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Preludij
»Da bi zgodovina slovenske Glasbene mladine prehitro ne utonila v pozabo,
je Glasbena mladina Slovenije izdala tudi posebno jubilejno številko revije, v
kateri je v obliki kronike zabeležila najpomembnejše dogodke in aktivnosti
preteklih tridesetih let. Morda bo ta zapis olajšal delo prihodnjim generacijam,
ko bodo ob kakšni visoki okrogli obletnici v arhivih iskale podatke o
glasbenomladinskem dogajanju.«
Kaja Šivic, Praznično ob 25-letnici, revija GM, l. 25, št. 8, junij 1995

Petindvajset let je minilo od zapisa dolgoletne vodje strokovne
službe Glasbene mladine Slovenije Kaje Šivic v reviji GM in ravno jubilejna številka iz leta 1995 je ustvarjalcem pričujoče izdaje ponudila dragocen vir podatkov in iztočnice, na katerih smo
mejnike prvega četrt stoletja nadgradili z dosežki drugega.
Na 50-letno zgodovino glasbenomladinskega gibanja v
Sloveniji, ki so jo ustvarjali številni predani in nadarjeni
sodelavci, se oziramo s ponosom. Verjamemo, da so se skrbno izbrani in predstavljeni glasbeni programi v tem času
dotaknili številnih generacij, v spominih mnogih pa pustili
pomembne sledi.
Snovalci glasbenih vsebin za mlade smo prepričani, da kakovostna glasba med odraščanjem ponuja nepogrešljivo
izkušnjo ter pomembno oblikuje osebnost odgovornega in
zahtevnega slehernika, zato bomo, na temeljih glasbenomladinskega gibanja, tudi v prihodnje zavezani ustvarjanju
humane, pravične in kulturne družbe.
Zveza Glasbene mladine Slovenije (GMS) 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.
GMS 50. 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.
GMS 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.

GMS se lahko pohvali z:
● več kot 460 koncerti simfoničnih matinej in skoraj
500.000 mladimi poslušalci,
● skoraj 9.000 glasbenomladinskimi izobraževalnimi programi in delavnicami po Sloveniji in v zamejstvu,
● 50 letniki revije, ki se je razvijala od časopisa Glasbena
mladina prek revije GM do Muske in zdajšnje Glasne,
● 29 sezonami koncertnega cikla GM oder z več kot 750
koncerti in več kot 500 izbranimi mladimi glasbeniki,
● več kot 80 krstnimi izvedbami skladb slovenskih skladateljev v ciklu GM oder,
● 26 glasbenomladinskimi tabori z mednarodno udeležbo,
● desetimi glasbenomladinskimi kvizi in osmimi Glasbenimi
olimpijadami za osnovnošolce in srednješolce.
Dosedanji predsedniki GMS:
Miloš Poljanšek, 1969–1977,
Boris Bavdek, 1977–1979,
Slavko Mežek, 1979–1981,
Metka Zupančič, 1981–1982,
Zdravko Hribar, 1982–1984,
Ivan Marin, 1984–1989,
Franc Rizmal, 1989–1993,
Nenad Firšt, 1993–1998
Silvester Mihelčič, 1998–2002,
Matjaž Drevenšek, 2002–2006,
Petra Mohorčič, 2006–2010,
Matej Zupan, 2010–2015,
Boštjan Lipovšek, 2015–2019.
Predsednica Zveze Glasbene mladine Slovenije od leta 2019
je Pavla Jarc.
Člani in članice upravnega odbora so: podpredsednik
Dejan Prešiček, Matjaž Drevenšek, Jerneja Faletič, Sonja
Kralj, Primož Kranjc, Boštjan Lipovšek, Helena Meško, Matej
Zupan.
Častni predsednik Zveze Glasbene mladine Slovenije je
Miloš Poljanšek, 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.
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Koncert, ki pride k vam – Orkester izvirnih
inštrumentov, izvajalec Peter Kus, 2018

Koncertni cikli GMS za mlade poslušalce

2

Eno od temeljnih poslanstev Glasbene
mladine Slovenije je organizirati in
izvajati programe, ki bodo mladim
poslušalcem omogočili živ stik z
glasbeno umetnostjo in vrhunskimi
glasbenimi umetniki. V okviru šolskih
in obšolskih dejavnosti poskušajo zato
oblikovati kakovostne spodbude in
programe, s katerimi otroci v vrtcih,
osnovnošolci in srednješolci doživijo
glasbo kot umetnostno področje, se jo
učijo poslušati, sprejeti in vrednotiti.
K prepoznavanju in razvijanju estetske občutljivosti in kritičnega odnosa
do različnih glasbenih kultur in zvrsti
glasbe so naravnani tudi cilji v vertikali
vzgojno-izobraževalnega procesa. Ti
so seveda v osnovnem delu namenjeni
poučevanju o umetnosti. Pri GMS pa
poskrbijo, da se prostor učenja širi iz
učilnice v koncertne dvorane in tako
omogočijo učenje skozi umetnost.
Mladim poslušalcem namenjajo tri
koncertne cikle: Koncert, ki pride k
vam, Simfonične matineje GMS in
Programe plus.

