava otrokom z odlomki iz opere Carmen približa osnovne operne pojme (uvertura, orkester,
arija, glasbeno gledališče, balet …).

250 evrov
35 minut
do 80 ■ OŠ 1 in 2

10. Tinka Tonka Flavtofonka
Izvajalci: Tinkara Kovač, Tomaž Kolar, Mojca Kolar, Tomaž Nedoh
V glasbeni predstavi otroci potujejo skozi različna zgodovinska obdobja, srečajo vrsto zanimivih
oseb iz različnih delov sveta in spoznajo nekaj zelo zanimivih inštrumentov. Skozi pripoved se
naučijo marsikaj o flavti in spoznajo osebe, ki so skozi zgodovino vplivale na njen razvoj. Skozi
dogodivščine otroke vodi Tinka Tonka (Tinkara Kovač), pokaže jim, kako velik in zanimiv je
glasbeni svet, koliko raznovrstnosti je v njem! Otroci s Tinko Tonko ugotovijo, da se lahko še
veliko naučijo, če bodo radovedni in bodo imeli pogum za nova spoznanja.
Glasbena predstava o Tinki Tonki je igran glasbeni sprehod skozi nekatera obdobja zgodovine
glasbe. Tinka Tonka pot začne v jami Divje babe z ustvarjalnim pračlovekom, na svoji poti sreča zlobnega Pana, umirjenega Krišno, bojevitega vojaka, romantičnega Trubadurja, muzikalnega
krotilca kač in na koncu svojega potovanja še rockerskega Iana Andersona. Privlačno zasnovana
scena in kostumi dopolnijo vzdušje predstave, glasbeniki z igranjem v živo stopnjujejo dramaturško napetost zgodbe.

400 evrov
45 minut
do 100 ■ OŠ 1, V 4+

11. Vrana in glasba
Izvajalca: Bernarda Gašperčič (igralka) in Jaroslav Cafera (violončelist in igralec)
Gledalci v predstavi spoznajo umetnico vrano, ki je prepričana, da zna lepo peti. Resnica je
drugačna, saj si vsi mladi poslušalci tiščijo ušesa, ko začne krakati. K sreči jo spremlja glasbenik – violončelist. Ta vrani in otrokom pokaže violončelo, inštrument, s katerim zna oponašati
živali. Vrano nauči nekaj pesmic, ki jih otroci dobro poznajo, zato lahko sodelujejo pri petju.
Vrana je nad glasbo vedno bolj navdušena, in ko otroci zaigrajo v orkestru, želi dirigirati …
Predstava je zanimiva glasbena ura, v kateri se srečamo z glasbenimi izrazi, kot so inštrument,
godalo, orkester, dirigent … Otroci so med predstavo zelo aktivni, saj ves čas sodelujejo z glasbenikom. Vrana pa poskrbi za smeh in zabavo.

250 evrov
35 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1
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12. Zgodba na gumbe
Izvajalca: Jelena Sitar Cvetko in Igor Cvetko / Tines Špik (Gledališče Zapik)
Junaki predstave so gumbi, ki postanejo cirkuški artisti, vrvohodci, požiralci ognja, čarovniki pa
tudi glasbeni virtuozi. Vse to samo zato, da deček brez nog, kot ga je po nesreči narisal slikar, lahko
steče na travnik in spusti zmaja naravnost do sonca. Predstava je dobila nagrado mednarodnega
festivala PIF za najbolj humano sporočilo. Sodelovanje občinstva je ključno.

Cena: 250 evrov
Trajanje: 35 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1

13. Zverinice iz Rezije
Izvajalca: Jelena Sitar Cvetko in Igor Cvetko (Gledališče Zapik)
Napeto zgodbo o nesrečni lisičji materi, katere hiško je z mladički vred zaplenila grozna Grdina,
spremljata pravi citira in bunkula. Otroci v živo spoznajo rezijansko glasbo, ki gre »na tenko in
na debelo«, naučijo se nekaj nenavadnih rezijanskih besed, ločujejo zverinice od živinic, in ko na
koncu še zaplešejo ter udarijo z nogo ob tla, so kot pravi Rezijani.
Opomba: Predstavi lahko sledi delavnica, na kateri otroci izdelajo žepni oder z lutkami in zaigrajo
predstavo. Predstava z delavnico traja dve šolski uri in je primerna za kulturni dan.

■

250 evrov
35 minut
do 80 ■ V 3+ in OŠ 1

14. Zvočna kuhna
Izvajalec: Peter Kus
Projekt je zasnovan kot mešanica gledališko-lutkovne predstave in delavnice izdelovanja
inštrumentov. Tema predstave je povezovanje sluha z okusom in ustvarjanja glasbe s kuhanjem. Dogajanje je umeščeno v kuhinjo, kamor so otroci povabljeni kot gostje. Toda kuharski
mojster je izgubil okus. Kako naj zdaj pripravlja hrano? Odkrije, da bi občutek okušanja lahko
nadomestil z ustvarjanjem in poslušanjem zvokov. Tako iz kuharja postane glasbenik in skladatelj, ki zdaj z enako strastjo »kuha« zvoke izvirnih glasbenih inštrumentov, uživa v njihovih
neskončnih kombinacijah in se slasti v zvočni ekstazi. Njegova usta so postala ušesa. Predstava
je interaktivna in otrokom omogoča, da v določenih delih z igranjem na različna zvočila tudi
sami dejavno posežejo v dogajanje. Zgodba sledi zaporedju in dramaturgiji bogatega zvočnega kosila ter se konča z delavnico, na kateri se otroci še sami preizkusijo v kuhanju nekaterih
zvočnih jedi. Več na http://peterkus.net/.
Tehnične zahteve: za izvedbo prvega dela programa izvajalec potrebuje prostor, velik 4 x 3 metre,
delavnica pa lahko poteka v večji učilnici

■
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300 evrov
45 minut predstava, 45–60 minut delavnica
do 100 (60 za delavnico) ■ V 5+, OŠ do vključno 4. razreda

1. triada
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Za učence II. triade OŠ
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2. triada

1. Cajon – otroška tolkalna delavnica
Izvajalec: Jaka Strajnar
Cajon (šp. škatla ali zaboj, izgovori se kahon) je tolkalni inštrument pravokotne oblike, na
katerega igramo z rokami. Nezapletena osnovna tehnika tudi otrokom brez glasbenega
predznanja omogoča, da uživajo ob igranju in tako z igro spoznajo pomen ritma. Otroci v
delavnici s pomočjo mentorja izvajajo različne preproste ritmične strukture (za krepitev koncentracije in koordinacije), po načelu »call & response« (klic in odgovor) posnemajo preproste
ritmične fraze, pojejo znane otroške pesmi in oblikujejo ritmično spremljavo, na koncu pa izvedejo individualno improvizacijo kot izraz in povzetek vsega naučenega.

250 evrov
45 minut
do 25 učencev (oziroma 1 razred ali oddelek)

■

OŠ 2, tudi OŠ 1

2. Glasbeno potovanje v Afriko
Izvajalec: Igor Leonardi
Program s sliko in glasbo predstavi afriško glasbo, njeno povezanost z ritmom ter bogastvo njenih
inštrumentov in zvoka. Učencem omogoči živi stik z eksotičnimi glasbili (kora, lovska kitara,
džemba, balafon, kalimba). Poznavanje afriške tradicionalne glasbe je pomembno za razumevanje
sodobne popularne glasbe, ki ima korenine tudi v afroameriški glasbeni kulturi.
■

Opomba: za izvedbo so potrebni DVD-predvajalnik in projektor ter projekcijsko platno ali monitor.

250 evrov
45 minut
do 50 (2 oddelka)

■

OŠ 2, tudi OŠ 1

3. Glas, ritem, beseda, rap
Izvajalca: Murat in Jose
Glasbenika v programu predstavita elemente rapa, pojasnita, kako se lahko lotimo ustvarjanja
rap pesmi in kako lahko pri tem uporabimo samo svoj glas. Murat predstavi beatbox, udeleženci spoznajo osnove oponašanja inštrumentov in drugih zvokov z usti in glasom. Naučijo
se, kateri so osnovni zvoki, kako sestavimo ritem, kako uporabljamo dihanje. Tako si pridobijo
osnovo, da lahko razvijajo veščino beatboxanja. V nadaljevanju Jose razloži, kako se lotiti pisanja besedila za rap pesem. Na primeru pokaže, kako lahko isto besedilo drugače zveni glede na
različne ritmične podlage, tempo in tok besed. Glasbenika med koncertom predstavita pesmi z
različnimi temami in komentirata besedila ter način izvedbe. Murat pri tem uporablja posebno
napravo looper, na katero lahko nasnemava svoj glas, in s tem v živo ustvari glasbeno podlago.
V praktičnem delu programa učenci napišejo svojo rap pesem in se preizkusijo v beatboxu ter
poskušajo ustvariti glasbeno podlago z nasnemavanjem na looper. Besedila lahko učenci pišejo
sami ali v skupinah. Temu sledi izvedba besedil, učenci rapajo posamično ali pa skupaj izvedejo
eno pesem z enotnim refrenom, odvisno od izbrane teme.
■