V šolo na koncert
Koncert, ki pride k vam
Programi iz cikla Koncert, ki pride k vam
(prvič se ta cikel tako imenuje v sezoni
2003/2004) pomagajo mladim poslušalcem približati glasbo s kakovostno
živo izvedbo. Komentirani glasbeni programi in delavnice za različne starostne
stopnje dopolnjujejo pouk glasbene
umetnosti. Pripravljajo jih v sodelovanju
s slovenskimi glasbenimi umetniki in
izvajajo po šolah, vrtcih in drugih prizoriščih. Oblikovani so lahko kot komentirani koncertni programi, najpogosteje

pa gre za obliko glasbenih delavnic, v
katerih učenci postanejo aktivni ustvarjalci, glasbeni umetniki pa usmerjevalci
in oblikovalci dogajanja.
Programi GMS iz cikla Koncert, ki pride k
vam prinašajo v šolski prostor neposreden stik mladih poslušalcev z glasbenimi
umetniki. Vsako leto na GMS oblikujejo
na podlagi razpisa program približno 60
različnih koncertov, delavnic in ustvarjalnic. Pri tem ohranjajo nabor temeljnih,
uspešnih programov glasbene vzgoje in
jim vsako leto dodajo nove, inovativne
in kakovostne programe, narejene na
podlagi meril glasbene kulturne vzgoje,
ki dopolnijo pouk glasbene umetnosti.
Programi obravnavajo različne glasbene
zvrsti (klasika, rock, etno, jazz, ljudska
glasba …), glasbo pa lahko program povezuje z drugimi umetnostmi – likovno,
literarno, gledališko, plesno …
Prirejanje komentiranih koncertov za
mlade poslušalce je bila ena od prvih
dejavnosti GMS. Že leta 1970 je sestavila
prvi letni spored »šolskih« koncertov, ki
so gostovali v številnih slovenskih krajih,
predvsem v tamkajšnjih šolah. V prvi
sezoni so komentirane glasbene programe, ki jim danes rečemo glasbeni kulturno-vzgojni programi, izvajali baročni
ansambel Consortium musicum, Pihalni
kvintet Radia Ljubljana, Trio Lorenz z
mezzosopranistko Evo Novšak-Houška,
tržaški duo Miloš Pahor in Dina Slama,
ansambel Schola Labacensis, oktet
trobil (ustanovljen na pobudo GMS),
oktet Gallus in skupina opernih solistov
Slovenskega narodnega gledališča v
Ljubljani, torej izbrani vrhunski slovenski
glasbeni umetniki.
Prvič so bili programi objavljeni v programski knjižici za sezono 1974/75, ki

jo je GMS izdala skupaj s Skupnostjo
koncertnih poslovalnic Slovenije. Prva
samostojna programska knjižica GMS s
komentiranimi šolskimi programi je izšla
za sezono 1977/78.
Pregled 50 sezon »šolskih« koncertov
pove, da se v desetletjih koncept ni veliko spreminjal. Programi tega cikla so
vseskozi dopolnjevali pouk glasbene
umetnosti, predstavljali različne teme
iz učnih načrtov za glasbo v osnovnih
in srednjih šolah, različne glasbene
zasedbe, glasbene zvrsti in povezovanja glasbe z drugimi umetnostmi.
Veliko je tudi programov, ki povezujejo
glasbo z drugimi umetnostmi. Stalnica
vseh sezon so tudi izvajalci – vedno
skrbno izbrani, vidni slovenski glasbeni
umetniki.
Tematske sklope – iz programskih
knjižic 1987–2009 predstavljamo le
nekatere: Igrajmo se glasbo, Spoznavajmo instrumente, Portreti, Novi zvoki,
Glasba na odru, Srečanja z glasbo,
Slovenska pesem in ples, Glasbene pripovedi, Glasbila in komorne zasedbe,
tematski programi, Glasbeni klub, Od
tri do dvanajst, Vse je samo glasba,
Ljudsko glasbeno izročilo, Glasbe
sveta … – je v sezoni 2010/11 nadomestila razvrstitev glasbenih programov v poglavja, primerna za učence v
triadnem sistemu devetletke. Koncept
razvrstitve programov za vrtec, osnovno šolo (OŠ1, OŠ2, OŠ3) in srednjo šolo
uporablja GMS tudi danes, saj tako
naročniki najlažje najdejo in izberejo
program.
Eno od poslanstev GMS je tudi negovanje in razširjanje vedenja o ljudski
glasbeni dediščini. To področje je zato
tudi med šolskimi programi imelo po-

Simfonična matineja GMS, Glasba – odprto vprašanje,
dirigent Marko Letonja, Orkester Slovenske filharmonije,
igralec Janez Škof, 1997

sebno mesto vse od sedemdesetih let.
Muzikologinji Miri Omerzel Terlep in
pevki Bogdani Herman so se v osemdesetih in devetdesetih pridružili mnogi
znani izvajalci ljudske glasbe: Istranova,
Beltinška banda, Tamburaši iz Sodevcev, Trinajsto prase, Ljoba Jenče, Marino
Kranjac, Volk Folk, Kurja koža, Istrianske
mužikante, Tolovaj Mataj, Katice, Marko
banda …
Cikel Koncert, ki pride k vam je sodeloval tudi v mednarodnih izmenjavah.
Na povabilo Glasbene mladine Belgije
sta leta 1986 Mira Omerzel Terlep in
Matija Terlep v šolah v Belgiji izvedla
30 komentiranih koncertov programa
Slovenska ljudska glasbila in zvočila. Ko-

mentirane koncerte za mlade poslušalce
je leta 1997 v Belgiji izvedel tudi Pihalni
kvintet Slowind (21 koncertov), leta
1999 pa Slovenski kvartet klarinetov 12
koncertov.
Koncert, ki pride k vam predstavlja
mladim poslušalcem glasbo najrazličnejših zvrsti in slogovnih obdobij ter
jih seznani z najboljšimi slovenskimi
glasbenimi (po)ustvarjalci, kar je za
odraščajoče dragocena izkušnja pri
spoznavanju slovenskega kulturnega
okolja. Prav tako so deležni le najboljših izvedb, s čimer GMS želi mladim
zagotoviti prijetno, trajno izkušnjo z
vrhunskimi dosežki glasbe najrazličnejših žanrov.

Predstaviti našo
dediščino mladim mi
je zelo pri srcu. Po delavl
nicah vedno pride k meni nekaj otrok,
ki jih vsebina pritegne in mi postavljajo
vprašanja. Škoda, da me šole vsaj v moji
regiji ne vabijo bolj pogosto, saj menim,
da je sporočilo, ki ga podajam o ljudskih
glasbilih, glasbi, plesih in pesmih iz naših
krajev in širše regije, koristno za vsakogar,
ki tukaj živi, otroci pa doživijo pristen stik
z ljudsko glasbo.
Marino Kranjac, glasbenik, avtor
in izvajalec programov v ciklu Koncert,
ki pride k vam

Število izvedenih šolskih koncertov je
od leta 1975, ko je bilo 133 izvedb različnih programov, v letu 1985 naraslo na
205, leta 1995 so v poročilo zapisali 195
izvedenih komentiranih koncertov, leta
3
Simfonična matineja GMS, Tolkala v orkestru, dirigent
Simon Dvoršak, Orkester Slovenske filharmonije,
SToP – Slovenski tolkalni projekt, 2018

Z matineje Glasbeno kraljestvo živali, 2018; fotografija: Eva Križaj

Program plus – Glasbena torta, SToP – Slovenski tolkalni projekt, 2004

Program plus – Orkestrska olimpijada, dirigentka Živa Ploj Peršuh, Orkester mladih slovenskih glasbenikov, 2007

2005 pa 210 koncertov v šolah in vrtcih.
V zadnjih sezonah (2015–2019) glasbeni umetniki v šolah in vrtcih izvedejo
približno 170 komentiranih koncertov,
delavnic in ustvarjalnic.
V letu 2019 so glasbeni umetniki izvedli
163 komentiranih koncertov in delavnic
v 71 krajih v Sloveniji, poslušalo jih je ali
v njih aktivno sodelovalo skoraj 20 tisoč
mladih.
V sezoni 2019/20 je v ciklu Koncert, ki
pride k vam pedagogom v izbor ponujenih 65 različnih programov, ki dopolnjujejo pouk glasbene umetnosti.

Iz šole na koncert
Simfonične matineje GMS
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Simfonične matineje GMS so posebej
pripravljeni in komentirani simfonični
koncerti, ki jih GMS izvaja v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom Slovenske
filharmonije in Cankarjevim domom v
Ljubljani. S temi koncerti GMS omogoča mladim poslušalcem spoznavanje
simfonične glasbe in njenih dosežkov
v koncertni dvorani in tako širi polje
učenja iz učilnice v umetniški prostor.
Koncertni sporedi so namreč oblikovani skladno z veljavnimi učnimi načrti za
glasbeno umetnost v osnovni in srednjih šolah. Vsako šolsko leto oblikujejo štiri različne programe oziroma 16
koncertov, ki imajo tematske naslove.
Koncerti so komentirani in upoštevajo
načela kakovostne kulturno-umetnostne
vzgoje (priprava, umetniški dogodek,
podoživljanje). Na GMS zato za koncerte
pripravijo gradivo, s katerim učitelji pred
obiskom koncerta osnovno- in srednješolce pripravijo na poslušanje in jih
seznanijo z glasbenimi deli in izvajalci.
Prav posebno pozornost namenjajo
tudi izboru povezovalcev koncerta, ki
mlade poslušalce vodijo skozi koncertni

program in jih usmerjajo v aktivno
poslušanje ter doživljanje umetniškega dogodka. Simfonične matineje
GMS je v letu 2019 obiskalo skoraj 19
tisoč mladih poslušalcev iz 240 vrtcev,
osnovnih in srednjih šol. Za primerjavo,
v šolskem letu 2019/20 je v prvi razred
osnovne šole vstopilo 20.840 otrok.
Začetki organiziranja simfoničnih koncertov za mlade poslušalce segajo v
sedemdeseta leta prejšnjega stoletja,
ko je simfonični orkester RTV Ljubljana omogočal mladim poslušalcem
vstopnice po znižani ceni, GMS pa je
mladim poslušalcem, ki so prihajali od
daleč (Tolmin, Velenje in Novo mesto)
povrnila del potnih stroškov. Ti koncerti
so bili v večernem času, poimenovali so
jih različno (simfonični koncerti za mlade, koncerti z orkestri), vedno pa so bili
komentirani, da so jih poslušalci lažje
spremljali. V letu 1980 se je za koncerte
s Simfoničnim orkestrom Slovenske
filharmonije uveljavilo ime Simfonične
matineje, od sezone 1982/83 potekajo
v dopoldanskem času v Cankarjevem
domu v Ljubljani.

vsebinske sklope, programi so dobili
vsebinske naslove. Tako so mladi poslušalci v Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma poslušali komentirane programe
(naštevamo samo nekatere): Klasične
uspešnice, Češka romantika, Operne
uverture, zbori in baleti, Ljubezen in
smrt, Uglasbene zgodbe, Španski vrtovi,
Zlati barok, Glasbene pokrajine, Kraljevi
ognjemet, En balet, ena opera in dva
Rusa, Zgodba z zahodne strani, Čas teče,
Zvočna promenada, Čarovnikov vajenec,
Glasba celuloidnih trakov, Od pas de
deux do tanga, Ljubezen v operi, Za soliste in orkester, Plesi v simfonični obleki,
Z glasbo v vesolje, Tolkala v orkestru,
Glasbene reke, Simfonična glasba na
filmskem platnu, Marko skače, Od opere
do muzikala, Sedem veličastnih, Z orkestrom na izlet …
Pozabili niso niti na najmlajše poslušalce, njim so namenjeni programi Glasbene pravljice za najmlajše, Na obisku
pri orkestru, Glasbeno kraljestvo živali,
Izgubljena paličica vile Apolonije, Peter
obišče orkester in V dvorani gorskega
kralja.