Tehnične zahteve: za izvedbo koncerta je potrebno ozvočenje in vsaj dva ročna mikrofona

od 350 evrov
1 ura koncert, od 1 do 3 ure delavnica, po dogovoru
do 80 (do 40 za delavnico) ■ OŠ 2 in 3 in SŠ
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4. Konjiček, ki v ritki piska
Izvajalka: Ljoba Jenče
Ritmi in melodije ljudskih izštevank, rajalnic in uspavank so temeljno glasbeno in poetično
opismenjevanje otrok za globlje doživljanje in dojemanje poezije in glasbene umetnosti v odrasli dobi. Nesnovna kulturna dediščina je temeljna kulturna identiteta vsakega naroda, ljudska
glasba pa osrednji izraz narodove duše. Konjiček otroke popelje skozi imaginarne pokrajine
drobnih pesmic, oponašanja ptic, šaljivih zazibalk do čisto pravih pravljičnih pesmi, ki jim vedno zelo zavzeto prisluhnejo, saj v njih občutijo moč, ki jo lahko dajeta človeški glas in glasba.
Program navdihuje otroke in učiteljice, saj na svež način ozvoči izročilo, iz katerega črpajo
navdih tudi za inovativnejši pristop poučevanja drugih predmetov – oblikovanje glasu, besede,
giba in zavedanja pokrajinskih posebnosti slovenske dežele.
Tehnične zahteve: klop in stol ter vrč tople vode in kozarec, poslušalci naj sedijo vsak na svojem stolu
ali na klopeh

■

250 evrov
45 minut
do 70 (3 oddelki) ■ OŠ 2, tudi OŠ 1 in V 4+

5. Kaj nam šepečejo buče? … in druge zgodbe
Izvajalka: Mojca Leben, zavod Etnika – Šola ljudskega plesa
Od kod buče? Zakaj buče? Kdaj buče? In kaj zdaj z njimi?!? Učenci z gibom in plesom ustvarjajo
zanimivo pripoved, pravi mali performans, v katerem poleg ljudske glasbe in plesa spoznavajo tudi
tradicionalne običaje in vsebine, iz katerih ples in glasba sploh izhajata. Celota torej ni le zanimiva
in hecna zgodba – štorija o bučah, ampak tudi pripoved o menjavanju letnih časov, je potovanje po
slovenskih pokrajinah, kukanje v življenja naših prednikov in odpiranje vrat domišljiji.
Izvedejo jo lahko kot enkratni dogodek, glasbeno-plesno odpravo skozi štiri letne čase ali v
več zaporednih terminih, kjer ima vsako srečanje poseben vsebinski poudarek (abonmajska
oblika).
■

Tehnične zahteve: za večje prostore naročnik zagotovi ozvočenje in naglavni mikrofon za izvajalko

300 evrov
90 minut
50 ■ OŠ 2 tudi OŠ 1

6. Ljudski ples, kaaaj pa je to?!
Izvajalci: zavod Etnika in Šola ljudskega plesa – Mojca Leben s sodelavci animatorji
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Kaj je ples in zakaj je ljudem tako pomemben? Program je namenjen dopolnitvi znanja o ljudskem plesu po učnih programih za osnovne šole. Z učenci v njem prehodimo oziroma preplešemo
razvojno pot ljudskega plesa v štirih oblikah, skozi štiri slovenske pokrajine in ob štirih različnih
glasbenih zasedbah. Poleg tega učenci, ki v programu aktivno sodelujejo, izvedo še kup zanimivosti
o vsebinah, povezanih s plesom – o njegovem nastanku, pomenu in simboliki, povezavi z glasbo in
pesmijo, pripovednim izročilom in igro.
■

Tehnične zahteve: CD-predvajalnik in ozvočenje (naglavni mikrofon) v dogovoru z naročnikom

350 evrov
90 minut (lahko tudi 60 minut ali kot kulturni dan)
do 80 ■ OŠ 2

2. triada

7. Ljudska glasbila sveta
Izvajalca: Danijela Jerković in Alojz Studen – Luj
Ljubitelja in zbiralca eksotičnih glasbil v besedi in zvoku predstavita svojo bogato zbirko ljudskih
glasbil iz različnih delov sveta (Azija, Afrika, Avstralija, Amerika in Evropa). O vsakem glasbilu
povesta, od kod prihaja, za kaj se uporablja, kako je sestavljeno in kako deluje. Na vsakega tudi
zaigrata. Zanimivosti se skrivajo v širokem izboru manj znanih glasbil, kot so bina, šanaj, flavte
krišna, didžeridu, ektara, ramanta, indijski in ameriški banjo, balalajka, harmonij, kalimba, džemba, tarabuka, govoreči boben, bongos, indijanski boben … Glasbeni del programa sta izvajalca
zasnovala na sodobno obarvani avtorski glasbi v duhu ljudske glasbe dežele, iz katere izvira posamezno glasbilo. Program zaključita s skupinskim bobnanjem z učenci.
Izobraževalno vrednost programa dokazuje njegova uvrstitev v i-učbenik za GUM.
■

Tehnične zahteve: zaradi uglaševanja glasbil potrebujeta prostor eno uro pred nastopom

300 evrov
60 minut, po dogovoru z naročnikom lahko daljši ali krajši program
80 ■ OŠ 2, tudi OŠ 3 in SŠ

8. Mehurčki
Izvajalci: Boštjan Soklič (uglasbitve, akustična kitara, glas), Vid Sark (flavte, akustična bas
kitara, glas), Urška Kranjc (tolkala, glas, ples)
Mehurčki so glasbeno-pesniška predstava, sestavljena iz ducata Župančičevih najbolj znanih
pesmic za otroke na temo Cicibana in njegovih prigod. Gre za dinamičen niz na novo uglasbene Župančičeve poezije, namenjene zvedavim in igrivim otrokom. Preplet različnih glasbenih
vzdušij, ki odslikavajo vsebino večno aktualnih tematik, v otrokom všečno celoto kot rdeča nit
poveže zgodba, napisana posebej za predstavo. Lahkotni in dramatični glasbeni trenutki, obogateni z rahlo poučnim literarnim potovanjem po slovenskih krajih, odkrivajo nove dimenzije
pesniških biserov, kakršnih do zdaj še nismo imeli priložnosti spoznati. Poučno glasbeno potovanje spremlja niz domiselnih glasbenih aranžmajev s paleto glasbil, tudi izredno netipičnih
(igračke, mobilni telefon …).
Program povezuje slovensko tradicijo otroške poezije s sodobnimi domiselnimi organskimi
glasbenimi aranžmaji.

350 evrov
45 minut
do 60 ■ OŠ 2, tudi OŠ 1

9. Na Madagaskar z glasbo in pravljico
Izvajalka: Malala Rakoto Serban
V programu učenci spoznajo glasbo in pravljico z Madagaskarja. V prvem delu izvajalka predstavi
tradicionalna glasbila (valiha, kitaro kabosa in boben aponga) ter nanje zaigra in zapoje nekaj
pesmi z Madagaskarja (ljudske in avtorske). V drugem delu izvede pravljico Ibotity ali Kdo ali kaj
je najmočnejše? Izvedbo obogati s projekcijo ilustracij Gregorja Purgaja, igranjem na tradicionalna
glasbila ter vokalno interpretacijo elementov zgodbe (veter, voda, živali, rastline …). Zgodba išče
odgovor na vprašanje, kdo ali kaj je najmočnejše v naravi. V zadnjem delu izvajalka občinstvo
nauči preprosto ljudsko pesem z Madagaskarja, učenci sodelujejo s petjem in igranjem na glasbila
(bobne, ropotuljice, inštrumente iz odpadnega materiala.
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Program je mogoče nadgraditi z delavnico Drevo je povsod zeleno vedno znova, ki medpredmetno
poveže ekologijo, etiko, likovni pouk.
Društvo Drevo sozvočja od vsake izvedene predstave donira sredstva za posaditev 50 dreves na
Madagaskarju.
■

Tehnične zahteve: projektor in ozvočenje

250 evrov
45 minut
do 120 ■ OŠ 2, tudi OŠ 1 in V 5+

10. Orkester izvirnih inštrumentov
Izvajalca: Peter Kus in Gregor Hrovat
Glasbenika v programu predstavita številne možnosti, ki jih omogoča ustvarjanje glasbe z izvirnimi glasbenimi inštrumenti. V programu, ki sta ga poimenovala Koncert za stvari, uporabljata
predvsem glasbila, ki so zgrajena iz zavrženih predmetov in recikliranih materialov. V prvi uri
glasbenika med koncertom predstavita glasbila, pojasnita akustična načela, po katerih ta glasbila
delujejo, ter z različnimi skladbami nakažeta njihove bogate izrazne možnosti.
Učencem predstavita tudi osnovna izhodišča gradnje izvirnih inštrumentov in različne možnosti,
ki jih pri tem lahko izberejo. Slednje učenci preizkusijo v praktičnem delu programa: oblikujejo
različne vrste glasbil in iz njih sestavijo orkester izvirnih inštrumentov. Med glasbili, ki so izbrana
v dogovoru z učitelji, so lahko aerofoni (različne piščali, oboa, pihala z membranami ipd.), membranofoni (žabica) in idiofoni (kalimba). Učenci ob skupinskem muziciranju in improvizaciji na
izdelanih inštrumentih poskusijo zaigrati preproste skladbe.
Tehnične zahteve: za izvedbo koncerta je potreben prostor, velik 5 x 5 metrov, za izvedbo delavnice
pa šolske klopi

■

od 350 evrov
1 ura koncert, od 1 do 3 ure delavnica, po dogovoru
120 (60 za delavnico) ■ OŠ 2 in 3

11. Oče in sin Mozart
Izvajalci: Godalni kvintet Hiše kulture Celje
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Wolfgang Amadeus Mozart, znameniti čudežni deček, ki je prvo simfonijo napisal pri osmih
letih, potem pa še pred najstništvom gostoval po vsej Evropi kot virtuozni pianist, je najslavnejši
skladatelj vseh časov. Melodije iz njegovih del, kot so Mala nočna glasba, stavek Alla Turca iz
klavirske sonate v A-duru, Arija kraljice noči, Figarova svatba, Simfonija v g-molu in variacije na
francosko temo, pozna sleherni Zemljan, tudi če nikoli ni bil na koncertu klasične glasbe.
Amadeus je bil zelo talentiran, veliko zaslug za njegove uspehe pa lahko pripišemo Mozartovemu
očetu Leopoldu, ki je bil njegov prvi učitelj. Tudi sam je bil pomemben skladatelj, še vedno je zelo
priljubljena njegova Simfonija za godala in igrače.
Program obuja nekaj zgodb iz družinskega življenja Mozartovih ter pokaže, kako je Leopoldova
glasba vplivala na Wolfgangovo – in obratno.

380 evrov
60 minut
120 ■ OŠ 2 in 3

2. triada

12. Pesmi in zgodbe s panjskih končnic
Izvajalka: Ljoba Jenče
Čebelji panj je zakladnica medu, obet zdrave prihodnosti in preživetja planeta Zemlja in človeka
na njem, a tudi ljudskih zgodb in pesmi, ki so jih generacije prednikov prenašale iz roda v rod.
Mlademu človeku prinašajo na videz zastarela sporočila o življenju (Pegam in Lambergar, Kralj
Matjaž, Babji mlin, Stari Job in godci) …, ki pa so uporabna tudi v sodobnem svetu. Z ohranjanjanjem dediščine panjev pri mladih vzbujamo ljubezen do izročila slovenske besede, pesmi, dediščine čebelarstva in zavedanje o vsepovezanosti človeka z naravo. Program spodbuja mlade k petju
slovenskih ljudskih pesmi in spoznavanju glasbene dediščine.
■

Tehnične zahteve: po želji projektor in platno, ozvočenje za večje prostore

250 evrov
45 minut
do 70 (od 1 do 3 oddelki)

■

OŠ 2, OŠ 3, SŠ

13. Plastonci
Izvajalci: Peter Kus, Gregor Hrovat, Lucija Stanojević
Nekoč, daleč v prihodnosti, ko človeštva ni bilo več, je na Zemlji iz ostankov njegove civilizacije
vzniknila nova. Iz plastičnih odpadkov so se v morju razvila nova inteligentna bitja – Plastonci.
Ko so se zavedli samih sebe, so se Plastonci obrnili v preteklost, jo začeli raziskovati in poskušati
razumeti, kako so nastali.
Plastonci so ekološka znanstvenofantastična pripoved, ki nas v obliki gledališkega koncerta popelje v življenje nenavadnih bitij prihodnosti. Skozi njihov pogled se ozremo nazaj na čas, ki ga
ljudje pravkar živimo, in na usodo, ki nas čaka. Uporabljeni izvirni inštrumenti in lutke so zgrajeni
iz odpadne plastike, odvržene v naravi. Mlade ozavešča o nujnosti ohranjanja okolja in aktivnem
soodločanju o pogojih našega skupnega bivanja na planetu.
Tehnične zahteve: za izvedbo koncerta je potreben prostor, velik 5 x 5 metrov, za izvedbo delavnice
pa šolske klopi

■

350 evrov
1 ura koncert, od 1 do 3 ure delavnica, po dogovoru
120 (60 za delavnico) ■ OŠ 2 in OŠ 3

14. S pesmijo po Afriki
Izvajalci: Max Zimani, Dalanda Diallo, Ana Vipotnik, Damir Mazrek
S pesmijo po Afriki je pripovedovalsko-glasbena predstava, v kateri izvajalci učencem skozi pevski
repertoar pričarajo različna razpoloženja in občutja Afrike. Zasedbo sestavljajo trije pevci in en
inštrumentalist, na različne načine povezani z Afriko. V programu predstavljajo bogato glasbeno,
plesno in pripovedno dediščino te celine.
Med koncertom izvajalci predstavijo pripovedke z različnih področij Afrike, ki imajo moralni
nauk. Učenci skozi zgodbe, pesmi in ples spoznajo geografske značilnosti Afrike, raznovrstnost
celine in njeno bogato glasbeno tradicijo. Koncert poteka interaktivno, učenci sodelujejo pri koncertu, se naučijo krajše afriške pesmi, ponavljajo enostavne ritmične vzorce in gibe.
■

Tehnične zahteve: izvedbeni prostor, velik 5 x 5 metrov, ozvočenje in mikrofoni za večje prizorišče

450 evrov
45 do 60 minut
do 120 ■ OŠ 2
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15. S pesmijo okoli sveta
Izvajalca: Ana Vipotnik in Igor Leonardi
Kitarist Igor Leonardi in pevka Ana Vipotnik predstavljata glasbo sveta in vas popeljeta na pisano
potovanje. Najprej obiščete različne slovenske pokrajine in slišite slovenske ljudske napeve, odete v
radožive ritme, potem pa se odpravite v Afriko, Rusijo, Brazilijo, na Zelenortske otoke, v sosednjo
Italijo, na Hrvaško in še kam. Spoznali boste, kako se ljudska glasba in nekatere ponarodele pesmi
sveta prepletajo v zanimivih ritmih in melodijah, kako so si različne, a vendar podobne. Slovenska
Lisička je prav zvita zver ima na primer skoraj enako melodijo kot brazilska O nosso amor in jo
lahko pojemo tudi v ritmu sambe …
■

Tehnične zahteve: električni priključek, stol

300 evrov
45 minut (ali po dogovoru daljši program)
do 120 ■ OŠ 2, tudi za OŠ 1, 3 in SŠ

16. Zapiskaj, zapleši, zapoj!
Izvajalec: Marino Kranjac
Glasbena delavnica na temo istrske ljudske glasbe omogoča otrokom pristen stik z ljudsko glasbo
na aktiven način, saj poleg tega, da izvajalec predstavi ljudska glasbila in nanje zaigra, vključi otroke v skupno muziciranje, otroci si sami izdelajo istrsko ljudsko glasbilo iz trstike – nunalco, naučijo
se nekaj istrskih ljudskih pesmi in na koncu tudi zaplešejo ljudski ples iz Istre.
Čeprav je delavnica tematsko povezana z Istro, se navezuje na širši slovenski prostor. Nekatera
glasbila pa otroci prav gotovo prvič vidijo in slišijo v živo.
■

Opomba: Izvajalec prinese s seboj ves potrebni material in orodje za izdelavo glasbila.

350 evrov
4 šolske ure (oz. po dogovoru), primerno za kulturni ali tehniški dan
30 ■ OŠ 2 in OŠ 3

17. Z violino na potep po svetu
Izvajalki: Duo D'accordo (Mojca Jerman in Mirjam Šolar)
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Glasbenici učence popeljeta na potep po svetu. Najprej z glasbeno improvizacijo predstavita zvočni spekter, ki ga omogoča violina. Pred odhodom v svet učenci spoznajo slovenske ljudske pesmi.
Potem z glasbenicama »odpotujejo« v Argentino, na Švedsko in Irsko. Glasba drugih narodov
otrokom širi obzorje, odpira nove zvočne svetove.
V zadnjem delu violinistki predstavita glasbena dela, za katera so skladatelji črpali navdih v zakladnici ljudske glasbe. Skozi violinske due Bele Bartoka spoznajo Slovaško, Latvijo, Srbijo …
Program je komentiran in vključuje sodelovanje otrok. Možno ga je izvesti tako v učilnici za en
razred kot tudi za večjo skupino otrok v dvorani. Manjša ko je skupina, več je možnosti za interakcijo med glasbenicama in mladimi poslušalci.