Pregled sporedov Simfoničnih matinej
v zadnjih 25 letih pokaže, da so mladi
poslušalci lahko prisluhnili najbolj
bleščečim delom simfonične literature
in ob tem spoznavali vsebine iz učnih
načrtov za pouk glasbene umetnosti.
Leta 1997 se je v letnem programu
GMS pojavil prvi tematski naslov Simfoničnih matinej GMS: Glasba – odprto
vprašanje. Dirigent in komentator je bil
Marko Letonja, pri izvedbi je sodeloval
igralec Janez Škof. Prva izvedba tega
programa je imela podnaslov Primerjalna učna ura /zgodovina glasbe), leta
1998 Glasba in ples, 1999 Shakespeare v
glasbi in leta 1999 Glasbila.

Prav posebno mesto imata v programih simfoničnih matinej programa
Čudoviti svet glasbil, ki ga izvajajo od
leta 2002, in Glasbeno kraljestvo živali,
ki so ga za otroke iz vrtcev in učence
prve triade osnovnih šol prvič izvedli
leta 2004. Oba programa sta še vedno
aktualna.
Od uvedbe devetletke pri GMS posebej
skrbno načrtujejo programe simfoničnih matinej, tako da imajo vsako šolsko
leto v programu en simfonični program
za otroke iz vrtcev in prvo osnovnošolsko triado, en program za učence druge triade ter dva programa za učence
zadnje triade in srednješolce.

GMS je v sodelovanju s Slovensko filharmonijo v sezoni 1999/2000 za vse
simfonične matineje GMS oblikovala

Simfonične matineje GMS je v zadnjih
dveh desetletjih in pol vodilo veliko
izvrstnih dirigentov, kot so Uroš

Do danes je več kot 460 koncertov simfoničnih matinej
obiskalo skoraj 500 tisoč mladih poslušalcev.

Lajovic, Marko Letonja, Marko Munih,
Simon Robinson, Lovrenc Arnič, Anton Kolar, Franc Rizmal, Loris Voltolini,
Marko Hribernik, Steven Loy, Živa Ploj
Peršuh, George Pehlivanian, Martina
Batič, Simon Dvoršak, Simon Krečič, kot
povezovalci koncertov pa so pogosto
sodelovali Janez Škof, Andrej Rozman
Roza, Peter Šavli, Boštjan Gorenc Pižama, Ana Maria Mitić, Juš Milčinski,
Franci Krevh in Blaž Šef.
V jubilejni 50. sezoni GMS bodo izvedli
štiri programe: Čudoviti svet glasbil,
Glasbene reke, Simfonična glasba na
filmskem platnu in Orkester, Peter in volk.
Dirigirali bodo Miha Rogina, Slaven
Kulenović, Simon Dvoršak in Mojca
Lavrenčič, povezovali pa Boštjan Gorenc Pižama, Juš Milčinski, Blaž Šef in
Jure Ivanušič.
Da sta načrtovanje in izvedba cikla
Simfonične matineje GMS izjemno
odgovorno delo, ki se ga na GMS lotevajo premišljeno in z odličnim sodelovanjem z učitelji glasbene umetnosti
v šolah, kaže tudi podatek, da je do
danes več kot 460 koncertov simfoničnih matinej obiskalo skoraj 500 tisoč
mladih poslušalcev.

Programi plus
Programi plus so posebej pripravljeni
koncerti in glasbeno-scenske produkcije, ki jih GMS pripravlja v sodelovanju
s Konservatorijem za glasbo in balet
Ljubljana, Društvom slovenskih skladateljev, Slovensko filharmonijo, Cankarjevim domom v Ljubljani in drugimi
organizatorji.
Programi plus programsko dopolnjujejo cikla Koncert, ki pride k vam in
Simfonične matineje GMS, v program za
mlade poslušalce vnašajo druge umetnosti (plesno, baletno, gledališko …)

in različne glasbene zvrsti (jazz, rock,
operno glasbo …). Pri GMS vsako leto
pripravijo drugačen nabor programov,
stalnica zadnjih sezon sta avtorski
program Glasbena torta in Slovenski
skladatelji mladim, ki ga izvajajo v
sodelovanju z Društvom slovenskih
skladateljev.
Glasbena torta ali Orkester se sestavi
je eden od najbolj prepoznavnih in
obiskanih programov GMS. Koncert
je zanimiva in živahna predstavitev
osnovnih skupin glasbil ter različnih
glasbenih zasedb. Mladi poslušalci
slišijo godalni orkester, big band, komorni skupini trobil in pihal ter tolkala.
Izvajalci predstavijo glasbo različnih
obdobij in zvrsti: barok, klasika, romantika, sodobnost, jazz …, ter glasbila, glasbene elemente in pojme, katerih poznavanje mladim poslušalcem
pomaga pri aktivnejšem poslušanju in
ukvarjanju z glasbo.
Prva izvedba programa je bila leta
2004, ob 35-letnici GMS, v studiu
Viba filma, naslednje pa v Cankarjevem domu, kjer v Gallusovi dvorani
v zadnjih letih (od leta 2015) spored
izvajajo komorne skupine, godalni
orkester in big band KGB Ljubljana.
Koncerti Slovenski skladatelji mladim
so namenjeni poslušalcem, ki se na
koncertih resne glasbe prvič srečujejo
s sodobno ustvarjalnostjo slovenskih
skladateljev. Komentiran koncert jim
omogoči spoznavanje zahtevnejših
novejših kompozicijskih tehnik in
sodobnih zvočnih barv orkestra ter
sproža zanimanje za umetniško glasbo
in njeno vrednotenje.
Glasbeno-scenska produkcija za najmlajše poslušalce Orkestrska olimpijada, glasbena zabava za orkester in dva
moderatorja avtorja in režiserja Alfreda
Meschnigga zabavno in igrivo otrokom
predstavi osnovne glasbene pojme.