300 evrov
45 minut
do 100 ■ OŠ 2, tudi OŠ 1

2. triada

18. Zvoki dreves
Izvajalec: Mitja Reichenberg
Avtor predstavi in izvede šest avtorskih skladb, ki jih tudi razloži in komentira. Gre za idejo zgodb
šestih dreves (smreka, lipa, vrba, hrast, breza, bukev), ki jih poveže z mitologijo, pravljicami, zdravilstvom, staroverstvom in družbo, ob tem pa izvede avtorsko glasbo skupaj z določenimi zvočnimi
učinki in atmosferami, ki dajo ideji »dreves« legitimno resničnost, stvarnost in veljavnost. Izvedba
poteka tako, da se ob izvajanju na klaviaturo MIDI prek računalnika dodajajo tudi zvočni učinki
in atmosfere zgodbe (veter, voda, vrvež ljudi …) ter se tako prikaže glasba kot del instalacije in
celostnega doživljanja zvočne iluzije. Avtor razlago in program poveže tudi z ekologijo ter pomenom dreves za ravnotežje med človekom in naravo. Glasbeno izkušnjo »koncerta« udeleženci
lahko nadaljujejo pri likovnem pouku in narišejo svoje najljubše drevo, pri naravoslovju poiščejo
njegove posebnosti znotraj domačih gozdnatih površin …
■

Tehnične zahteve: miza za prenosni računalnik, ozvočenje in prenosno klaviaturo MIDI, stol

250 evrov
45 minut
do 90 ■ OŠ 1, 2 in 3, SŠ

19. Živel je kralj Matjaž
Izvajalci: glasbeno–pripovedovalska skupina BAJATE (Maša Budič, pripoved, flavta; Blaž
Podobnik, vokal, harmonika, kitara, klaviature; Danijel Bogataj, vokal, violina, mandolina,
električna kitara; Miha Friedrich, tolkala
Predstava obravnava motiv kralja Matjaža v slovenskem ljudskem izročilu in širše. Pripovedovalka
Maša Budič skupaj z glasbeniki mlade poslušalce popelje v svet pravljic, pesmi, pripovedk, legend
in urbanih legend o spečem kralju. Ker je ohranjenih kar nekaj različic Matjaževih zgodb, ustvarjalci v soustvarjanje predstave povabijo poslušalce, na določenih delih predstave jim prepustijo
odločanje o poteku predstave.
Ustvarjalci pa se z zgodbami in glasbo ne sprehajajo le po različnih geografskih enotah, ampak
tudi po različnih zgodovinskih obdobjih in kulturno-umetniških prostorih. Predstava se lahko
nadaljuje z delavnico, ki je namenjena ustvarjanju pesmi – Uspavanke za kralja Matjaža ali Pesmi
za prebujanje kralja Matjaža. Učenci skupaj z izvajalci programa sestavijo besedilo in ga uglasbijo,
zapojejo in odigrajo.

450 evrov
45 minut (z delavnico 90 minut, v tem primeru je cena višja)
do 90 oz. po dogovoru ■ OŠ 2, tudi OŠ 3
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Za učence III. triade
in srednješolce

30

3. triada

1. Afriške zgodbe
Izvajalci: Max Zimani, Dalanda Diallo, Ana Vipotnik, Damir Mazrek
Program je pripovedovalsko-glasbena predstava, v kateri izvajalci učencem skozi pevski
repertoar pričarajo različna razpoloženja in občutja Afrike. Zasedbo sestavljajo trije pevci in
en inštrumentalist, ki so vsak na svoj način povezani z Afriko. V programu predstavljajo bogato glasbeno, plesno in pripovedno dediščino te celine.
Med koncertom izvajalci skozi nabor pesmi predstavijo tudi afriške družbene teme, od trgovine
s sužnji, boja za človekove pravice, kolonizacije … Učencem predstavijo pozitivne učinke večkulturne družbe in približajo afriško kulturo ter umetnost. Koncert poteka interaktivno, učenci sodelujejo pri koncertu, se naučijo krajše afriške pesmi, ponavljajo enostavne ritmične vzorce in gibe.
■

Tehnične zahteve: izvedbeni prostor, velik 5 x 5 metrov, ozvočenje in mikrofoni za večje prizorišče

450 evrov
45 do 60 minut
do 120 ■ OŠ 3 in SŠ

2. Cajon – škatla, polna ritma
Izvajalec: Jaka Strajnar
Cajon (šp. škatla, zaboj, izgovori se kahon) je tolkalni inštrument pravokotne oblike, na katerem
se sedi in hkrati igra z obema rokama. Interaktivna in pedagoško oblikovana skupinska delavnica
učencem omogoča, da se naučijo osnovne tehnike igranja na cajon, spoznajo in izvajajo različne
svetovne ritme (pop, rock, techno, reggae, soca, latino in afroritme …), se preizkusijo v improvizaciji in igrajo ob glasbeni spremljavi (»play along«). Skupinsko bobnanje namreč tudi udeležencem
brez glasbenega predznanja omogoča, da uživajo ob igranju in tako širijo kulturno razgledanost.

250 evrov
45 minut ali po dogovoru z naročnikom daljši program
do 50 (2 oddelka) ■ OŠ 3 in SŠ

3. Etno spretno
Izvajalca: zavod Etnika in Šola ljudskega plesa – Mojca in Zmago Leben
Kar 90-minutna poučno-zabavna delavnica z animacijo je pravzaprav srečanje z ljudsko glasbo,
plesom in pesmijo in je namenjena učencem tretje triade. Ponuja obilo plesnega preizkušanja,
spretnostnih (plesnih) iger in kratek plesni kviz/povzetek ob zaključku. Program mladim pomaga
premagati predsodke in vstopiti v svet plesno-pevsko-glasbene zapuščine naših prednikov sproščeno, zabavno in poučno.
■

Tehnične zahteve: CD-predvajalnik in ozvočenje v dogovoru z naročnikom

350 evrov
90 minut
70 ■ OŠ 3

31

4. Glasbeno potovanje po Ameriki
Izvajalci: Komorni ansambel Hiše kulture Celje: Mitja Ritlop (klarinet), Maša Mareš
(violina), Miha Firšt (kontrabas), Janja Cerjak (klavir)
Kaj se zgodi, ko je kavbojem dolgčas in iz bobna in žic sestavijo bendžo? Kateri ples je bil v Argentini strogo prepovedan in kateri na Karibih najbolj priljubljen? Kakšen glasbeni slog je v svoji
simfonični skladbi predstavil Gershwin, da je evropskim skladateljem kar vzelo sapo? Kako je
zvenela Dvořákova glasbena razglednica iz Novega sveta?
Vznemirljivo glasbeno potepanje po Amerikah je takšne vrste koncert, ki v ušesih ostane še tedne.
Na koncertu – muzikalnem galopu od severa do juga Amerik – izvajalci mlade poslušalce seznanijo z zvočnostjo, karakteristikami in okoliščinami nastanka jazza, predstavijo značilna južnoameriška plesa, tango in sambo, ter pop-jazz stila country in blues. Zaigrajo odlomke iz najbolj znanih
»klasičnih skladb« – Otožne rapsodije Georgea Gershwina in Simfonije št. 9 Antonina Dvořáka.
Predstavijo koncept improvizacije ter osnove delovanja godal, pihal in klavirja.

400 evrov
45 minut
do 120 ■ OŠ 3 in SŠ

5. Gremo, v časovni glasbeni stroj!
Izvajalec: Marino Kranjac
Glasbila so se skozi stoletja spreminjala in razvijala do oblike in tehnične popolnosti, ki jo imajo
danes. Izvajalec v programu zaigra in predstavi predhodnike današnje violine, kitare, klarineta,
oboe in drugih glasbil. Igra na verodostojne replike glasbil, ki jih imamo pri nas zelo redko priložnost slišati. Pod spretnimi prsti glasbenika oživijo dude, oprekelj, enoročna piščal, rebek, viella in
druga stara glasbila iz ljudske in umetne glasbene tradicije. S pomočjo video projekcij poslušalci
spoznajo sestavo glasbenih zasedb iz glasbene zgodovine, vidijo originalna glasbila in potek rekonstrukcije. Izvajalec mladim poslušalcem omogoči, da z njim zaigrajo na glasbila.
■

Tehnične zahteve: primerno velik prostor (možnost zatemnitve), računalnik in projektor

300 evrov
90 minut
60 ■ OŠ 3 in SŠ

6. Klarinetni džuboks
Izvajalci: Jukebox Kvartet – Vid Pupis, Matic Titovšek, Damir Fajfar in Tomaž Kolar
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Klarinetni džuboks je interaktiven, komentiran glasbeni program z ustvarjalnim pedagoškim
pristopom ter inovativnim podajanjem glasbenih vsebin. Mladi poslušalci na zanimiv način spoznajo družino klarinetov skozi znane skladbe različnih glasbenih zvrsti (klasika, moderna, pop,
rock, jazz, filmska, računalniška, narodnozabavna glasba) ter tako širijo svoje znanje in razgledanost ter dovzetnost za glasbo kot univerzalni jezik. Poslušalci sami kreirajo koncertni program,
saj aktivno sodelujejo pri izbiri skladb. V programu se prepletata vrhunska glasbena izvedba in
duhovit, glasbeno poučen komentar.
■

Opomba: Kvartetu klarinetov se pri izvedbi lahko priključi tolkalec.

400 evrov
60 minut
do 100 ■ OŠ 3 in SŠ, tudi OŠ 2

3. triada

7. Klasična in električna kitara
Izvajalec: Igor Leonardi
Glasbenik prikaže veliko glasbenih zvrsti, ki jih je mogoče izvajati s klasično in električno kitaro:
s klasično kitaro dela iz renesanse, baroka, klasicizma, romantike in špansko ljudsko glasbo, z
električno kitaro pa blues, rock, jazz in druge popularne zvrsti. Koncertu sledita pogovor in »jam
session« z učenci. Izvajalec namreč meni, da je treba v obdobju semplanja, elektronske glasbe in
trenda »playbackov« mladim približati »prave« inštrumente z vsemi njihovimi zvočnimi in slogovnimi zmožnostmi.
■

Tehnične zahteve: električni priključek in stol

250 evrov
45 minut (ali daljši program po dogovoru)
do 120 ■ OŠ 3 in SŠ, tudi OŠ 2

8. Marko skače: enako, a drugače!!!
Izvajalki: Mojca Leben in Julcsi Laposa (lahko z Zala Bandom za večje/velike skupine)
Učenci z ljudsko Marko skače s plesom in igro poskakujejo zdaj po eni, zdaj po drugi strani
reke Mure. Ista pesem v dveh jezikih, slovenskem in madžarskem, ponuja otrokom zanimivo, ne zgolj glasbeno-plesno, ampak tudi jezikovno izkušnjo. V programu učenci spoznavajo
pesmi in plese slovenskega Prekmurja ter sosednje pokrajine na madžarski strani med rekama Muro in Zalo. S pomočjo ljudskih inštrumentov, zvočil in ritmičnih pripomočkov učenci
spoznavajo glasbeno-jezikovno dediščino domače in sosednje pokrajine (dežele); program
navdihujejo bogata ljudska glasbeno-pevska dediščina obmurskega področja, tradicionalne
igre in pripovedno izročilo. Učenci so ves čas aktivni udeleženci v programu, ki jim ponuja
bogato izkustveno doživljajsko spodbudo za nadaljnje učenje, raziskovanje in ustvarjanje.
■

Tehnične zahteve: za večje prostore naročnik zagotovi ozvočenje in naglavna mikrofona za izvajalki

300 evrov
90 minut
50 ■ OŠ 2, OŠ 3 in SŠ

9. Najstniški brivec
Izvajalci: Petra Vrh Vrezec (sopran), Al Vrezec (bariton), Mihaela Rahne (igralka), Helena
Grom Krečan (tehnika, garderoba)
Najstniškega Seviljskega brivca najstniki spoznajo v zgodbi, preneseni v današnji čas, v šolo.
Rozina je novodobna najstnica, ki nasprotuje svojemu starokopitnemu učitelju Bartolu, zelo
dobro pa se razume s Figarom, pretkanim učiteljskim frajerjem, ki razume mlade, jim pomaga pri njihovih idealih in zaljubljenostih. V zgodbi nastopata tudi Berta, snažilka na šoli,
ki si želi boljšega položaja (rada bi se omožila z Bartolom), in Basilio, preračunljivi učitelj,
Bartolov kolega. V najbolj znanih recitativih, arijah in duetih Seviljskega brivca skladatelja
G. Rossinija mladi poslušalci spoznajo, kaj je operna predstava, elemente operne predstave
(recitativ, arija, duet), različne pevske glasove – sopran, alt, bariton, bas, operno zgodbo in
njeno glasbeno izražanje.
■

Tehnične zahteve: paravan oz. španska stena ali soba za preoblačenje, tabla oz. lestev na A

450 evrov
45 minut
do 120 ■ OŠ 3 in SŠ, tudi OŠ2
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10. Napišimo skladbo!
Izvajalci: Mitja Ritlop (klarinet), David Veber (klavir), Miha Firšt (kontrabas), Urban Krč
(tolkala)
Skladatelj David Veber, predavatelj na Akademiji za glasbo v Ljubljani, med predstavo pokaže,
kako oblikujemo glasbeno temo in kaj vse lahko počnemo z njo, da na koncu nastane prava
razgibana skladba. Melodijo izvajajo z različnimi inštrumenti, ji dodajajo spremljavo, prepletajo s kontrapunktom, dodajajo ritme, razvijajo in izpeljujejo, spreminjajo metrum in karakter,
dodajajo sodobne zvočne efekte. Glasbo v živo izvaja skladateljev ansambel.
Med »komponiranjem« poslušalci spoznajo posebnosti in možnosti različnih inštrumentov, se
seznanijo z načini skladanja slavnih skladateljev Bacha, Mozarta, Čajkovskega, Debussyja in
Šostakoviča ter ozavestijo obstoj različnih plasti in elementov umetniške glasbe, kar ponuja ključ
za udobnejše in bolj kakovostno poslušanje.

400 evrov
45 minut
120 ■ OŠ 3 in SŠ, tudi OŠ 2 in OŠ1 (izvajalci prilagodijo izvedbo starosti učencev)

11. Pisma brez besed
Izvajalec: Mitja Reichenberg
Avtor predstavi in izvaja šest avtorskih skladb, ki jih tudi razloži in komentira. Gre za idejo
prenosa pisane besede (njenega pomena, čustev in namena) v glasbeno obliko, glasbeni stavek
in sporočilo. Ob tem predstavi podobne kompozicije iz glasbene zgodovine ter razloži strukturo
»glasbenega« pisma.
Učencem predlaga, da (pri predmetu slovenščina) izberejo/najdejo glasbo, ki bi ustrezala kakšnemu literarnemu primeru pisemske korespondence, hkrati pa, da ob določeni (izbrani) glasbi (pri
predmetu glasbena umetnost) napišejo pismo. Povezovanje doživljanja glasbene in besedne umetnosti je namreč nadvse pomembno za samo razumevanje tega, čemur rečemo glasbeni jezik oz.
jezik in sporočilnost glasbe in kulturne vzgoje v najširšem pomenu.
Tehnične zahteve: za izvedbo koncerta je potreben klavir, lahko tudi pianino ali električni klavir
(stage piano), nikakor pa ne sintesajzer

■

250 evrov
45 minut
do 90 ■ OŠ 3 in SŠ, tudi OŠ 2

12. Slovenske ljudske balade
Izvajalka: Ljoba Jenče
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Balade so najgloblje zgodbe narodnega izročila. Mladi jih potrebujejo, saj sporočajo o življenju,
ki skozi generacije postavlja pred posameznika vedno znova enake preizkušnje od rojstva skozi
tegobe odraščanja do poroke in smrti.
Slovensko izročilo ima bogato zakladnico balad; v njej je odtis evropske glasbene dediščine in
izročila slovenskih pokrajin.
S prepesnitvijo je nekatere od njih pesnik France Prešeren umestil v visoko umetnost.

250 evrov
45 minut ali po dogovoru z naročnikom daljši program (90 minut)
do 80 (3 oddelki) ■ OŠ 3 in SŠ, tudi OŠ 2

3. triada

13. Strašni Beethoven
Izvajalci: Komorni ansambel Hiše kulture Celje: Mitja Ritlop (klarinet), Tadej Kopitar
(francoski rog), Maša Mareš (violina), Miha Firšt (kontrabas), Janja Cerjak (klavir)
Ludwig van Beethoven, v letu 2020 obeležujemo 250. obletnico njegovega rojstva, je fascinantna
glasbena osebnost, eden najpomembnejših skladateljev zahodne glasbe, po besedah slavnega
Leonarda Bernsteina pa tudi edini, pri katerem je prav vsaka nota popolna. Kdo je bil ta strašni
Beethoven? V koncertni predstavi izvajalci z njegovo glasbo in zgodbami iz njegovega življenja
odstirajo tančice, predvsem pa želijo poslušalce navdušiti za nadaljnje raziskovanje osebnosti in
glasbe kultnega dunajskega klasicista.
Na predstavi poslušalci slišijo odlomke pomembnih Beethovnovih skladb (Simfonije št. 5, 6 in 9, Patetične sonate, Dua za klarinet in fagot ter Moonlight sonate). Seznanijo se z osnovnimi karakteristikami
klasicistične glasbe, vsemi tremi glavnimi predstavniki prve dunajske šole in glasbenimi elementi, ki
glasbo v slogovnem smislu okarakterizirajo za »romantično«.
Spoznajo himno Evropske unije in njen izvor. Zavestno spremljajo razvoj motiva z začetka 5.
simfonije in se tako urijo za aktivno poslušanje glasbe. V živo vidijo in se spoznajo z osnovnimi
principi delovanja godal, pihal, trobil in klavirja.

450 evrov
45 minut
do 120 ■ OŠ 3, SŠ

14. Tolkalni krog
Izvajalec: Franci Krevh
Tolkalna delavnica, na kateri mladi z različnimi tolkali (bobni, ropotuljami in drugimi zvočili)
ustvarjajo in med sabo delijo ritmično ter glasbeno izkušnjo. V krogu se lažje slišijo in sporazumevajo, saj so pri ustvarjanju vsi enako pomembni. V programu spoznajo glasbeno prvino ritem,
različna tolkala in občutijo skupinsko muziciranje. Učenci z ritmičnimi igrami spoznajo tolkala
in osnovne udarce, pri izvajanju pa se menjavajo, tako da vsak preizkusi vsa tolkala. Na koncu
skupaj sestavijo nekaj čudovitega – ritem.
■

Tehnične zahteve: večja učilnica ali manjša telovadnica, stoli za udeležence ali klopi

300 evrov
90 minut
približno 30

■

OŠ 3, SŠ
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KONCERTNI CIKEL

V jubilejni 30. sezoni koncertnega cikla mladih
GM oder bodo nastopili izbrani mladi slovenski
glasbeniki in komorne skupine, ki jih je izbrala
strokovna žirija v sestavi Maja Kojc, vodja glasbene
produkcije in umetniški vodja Simfoničnega
orkestra RTV Slovenija, Črt Sojar Voglar, skladatelj
in profesor na Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana, ter violončelist in profesor na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana Zoran
Bičanin. V dosedanjih 29 sezonah koncertnega cikla
GM oder je na več kot 750 koncertih nastopilo prek
500 mladih izvajalcev, ki so krstno izvedli več kot
80 novosti slovenskih skladateljev.