Posamezni glasbeniki predstavljajo
svoje inštrumente in njihove značilnosti,
tako da med seboj tekmujejo v hitrem,
počasnem, glasnem in tihem, veselem
in žalostnem igranju, v visokih in nizkih
tonih in podobno. Kdo je »zmagovalec«,
odloča mlado občinstvo, ki v predstavi
aktivno sodeluje. Prva izvedba je bila
leta 2007 v Ljubljani, predstava je v letih
2008–2010 gostovala v Novi Gorici,
Ljutomeru in Semiču.
Baletno umetnost so najmlajšim pri
GMS predstavili z dvema produkcijama
v sodelovanju z baletnimi oddelki KGB
Ljubljana. Leta 2013 je bil to Balet v
pravljicah, leta 2015 pa zgodba Kokoška,
ki je hotela videti morje. Obe produkciji
sta bili izvedeni kot glasbeno-baletna
kulturno-vzgojna programa.
Omeniti je treba še nekaj izjemnih
produkcij, ki so navdušile mlade poslušalce in gledalce: komorno opero
Mnemosyne (2008, v sodelovanju z gledališčem Glej in Cankarjevim domom),
program Od koračnice do rapa (2008,
v sodelovanju s Pihalnim orkestrom
Akademije za glasbo v Ljubljani), SToP
za mlade poslušalce leta 2011 in predstava Babica in lonec pravljic (2012) v
sodelovanju z GŠ Kranj.
V sklopu Programa plus so mladi poslušalci slišali tudi program Jaz sem ti,
glasbeno-scensko predstavo, narejeno
za zaključek Kulturnega bazarja 2014.
Program, ki se je vsebinsko nanašal
na 25. obletnico sprejema konvencije
o otrokovih pravicah in v podporo
mednarodnemu desetletju zbliževanja
kultur 2013–2022, je bil avgusta 2014
izveden kot otvoritveni dogodek Noči
v stari Ljubljani, leta 2015 pa za učence
in srednješolce v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma.
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Glasbena mladina Slovenije se je Drugi
godbi priključila s svojo redno dejavnostjo, poznavanjem in naprezanji za uveljavitev sodobnega ljudskega godčevstva in sodobne umetne glasbe, kmalu
pa je za nekaj let prevzela tudi vlogo
organizatorja prireditve, kar je bilo zanjo v danih razmerah precejšnje finančno in organizacijsko breme. Če k temu
dodamo še izdajanje mesečne glasbene
revije (pozneje preimenovane v revijo
Muska) in kasetnih izdaj nove slovenske
ljudske godbe in drugih posnetkov z
Druge godbe, je jasno, da je bila tudi na
publicističnem in izdajateljskem področju ključna oporna točka.
(Ičo Vidmar, Druga godba za današnjo
rabo, Pogledi, l. 6, št. 9, 13. maj 2015)

največji zvezdi festivala pa sta bili tisto
leto ameriška zasedba The Gun Club in
Ferus Mustafov iz Makedonije.
Druga godba, Cesaria Evora, 1997

Druga godba
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Ne samo mladim poslušalcem, tudi
starejšim, predvsem pa tistim, ki so
glasbeno radovedni, jih zanimajo glasbe
sveta in drugačne glasbene prakse, je
namenjen festival Druga godba.
Leta 1985 so GMS, ljubljanski Center
interesnih dejavnosti mladih, ŠKUC-Forum, Festival Ljubljana, Radio Študent in
Zveza socialistične mladine Slovenije v
ljubljanskih Križankah organizirali prvi
teden Druge godbe. Namen tedna je
bil poslušalcem predstaviti široko paleto glasbenih žanrov, s katerimi se ne
srečujejo ravno vsak dan. Druga godba
je tako ponudila koncerte eksperimentalne in sodobne improvizirane godbe,
jazza, alter rocka, reggaeja, etnične
glasbe iz oddaljenih krajev in z bližnjega
Balkana – predvsem pa je festival obiskovalcem ponudil vpogled v že skoraj
pozabljene slovenske »ljudske godbe«.

z Ljobo Jenče ter Trinajsto prase (1990),
Muzikanti iz Svečine (1991), trio Kurja
koža, Marko banda iz Prekmurja in duet
Pišćaci iz slovenske Istre (1992), Tolovaj
Mataj (1994), Šavrinske púpe en ragacóni (1995) …

GMS je za festival Druga godba pripravljala ravno te – koncerte slovenske ljudske glasbe. Tako je na festivalu leta 1986
nastopila Beltinška banda s cimbalistom
Miškom Baranjo, sledila pa jim je še vrsta
zanimivih ljudskih sestavov iz vse Slovenije: Tamburaši iz Sodevcev (1988), Trio
Kras (1989), Godci in pevci iz Notranjske

Leta 1991 je bil mednarodni festival
Druga godba največji koncertni projekt
GMS. V Križankah in Cankarjevem domu
je na šestih večerih nastopilo osem izvrstnih glasbenikov in skupin, med njimi
Vinko Globokar, Hans Reichel (Nemčija),
Max Vandervorst (Belgija), Cirque En Kit
(Francija), Mala dudacka muzika (Češka),

Poleg tega je Druga godba posebno
pozornost posvečala tudi mladim – v
prostorih CIDM-a na Kersnikovi 4 so
pripravljali večdnevne delavnice oz.
glasbene »workshope« za mlade (Dennis
Gonzales, Peter Kowald, Lado Jakša …).
Festival Druga godba je v letih 1986–
1990 potekal v soorganizaciji Centra
interesnih dejavnosti mladih Ljubljane,
GMS in Radia Študent. Po ukinitvi Centra
interesnih dejavnosti mladih je po priporočilu Kulturne skupnosti Slovenije in
Sekretariata za kulturo mesta Ljubljana
organizacijo festivala leta 1991 prevzela
GMS, ob sodelovanju Radia Študent.