■ Trio Tempestoso
Člani zasedbe Trio Tempestoso so bili leta 2019 zmagovalci enega največjih tekmovanj za sodobno glasbo »Boris Pergamenščikov« v Berlinu. Člani tria so študenti na Univerzi za glasbo in
upodabljajočo umetnost v Gradcu. Skupaj muzicirajo od leta 2017, njihov mentor je mednarodno priznani umetnik Janne Rättyä. Dodatno se izobražujejo še pri uglednih glasbenikih kot so
Gerald Pachinger, Julian Arp in Martin Rainer. Koncertirajo po odrih po vsej Evropi – v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Španiji, na Portugalskem in Češkem. Andraž Golob je po uspešno
opravljeni maturi v Celju pričel s študijem klarineta najprej pri profesorju Bertramu Eggru in
nato pri profesorju Geraldu Pachingerju. Urban Megušar je študent violončela na graški univerzi
pri prof. Julianu Arpu, harmonikarka Sanja Mlinarič pa je leta 2017 na isti ustanovi pod mentorstvom Janneta Rättyä diplomirala tako iz koncertne kot pedagoške smeri, trenutno pa nadaljuje
s študijem na magistrski stopnji.

■ Trobilni trio Buda-Firšt-Kopše
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Trobilni trio Buda-Firšt-Kopše nosi ime po ustanovnih članih. Rogist Sebastijan Buda je
študent Akademije za glasbo v Ljubljani, dobitnik več deset zlatih in drugih visokih nagrad s
tekmovanj doma in v tujini in uspešen komorni glasbenik ter solist, ki je nastopal s številnimi
slovenskimi in tujimi orkestri. Peter Firšt je študent Glasbene akademije v Zagrebu in solo
trobentar Synchron Stage Orchestra na Dunaju, redno pa nastopa s Salzburško filharmonijo in
Zagrebško filharmonijo. Je dobitnik osmih prvih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter član Zagrebškega trobilnega kvinteta. Pozavnist Žan Kopše je študent Akademije za glasbo
v Ljubljani. Redno dosega vidne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih – kot solist in
član trobilnih komornih zasedb. Ob študiju aktivno nastopa kot komorni in orkestrski glasbenik,
najpogosteje s Simfoničnim orkestrom SFK Eurosymphony in Slovensko filharmonijo, kot tudi s
Trobilnim ansamblom Slovenske filharmonije.

■ Teja Udovič Kovačič, harmonika
Teja Udovič Kovačič je študentka 2. letnika harmonike na Akademiji za glasbo v Ljubljani v
razredu red. prof. Boruta Zagoranskega. Je večkratna zmagovalka mednarodnih tekmovanj v Pulju
(2007, 2011, 2015, 2017), Castelfidardu (2011), Trstu (2007, 2011), mednarodnega tekmovanja
SVIREL (2015, 2018) ter državnega tekmovanja Temsig (2011, 2017, 2020), kjer ji je strokovna
žirija letos podelila tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja. V letu
2019 se je Teja predstavila v ciklu Mladi virtuozi, v okviru Festivala Ljubljana ter na Poletnem
orgelskem ciklu Franc Goršič, letos pa v ciklu Prisluhnimo v operi Glasbene mladine ljubljanske.
Kot solistka že od leta 2016 redno koncertira z Obalnim komornim orkestrom, leta 2018 je nastopila v finalu slovenskega predizbora tekmovanja Evrovizijski mladi glasbeniki s Simfoničnim
orkestrom RTV Slovenija, nastopala pa je tudi s Simfoničnim orkestrom Nova Filharmonija,
Godalnim orkestrom Vladimir Lovec, Simfoničnim orkestrom Vladimir Lovec in Harmonikarskim orkestrom Konservatorija Maribor. Na povabilo Glasbene mladine Slovenije je leta 2011
nastopila na štirih matinejah Orkestra Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu.

■ Tim Jurkovič, kitara
Kitarist Tim Jurkovič je med šolanjem na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dosegel
več odmevnih uspehov: na domačem tekmovanju Temsig je leta 2015 osvojil prvo nagrado, leta
2017 je bil prvonagrajenec tudi v duu z Gajo Tanko, kot solist pa je na državnem tekmovanju leto
pozneje osvojil še 2. mesto. Je dvakratni prvonagrajenec Mednarodnega tekmovanja Dnevi kitare
Krško (2016 in 2017), tekmovanj Enrico Mercatalli ter Antonio Salieri v Italiji, zlato plaketo pa
je leta 2017 osvojil tudi na tekmovanju Zagreb Guitar festival. Igral je na samostojnih koncertih
v Sloveniji in na Dunaju, kot solist pa nastopal s simfoničnim orkestrom Domžale-Kamnik in
Simfoničnim orkestrom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki mu je 2018 za zasluge pri
umetniškem uveljavljanju šole podelil tudi Škerjančevo nagrado. Leta 2018 je bil sprejet na dunajsko Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost, kjer študira v razredu svetovno priznanega
virtuoza in pedagoga Álvara Pierria.

■ Veronika Brecelj, violina
Veronika Brecelj od leta 2017 opravlja magisterij violine pri prof. Silvii Marcovici na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Dodiplomski študij je pred tem končala na
Univerzi za umetnosti v Berlinu v razredu prof. Tomasza Tomaszewskega, kamor je bila sprejeta pri 17 letih. Veronika je zmagovalka več državnih in mednarodnih tekmovanj, za številne
domače in mednarodne umetniške dosežke ji je Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani podelil Škerjančevo nagrado. Kot solistka je nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in s
Komornim orkestrom Slovenske filharmonije. Predstavlja se na številnih samostojnih recitalih na
festivalih v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Poljski, Nemčiji in na Nizozemskem.

■ Lovro Korošec, bariton, in Barbara Verhovnik, klavir
Baritonist Lovro Korošec je študent na Oddelku za solopetje Akademije za glasbo Univerze
v Ljubljani, kjer obiskuje 2. letnik dodiplomskega študija pri red. prof. Pii Brodnik, pianistka
Barbara Verhovnik pa študentka 1. letnika magistrskega študija na Akademiji za glasbo, kjer je v
razredu profesorja Vladimirja Mlinarića zaključila prvo stopnjo dodiplomskega študija. Barbara
in Lovro sta sestrična in bratranec, kar je pripeljalo do številnih sodelovanj, med zadnje velike
projekte spada lanski Večer samospevov in opernih arij v domu II. slovenskega tabora Žalec. Letos
sta se udeležila seminarja interpretacije samospeva pod vodstvom svetovno znanih umetnic na
področju samospeva, sopranistke Marthe Guth in pianistke Erike Switzer.
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Tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.
Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno
izobražujejo. Pogoj za prijavo na 10. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba
na šolskem tekmovanju, ki ga na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v
Ljubljani. Šolska tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade morajo biti izvedena od 11.
januarja do 17. februarja 2021.

Vabilo učiteljem glasbene umetnosti
Prvo desetletje izvajanja Slovenskih glasbenih olimpijad se bo zaokrožilo 7. marca 2021, ko
bomo organizatorji že desetič zbrali in povezali glasbeno nadarjene osnovnošolce na tekmovanju, ki jim omogoča predstavitev lastne glasbene ustvarjalnosti, pevskih veščin, muzikalnosti in glasbenih znanj. Vabimo vas, da jih že na začetku šolskega leta 2020/21 seznanite
s tekmovanjem, jih povabite k udeležbi, jih pripravljate na šolsko tekmovanje in se pozneje z
najuspešnejšimi tekmovalci udeležite 10. Slovenske glasbene olimpijade.
Med vprašanji, ki smo jih zastavili učiteljem – mentorjem po 8. Slovenski glasbeni olimpijadi, se je eno nanašalo na to, kaj so učenci – tekmovalci pridobili z glasbeno olimpijado. V
odgovorih so bili izpostavljeni večja samozavest učencev, njihova boljša samopodoba, samostojnost, večji trud in odgovornost učencev. Vse našteto je bilo bolj ali manj razvidno povezano
z ustvarjalnostjo, izvirnostjo in ustvarjanjem lastnih skladb. Na glasbenem področju so mentorji izpostavili širitev in poglobitev glasbenih znanj, zavedanje širine in zahtev umetniškega
(po)ustvarjanja, krepitev močnih glasbenih področij učencev in delo na šibkejših glasbenih
področjih. Poudarjeni so bili tudi druženje in primerjava z drugimi tekmovalci ter oblikovanje
drugačnega odnosa med učiteljem – mentorjem in učencem.
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Vprašali smo jih tudi, kaj njim kot učiteljem glasbene umetnosti pomeni glasbena olimpijada.
Vsi so v svojih odgovorih poudarili velik strokovni izziv. Navedli so velik pomen spodbujanja ustvarjalnosti pri učencih, veselje in užitek pri delu z glasbeno nadarjenimi in za glasbo
zainteresiranimi učenci, širjenje lastnih obzorij, pa tudi potrjevanje enakovrednosti predmeta
glasbena umetnost z drugimi predmeti v osnovni šoli in večanje ugleda predmeta na šoli zaradi
tekmovanja in primerljivosti glasbenih dosežkov na državni ravni.
Vse mentorje, ki ste že v preteklih letih sodelovali na Slovenskih glasbenih olimpijadah, vabimo,
da se nam s svojimi tekmovalci pridružite tudi na jubilejnem tekmovanju. Prav tako pa prisrčno
vabimo nove mentorje, da sprejmete nov izziv in se s svojimi tekmovalci prvič udeležite tega
izjemno lepega, glasbeno bogatega in vedno globoko doživetega prazničnega glasbenega dogodka.
Dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja

10
Šolska tekmovanja 10. Slovenske glasbene olimpijade,
11. januarja 2021 do 17. februarja 2021
Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:
I. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranimii prispevki iz
revije Glasna. Pisni test pripravi organizator 10. Slovenske glasbene olimpijade in ga do dogovo
dogovororjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo šolskega tekmovanja.
II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni
spremljavi oz. spremljavi koga drugega.
III. del – avtorska skladba
Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in
elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske
avtorske skladbe predloži posnetek.

Ocenjevanje in priznanja ■ Tekmovalce na šolskem tekmovanju ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo
predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na šolskem
tekmovanju 10. Slovenske glasbene olimpijade, prejmejo bronasto priznanje.
Dva najvišje ocenjena udeleženca šolskega tekmovanja dobita pravico sodelovanja na 10.
Slovenski glasbeni olimpijadi.

10. Slovenska glasbena olimpijada,
7. marec 2021, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
rok za prijavo: 19. februar 2021
Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:
I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na določena prispevka iz revije Glasna ali drugih glasbenih
publikacij.
Po pisnem testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).
II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni
spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.
III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi
lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.

Ocenjevanje in priznanja ■ Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov
različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše
glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.
Pravila tekmovanja, natančnejši pogoji za sodelovanje in prijavnica bodo objavljeni na spletni
strani www.glasbenamladina.si.

V sodelovanju z Akademijo za glasbo UL
in Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana.
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Glasbene mladine Slovenije
Revija Glasna razveseljuje svoje bralce tudi v najtežjih časih in preizkušnjah. Mladi in izkušeni
pisci so v reviji združili svoje moči in se posvetili raziskovanju glasbe različnih žanrov in oblik.
Edina strokovna slovenska tiskana revija o glasbi v vseh obdobjih poišče poti za odkrivanje mladih
talentov, širjenje obzorij in poglabljanje v najaktualnejše teme našega časa. V njej s svojimi članki
sodelujejo slovenski glasbeniki, izkušeni glasbeni pisci in glasbeni raziskovalci, ob njih pa se krepijo
prodorni mladi pisci s širokim glasbenim znanjem in strastno ljubeznijo do »svoje glasbe«.
Revijo Glasna bogatijo raziskovalne vsebine, ki odkrivajo ter na novo osvetljujejo izbrane teme.
V letih 2014 in 2015 se je Glasna posvečala raziskovanju slovenske zabavne glasbe, v letu 2015 se
je začel projekt raziskovanja jazza pri nas v Sloveniji. Posebno vrednost je dobila revija v letniku
2015/2016 s tematsko sredico, posvečeno predstavitvi glasbil, glasbenikov in izbrane glasbene literature, posebna tematska številka je podčrtala visoki jubilej, 50-letnico izhajanja. V novi sezoni
pisci vabijo vse sedanje in bodoče bralce, da »izostrijo« ušesa in izbrusijo svoj okus. Kar dve novi
nadaljevanki »Uslišati jazz« in »Ostra melodija peresa« prodirata v glasbene svetove, o katerih smo
v preteklosti že pisali, z novimi pogledi z različnih zornih kotov pa bo ta glasba na novo zaživela.
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Pod okriljem Glasbene mladine Slovenije revija posebno pozornost posveča svobodnim
razmišljanjem na temo glasbe in vrednotenju slovenske glasbene krajine. Kritiki Glasne brez zavor,
vendar z znanjem in polno odgovornostjo ocenjujejo dosežke slovenskih glasbenikov in tako za
prihodnost izrisujejo zanimiv glasbeni zemljevid.
Ustvarjalci revije Glasna pišejo in raziskujejo za vse radovedne opazovalce glasbenega življenja in za
vse tiste, ki glasbo tankočutno poslušajo in slišijo njen odmev tudi v izbranih besedah.
Da revija lepo in ubrano zveni, skrbi ekipa strokovnih sodelavcev pod vodstvom urednice
Veronike Brvar.

Zveza Glasbene mladine Slovenije je bila ustanovljena decembra 1969 kot zveza
društev z nepridobitnim delovanjem. Od leta 1992 je samostojna članica Mednarodne zveze Glasbenih mladin (Jeunesses Musicales International), po podatkih
UNESCA najpomembnejše svetovne mladinske glasbene organizacije.
Glasbena mladina Slovenije že 51. leto uspešno uresničuje svoje osnovne cilje. Mladim
poskuša na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah
in v reviji Glasna približati svet glasbe. Obenem opravlja dragoceno vlogo v razvoju
profesionalnih glasbenikov, saj mladim omogoča prve nastope na koncertnih odrih,
organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in na
glasbenih taborih. Posebno pozornost v pestrem izboru svojih dejavnosti namenja
ohranjanju in aktualizaciji ljudskega glasbenega izročila.
Glasbena mladina Slovenije je že vse od nastanka vpeta v mednarodno glasbeno
mrežo. Sodeluje na mednarodnih glasbenih taborih in jih prireja tudi sama. Mlade
glasbenike pošilja koncertirat tudi k drugim Glasbenim mladinam po Evropi in v zameno na naše odre vabi tuje mlade koncertante. Vsa leta sodeluje pri sestavljanju
Svetovnega orkestra Glasbene mladine in Svetovnega zbora mladih.

Glasbeni kviz Mozart in njegovo
delo, 1975

Odmeva do danes …
1945
Marcel Cuvelier in René Nicoly v Bruslju ustanovita Mednarodno zvezo Glasbenih mladin.

●

1954
Glasbenomladinska ideja pride tudi v Jugoslavijo; organizaciji Glasbene mladine najprej
ustanovijo na Hrvaškem in v Srbiji, nato pa
tudi v drugih republikah. Zadnja se priključi
Glasbena mladina Črne gore.

●

1969
12. decembra poteka ustanovni občni zbor
Glasbene mladine Slovenije. Izvolijo glavni odbor Glasbene mladine Slovenije. Prvi
predsednik postane Miloš Poljanšek, ki je tudi
predsednik Kulturno-prosvetnega zbora, podpredsednik postane Janez Bitenc, tajnik pa
Janez Höfler.
●

1970
GMS začne program komornih koncertov,
ki jih prireja v posameznih krajih in šolah po
Sloveniji.
● Prva številka revije Glasbene mladine Slovenije.
● Prvo mednarodno gostovanje v soorganizaciji GMS, GM Jugoslavije in GM Kanade –
Trio Lorenz in Eva Novšak Houška gostujejo
v Kanadi.
●

1973
Na predlog Kulturne skupnosti Slovenije
ustanovijo Skupnost koncertnih poslovalnic
Slovenije, ki združi koncertne poslovalnice v
Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru in
Novem mestu. Vanjo se vključi tudi GMS.

●

1974
V sodelovanju s Koncertno poslovalnico izide prva programska knjižica GMS.

●

1975
Na prvem glasbenomladinskem kvizu sodeluje 53 ekip iz vse Slovenije.
● V okviru 7. mladinskega kulturnega tedna 22. maja v Križankah prvič izvedejo Dan
GMS, ki se ga udeležijo mladi iz vse države.
● V Svetovnem mladinskem orkestru Mednarodne zveze Glasbenih mladin kot prva Slovenka sodeluje Irena Grafenauer.
●
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1976

1989

V Seliščih poteka prvi Glasbeni tabor
GMS.
● GMS začne izvajati koncertni cikel Mladi
mladim.

●

●

1977
Prvič samostojno izide programska knjižica
GMS.
● Revija Glasbena mladina se preimenuje v
Revijo GM, ki jo odlikuje tudi nova vizualna
podoba.
●

1979
Poteka Teden GMS v počastitev desetletnice njenega delovanja.
● V založbi GMS izide knjiga Kurta Pahlena
Poslušam in razumem glasbo, v prevodu Primoža Kureta.
●

Dan Glasbene mladine
Slovenije, 1976

1982
V novozgrajenem Cankarjevem domu v
Ljubljani poteka prva Simfonična matineja
GMS z Orkestrom Slovenske filharmonije.

●

1983
V Cankarjevem domu 1400 mladih poslušalcev spremlja prireditev Dan glasbene mladine Slovenije.

●

1984
GMS izvede kviz z naslovom Slovenska
ljudska glasba ter izda kaseto in delovne liste
za izpeljavo razrednih in šolskih etap.

●

1986
Na povabilo GM Belgije Mira Omerzel
Terlep in Mitja Terlep na šolah v Belgiji izvedeta 30 ponovitev komentiranega programa
Slovenska ljudska glasbila in zvočila.

Ob Dnevu Glasbene mladine poteka v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma finale kviza na temo godal.
● V novoustanovljenem Svetovnem mladinskem zboru Mednarodne zveze Glasbene mladine kot prva slovenska predstavnica sodeluje
Tatjana Vasle.