Med letoma 1991 in 1999, ko je bila
GMS glavni organizator Mednarodnega
festivala Druga godba, je programsko
in organizacijsko delo pri tem projektu
opravljal Bogdan Benigar. Na Drugo
godbo v Ljubljano je v teh letih prišla
vrsta izjemnih glasb, glasbenikov, izvajalskih praks, vzhajajočih zvezd in pravih
zvezdniških zasedb, če naštejemo samo
nekatere: Marc Ribot, Les Negresses
Vertes, Musiciens du Nil, Sainkho
Namtchylak, godba Bagdad Kemperle,
Oumou Sangare s skupino, Sierra Maestra, Cheb Mami, Klezmatics, Toto la
Momposina, Okay Tamiz Band, HuunHuur-Tu, Transglobal Underground,
Youssou N'Dour, Afro-Cuban All Stars,
Taraf de Haidouks, Boubacar Traore,
Habib Koite & Bamada, Muzsikas &
Marta Sebestyen & Aleksander Balanescu, Asere Cuba & Toto la Momposina,
Salif Keita, Baaba Mal, Cesaria Evora …
Druga godba se je pozneje preoblikovala v zasebni zavod in postala članica
evropske mreže svetovnih festivalov, s
svojo 35-letno bogato zgodovino pa je
obveljala za enega od najpomembnejših
glasbenih festivalov srednje Evrope.
V Ljubljano je festival Druga godba
prinesel svežino in odpiral možnosti za
spoznavanje nekomercialnih glasbenih
zvrsti, kar je tudi eno od pomembnih
poslanstev Glasbene mladine Slovenije.

GMS z mladimi glasbeniki

Med temeljne cilje glasbenomladinskega
gibanja se uvrščajo tudi intenzivno
sodelovanje z mladimi umetniki ter skrb
in pomoč pri njihovem uveljavljanju
na domačih in tujih odrih. Za redno
predstavitev in nastopanje šolajočih se
glasbenikov je na vseh stopnjah glasbenega izobraževanja v Sloveniji odlično
poskrbljeno. V obdobju, ko glasbenik zapušča varno okolje sistema in nenehne
mentorske pozornosti, pa se pojavljajo
novi izzivi; kako v kompleksen kulturni
in poslovni svet, ki pred klasično šolane
glasbenike doma in na tujem postavlja
posebne zahteve, vstopiti in morda v
njem tudi uspeti.
Glasbena mladina Slovenije je v svojih programih mladim glasbenikom
ne le pomagala do nastopov, temveč
jih tudi informirala in opozarjala na
pomembne kategorije, ki oblikujejo
profesionalno glasbeno okolje, od njih
pa je pričakovala več kot le odlično
obvladovanje inštrumenta ali glasu.
Samostojno oblikovanje in komentiranje raznovrstnih koncertnih sporedov,
ustrezna predstavitev in komunikacija s
strokovno in zainteresirano javnostjo ter
razumevanje in obvladovanje osnovnih
organizacijskih prijemov so le nekatere
kompetence, ki so jih, ob umetniški rasti,
mladi glasbeniki pridobili tudi z nastopi
v ciklih GMS.

Koncertni cikel GM oder
GM oder je serija večernih koncertov
po vsej Sloveniji, na katerih se od leta
1991 v vsaki koncertni sezoni predstavijo najboljši mladi slovenski glasbeniki in komorne skupine.
GMS vsako leto v aprilu objavi razpis
ter k sodelovanju povabi tričlansko
strokovno komisijo, ki v koncertni cikel
uvrsti najboljše predstavnike izmed
prijavljenih. Od prvega razpisa, ki je

Pri izboru glasbenikov
v GM oder je vedno
pomagala strokovna komisija, ki je presojala ne le po kakovosti,
temveč tudi po prijavljenih sporedih. In
ravno program je posebna zanimivost,
zajemal naj bi polovico sodobnih skladb
in še posebej tretjino skladb slovenskih
skladateljev, po možnosti celo novitet.
To se je pokazalo kot zahtevno, ampak
tudi zelo uspešno, saj so se sporedi, v
primerjavi s tistim, kar se je do takrat na
koncertih igralo, zelo osvežili. V GM oder
so se vedno prijavljali imenitni glasbeniki, še posebej pa je v zadnjih letih komisiji – težje kot izbrati najboljše – zavrniti
vse te dobre glasbenike. In ko se oziram
na skoraj 30-letno tradicijo GM odra,
opažam ogromen napredek v kakovosti
mladih glasbenikov.
Roman Ravnič, dolgoletni vodja
programa GMS

bil objavljen leta 1991, se pogoji za
sodelovanje niso bistveno spremenili:
glasbeniki smejo biti stari do 25 let,
prijavljeni koncertni sporedi pa morajo
biti oblikovani tako, da vsebujejo vsaj
polovico del skladateljev 20. in 21.
stoletja, hkrati pa mora vsebovati tudi
najmanj eno delo slovenskega skladatelja. Pri izboru komisija v prvi vrsti
upošteva preverjeno kakovost izvajalcev in ustreznost predlaganega sporeda, hkrati pa tudi pestrost zastopanih
glasbil v sezoni kot celoti.
GMS zagotavlja izbranim izvajalcem
serijo najmanj treh večernih koncertov
v strnjenem terminu. Namenjeni so
poslušalcem vseh starosti, ki zaupajo
izvajalski odličnosti in prepričljivosti
prihajajočih mladih generacij glasbenikov in glasbenic. Izvedbo koncertov
vedno pospremijo tudi koncertni listi

s komentarjem programa; pri nastajanju tega vedno sodelujejo tudi mladi
umetniki.
Koncerti v ciklu GM odra se zvrstijo po
mnogo slovenskih krajih, mladi glasbeniki pa so se v preteklosti velikokrat
predstavili tudi v tujini. Od prvega
koncertnega cikla, ko so člani kvarteta
Enzo Fabiani nastopili v petih slovenskih krajih, je več kot 500 mladih poustvarjalcev nastopilo na več kot 750
koncertih, na katerih so krstno izvedli
več kot 80 del slovenskih skladateljev.
Številni takrat mladi glasbeniki, ki so
se na celovečernih nastopih predstavili
v ciklu GM oder, še danes pomembno
oblikujejo glasbeno življenje v Sloveniji
in Evropi. Med njimi so Jože Kotar,
Tomaž Petrač, Mojca Zlobko Vajgl, Mate
Bekavac, Klemen Golner, Maja Kojc,
Tibor Kerekeš, Dalibor Miklavčič, Milan
Hudnik, Matjaž Robavs, Andraž Hauptman, Žiga Stanič, Boštjan Lipovšek,
Petar Milić, Primož Parovel, Tomaž Sevšek, Betka Kotnik Bizjak, Nina Prešiček,
Miha Rogina, Katja Konvalinka, Miha
Haas, Urška Križnik Zupan, Franc Kosem, Sanja Repše, Oksana Pečeny, Tina
Žerdin, Nejc Kuhar, Rok Volk, Andrej
Žust, Oskar Laznik, Simon Klavžar, Urška
Arlič Gololičič, Matej Haas, Petra Kovačič, Timotej Kosovinc, Nejc Grm, Jan
Gričar, Sebastian Bertoncelj, Karmen
Štendler, Luka Mitev, Miha Mitev, Larisa
Marjanović, Petra Vidmar, Zala Kravos,
Ana Dolžan, Domen Koren in ansambli:
Slovenski kvartet klarinetov, Duo Claripiano, 4 Saxess, Tzigane Saxophone
Quartet, Kvartet saksofonov ColorFour,
Slovenski kitarski kvartet, Trio Rêverie,
Duo Dendrocopos, Klavirski trio Rupnik
in drugi.

7

Festival Najstfest, skupina Le Bataillon Des Fous, 2006

V 29 sezonah koncertnega
cikla GM oder z več kot 750
koncerti je nastopilo več kot
500 izbranih mladih
glasbenikov.

Najstfest/Imagine
Festival
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Fête de la Musique (Praznik glasbe), ki
ga od leta 1982 prirejajo na pobudo
francoskega ministrstva za kulturo na
dan sončevega obrata 21. junija, se
je kot evropski praznik glasbe uveljavil po vsej celini. GMS se je 2003
praznovanju pridružila s celodnevnim
festivalom mladinskih big bandov, na
katerem se je občinstvu predstavilo
približno 200 mladih glasbenikov v
skupaj osmih domačih in dveh gostujočih jazzovskih ansamblih.
Dve leti pozneje je GMS v okviru
Praznika glasbe pripravila enodnevni

mladinski glasbeni festival po vzoru
festivala za mlade Musique Direct, ki
so ga nekatere članice Mednarodne
zveze Glasbenih mladin zelo uspešno
organizirale že vrsto let. Slovenska
različica dogodka, na katerem so nastopile izbrane, še neuveljavljene skupine
oz. mladi glasbeniki, stari do 20 let, je
dobila ime Najstfest. Namen festivala
je bil spoznavanje in razumevanje
različnih glasbenih zvrsti (od ljudske
do zabavne glasbe, etna in jazza) ter
spodbujanje strpnosti z glasbo. Izbor
sodelujočih je opravila strokovna komisija, prvo leto so jo sestavljali Vlado
Kreslin, Jani Kovačič, Teja Saksida in
Roman Ravnič.
Prvi festival je bil julija 2005 na dvorišču Kulturnega umetniškega društva
France Prešeren v Trnovem, kjer so
Najstfest pripravili tudi v letih 2006 in
2007. V letih 2008 in 2009 ga je GMS
izvedla ob pomoči Narodnega doma
Maribor na prizorišču Mladininega
odra Festivala Lent. Leta 2010 je Najstfest spet potekal v Ljubljani (Stara

mestna elektrarna), nato pa še v Žireh
(2011) in Celju (2012). V osmih letih
se je tako občinstvu predstavilo 64
mladih slovenskih glasbenih zasedb, v
goste pa so povabili še devet skupin iz
Hrvaške ter Belgije.
Festival je mladim ponudil tudi organizacijsko izkušnjo, saj so se morali na
nastop vsebinsko in tehnično pripraviti
sami. S preigravanjem poljubnega
glasbenega žanra so si najboljši prislužili nastope na podobnih glasbenih
dogodkih v tujini, poimenovanih festivali Imagine.
Skupina Piazzolleky, zmagovalka Najstfesta leta 2007, je gostovala v Belgiji,
na Hrvaškem in v Srbiji, B.T.K. iz Stične so
2008 nastopili na koncertu v Zagrebu,
skupina Noordung v Bruslju in Arctica
v romunskem Sibiuju (obe 2012) ter
Selfmade na Hrvaškem in Pleasure
Project v Kristiansandu na Norveškem
(2013).