1990
V Križankah v Ljubljani poteka ŽUR za
20 let GMS, med nastopajočimi so Big Band
SGBŠ Ljubljana, Lado Jakša, Jani Kovačič,
Victory, Jerko Novak, The Kamn’s, Vlado Kreslin & Tamburaši Šukar, Don Mentony Blues
Band in Tomo Pirc.

●

1991
Poteka prva sezona cikla GM oder, na koncertih v Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici,
na Bledu in v Črnomlju se predstavlja godalni
kvartet Enzo Fabiani.
● GMS prvič samostojno nastopi kot organizator festivala Druga godba.
● Glasbeni tabor GMS kljub rekordnemu številu prijav odpovejo zaradi vojne.
●

1992
Glasbeno mladino Slovenije kot samostojno
članico sprejmejo v Mednarodno zvezo Glasbenih mladin ( Jeunesses Musicales International).
● GMS prvič samostojno organizira 24.
mladinski kulturni teden v Ljubljani, ki obsega 11 koncertov v SNG Opera in balet
Ljubljana, Slovenski filharmoniji in galeriji
Kapelica.
●

●

Godalni kvartet Enzo Fabiani, 1991

V različnih slovenskih krajih so glasbeni
umetniki izvedli 252 komentiranih glasbenih
prireditev.

Skupina Trinajsto prase na vabilo GM Belgije izvede 22 komentiranih koncertov v Belgiji.
● V organizaciji GM Nizozemske, GM Bele
krajine in GMS Nizozemski mladinski orkester
gostuje z vajami v Črnomlju in koncerti po
Sloveniji.

1988

1994

1987
●
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1993

Simfonični orkester SGBŠ z dirigentom
Francijem Rizmalom izvede program Potujoča
matineja na 17 koncertih v Ljutomeru, Lendavi, Murski Soboti, Beltincih, Radencih, Novem
mestu, Črnomlju, Bledu in Radovljici.

●

●

Mladi slovenski glasbeniki (Flavte brez
meja, Tomaž Petrač, Quatebriga) gostujejo na
Madžarskem, v Makedoniji in Belgiji.

●

1995
GMS praznuje 25 let delovanja, zvrsti se
osem slavnostnih koncertov po Sloveniji ter
osrednje prireditve v Ljubljani.

●

1996
Revija GMS iz GM spremeni ime v Muska.
● Na Mednarodnem poletnem glasbenem taboru GMS v Dolenjskih Toplicah prvič organizirajo Mednarodni mladinski godalni orkester
in pripravijo delavnico za mlade skladatelje.
●

1997
Pihalni kvintet Slowind na vabilo francoske
sekcije GM Belgije izvede 21 komentiranih in
večernih koncertov v Belgiji.

●

1999
Slovenski kvartet klarinetov gostuje pri GM
Belgije.
● GMS prevzame organizacijo Svetovnega
zbora mladih, 91 pevk in pevcev iz 32 držav v
juliju in avgustu gostuje v Sloveniji.
●

2000
Cikel šolskih komentiranih koncertov dobi
ime Koncert, ki pride k vam.

●

2001
Mladi francoski balet izvede štiri predstave
na gostovanju v Cankarjevem domu.

V Sloveniji gostuje Arabsko-židovski mladinski orkester.
● Izdaja prve CD-plošče s koncertnimi posnetki iz cikla GM oder.
●

2006
Petra Mohorčič postane predsednica GMS,
na Generalni skupščini JMI na Kitajskem pa
jo izvolijo tudi za podpredsednico Mednarodne zveze Glasbene mladine.

●

2007
Prvič priredijo Orkestrsko olimpijado.
Izbrane večje koncertne produkcije se prvič
združijo v sklop z imenom Programi plus.

●
●

2008
Glasbeno mladino Slovenije v Svetovnem
zboru mladih v Hongkongu predstavlja šest
pevcev, v Svetovnem orkestru Glasbene mladine, ki to leto deluje v Kanadi, pa sodelujeta
flavtistka Jerca Novak in kontrabasist Iztok
Hrastnik.

●

2009
V Kranju potekata Generalna skupščina in
64. kongres Mednarodne zveze Glasbene mladine.
● Revija GMS zadnjič izide pod imenom
Muska.
●

Poletni glasbeni tabor GMS,
Dolenjske Toplice, Mednarodni
mladinski godalni orkester,
dirigent Simon Robinson, 1996

●

2002
Mednarodni mladinski godalni orkester v
Dolenjskih Toplicah vodi Georg Kugi, koncertirajo v Sloveniji in Avstriji.

●

2003
GMS se pridruži Prazniku glasbe in organizira festival mladinskih big bandov.
● Izmenjave koncertov z GM Hrvaške, GM
Španije, GM Švice in GM Nemčije.
●

2004
Ob praznovanju 35-letnice delovanja GMS
prvič priredijo glasbeno-scensko produkcijo
Glasbena torta.

●

2005
GMS priredi prvi Najstfest – festival, namenjen mladim glasbenikom in skupinam, ki
izvajajo različne glasbene zvrsti.

●

2010
Potekajo koncertne izmenjave s Hrvaško,
Španijo in Italijo.
● Revija GMS dobi ime Glasna.
●

2011
V Gorenju nad Zrečami poteka 18. Poletni
glasbeni tabor GMS, ki tokrat vključuje tudi
Mednarodni komorni zbor GMS.

●

2012
GMS v soorganizaciji z Akademijo za glasbo v Ljubljani organizira prvo Glasbeno olimpijado za osnovnošolce in srednješolce.

●

2013
GMS priredi dobrodelni koncert za Pediatrično kliniko v Ljubljani.
● V sklopu poletnega Glasbenega tabora
GMS v Murski Soboti poteka prva delavnica
iz glasbene publicistike.
●

Dobrodelni koncert
za Pediatrično kliniko
v Ljubljani, 2013
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2014

2017

Izide posebna številka Glasne: Zgodovina
slovenske zabavne glasbe.
● Na zaključni prireditvi Kulturnega bazarja v
Cankarjevem domu izvedejo glasbeno-scensko
predstavo Jaz sem ti.

●

●

2015
GMS v sodelovanju s Konservatorijem za
glasbo in balet Ljubljana prvič predstavi glasbeno-plesno predstavo Kokoška, ki je hotela
videti morje.
● GMS sodeluje pri soorganizaciji Svetovnih
glasbenih dnevov v Ljubljani.
●

2016
Na koncertu v Bruslju, ob 25-letnici samostojnosti Republike Slovenije, nastopita Jan
Gričar in Nejc Grm. Dogodek organizirajo
GMS, Veleposlaništvo RS v Belgiji in DSS.

●
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Predsednica Zveze Glasbene mladine
Slovenije je Pavla Jarc.
Člani in članice upravnega odbora so:
podpredsednik Dejan Prešiček, Matjaž
Drevenšek, Jerneja Faletič, Sonja Kralj,
Primož Kranjc, Helena Meško, Boštjan
Lipovšek, Matej Zupan.

GMS začne partnersko sodelovanje pri
projektu SKUM (Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo).

2018
Na 24 slovenskih osnovnih šolah prvič izvedejo šolska tekmovanja 7. Slovenske glasbene
olimpijade.

●

2019
Revija Glasna se pojavi tudi v spletni različici.

●

2020
GMS s slavnostno prireditvijo zaznamuje
50-letnico delovanja, ob kateri izide tudi posebna, jubilejna številka revije GMS. Predsednik republike Slovenije Borut Pahor ob tej
priložnosti Zvezi glasbene mladine Slovenije
vroči državno odlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju in širjenju glasbene
kulture in ustvarjalnosti med mladimi.

●

Častna glasbena mladinka je Kaja Šivic,
ambasador GMS pa je dirigent Marko Letonja.
STROKOVNA SLUŽBA GMS:
generalni sekretar Nenad Firšt,
vodja programov Branka Novak in
producent Uroš Mijošek.

Program Glasbene mladine Slovenije sofinancirata:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Mestna občina Ljubljana

Program izvajamo v sodelovanju s/z:
Slovensko filharmonijo
Cankarjevim domom
Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana
Kulturnim domom Nova Gorica
Akademijo za glasbo v Ljubljani
Društvom slovenskih skladateljev
RTV Slovenija

Zavodom Celeia Celje
Glasbeno šolo Kranj
Glasbeno šolo Murska Sobota
Društvom prijateljev glasbe Koper
Centrom za kulturne prireditve Slovenske Konjice
Konservatorijem za glasbo in balet Maribor
Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Slovenskim glasbenoinformacijskim centrom SIGIC
Organizacijo Jeunesses Musicales International

Zvezo Glasbene mladine Slovenije boste našli v
programih in na razstavnih prostorih Kulturnega
bazarja 2020
Cankarjev dom Ljubljana, 6. oktober 2020
■

■

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

KOLOFON: izdala Zveza Glasbene mladine Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, zanjo
predsednica Pavla Jarc. Uredila strokovna služba ZGMS. Fotografije: arhiv GMS in arhiv DSS. Lektoriranje:
Tanja Zečević. Oblikovanje: Igor Resnik. Avgust 2020.
Naslovnica: simfonična matineja Glasbene reke, 2019; fotografija Eva Križaj
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