Festival Najstfest, skupina Peppermint; 2006

Poletni glasbeni tabori GMS

GMS je bila od ustanovitve organizacijsko povezana tudi v Glasbeno mladino
Jugoslavije. Na področju poletnih glasbenih delavnic in tečajev je tako vrsto
let uspešne mlade glasbenike pošiljala
na poletne tečaje v Mednarodni kulturni
center Glasbene mladine Hrvaške v Grožnjan, ki je z leti postal znano in oblegano središče za poletna izpopolnjevanja
in glasbena druženja.
Na GMS pa je bila vedno tudi želja po
lastni organizaciji podobnega dogodka.
Tako je avgusta 1976 na domačiji slikarja
Lojzeta Veberiča v Seliščih v Prlekiji
pripravila prvi tabor pri nas – glasbeniki
so se pridružili likovnikom, ki so vasico
odkrili že nekaj let pred tem. Pod mentorstvom Uroša Lajovica in Tomaža
Lorenza se je deset dni izpopolnjevalo
več kot 20 mladih glasbenikov, med
njimi Primorski študentski oktet in
Baročni akademski trio.
Že leta 1977, na drugem Poletnem glasbenem taboru v Seliščih, je sodelovalo
27 mladih glasbenikov pod vodstvom
Edija Majarona in Tomaža Lorenza. Poleg
številnih komornih točk so pripravili tudi
Mozartovo komorno opero Bastien in
Bastiena z lutkami, ki jih je izdelala Agata
Freyer, o taboru pa je Televizija Ljubljana pripravila dve oddaji. Tretji glasbeni
tabor je leta 1978 potekal v Vidmu ob
Ščavnici, obsegal pa je tečaj violončela
in komorne igre.
Poletni glasbeni tabor, odprt tudi tujim
glasbenikom, je spet zaživel v Velenju
leta 1987. Med letoma 1987 in 1994 ga
je GMS organizirala s tamkajšnjo glasbeno šolo in Glasbeno mladino Velenja.
Izjema je bilo leto 1991, ko so tabor
zaradi vojne odpovedali.
Na velenjskem glasbenem taboru so bili
stalnica tečaji kitare (vodila sta jih prof.
Jerko Novak in Istvan Römer), harmoni-

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

karji so obiskovali tečaj pri prof. Francu
Žibertu, prof. Tomaž Lorenz pa je vodil
tečaj komorne igre. Tečaje je obiskovalo
med 40 in 50 udeležencev, večinoma
dijakov srednjih glasbenih šol in študentov Akademije za glasbo.
Leta 1993 se je tečajem kitare, harmonike in komorne igre pridružila delavnica
z naslovom Pustolovščina, ki ji pravimo
interpretacija, vodila pa jo je Marina
Horak. Na taboru je tisto leto sodelovalo
49 mladih glasbenikov iz Slovenije, Hrvaške in Nemčije. Na velenjskih taborih
se je vsako leto zvrstilo tudi več večernih
koncertov, ki so jih izvajali mentorji (npr.
duo Lorenz-Novak, trio Lorenz-NovakŽibert), gostujoči glasbeni umetniki, na
treh večernih koncertih na velenjskem
gradu pa so se predstavili tudi najboljši
udeleženci tabora.
Leta 1995 je GMS poletni glasbeni tabor
s tečaji kitare, harmonike, komorne igre
in petja (tečaj je vodila prof. Irena Baar)
organizirala v Kopru. Po izvedenem
taboru se je predsedstvo GMS odločilo
za drugačno obliko poletnih izpopolnjevanj, ki bi za dva tedna združila mlade

v komornem orkestru ter na dodatnih
tečajih.
Julija 1996 so se načrti uresničili in na 12.
Mednarodnem poletnem taboru GMS
v Dolenjskih Toplicah (vsi tabori med
1996 in 2002 so bili v Taboru mladih v
Dolenjskih Toplicah) so vzporedno potekale tri dejavnosti: Mednarodni mladinski godalni orkester, vodil ga je dirigent
Simon Robinson, Glasbena delavnica za
skladatelje, muzikologe, pedagoge …,
vodila sta jo skladatelja Uroš Rojko in
Marko Ruždjak, ter Delavnica za glasbene animatorje in organizatorje, ki jo je
vodila Kaja Šivic. V Mednarodnem mladinskem godalnem orkestru je igralo 26
glasbenikov iz Slovenije, Švice, Bosne in
Hercegovine, Albanije in Srbije. Orkester
je s programom skladb Händla, Brittna,
Srebotnjaka in Šijanca koncertiral v Metliki, Novem mestu in Celju. Na taboru
so bili tudi koncerti uglednih glasbenih
umetnikov (Slovenski kvartet klarinetov,
trio Paklar-Kotar-Marković, kitarist Žarko
Ignjatović, skupina tolkalcev Amy Lynn
Barber, Bogdana Herman).
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Eden od ciljev in
nalog tega tabora
je pravzaprav pomagati
mladim, ki želijo glasbeno ustvarjati,
ter da se tukaj seznanijo s tistim pravim
skladateljskim delom. Do zdaj smo imeli
že kar lepo število udeležencev, ki so
se v tem našli in potem odšli študirat
kompozicijo na Akademijo za glasbo.
Kakšen pa se tudi zaradi tega tabora ni
odločil, ker je očitno spoznal, da se v
tem ne vidi.
Dušan Bavdek, skladatelj, mentor
skladateljskih delavnic na poletnih
taborih GMS

Leta 1997 je na taboru deloval 28-članski
Mednarodni mladinski godalni orkester,
v katerem so igrali glasbeniki iz Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Irske, Švice, Nemčije in Madžarske. Orkester je vodil dirigent Simon Robinson,
s sporedom del Tartinija, Griega, Bartoka
in Lipovška je koncertiral v Dolenjskih
Toplicah, Novem mestu in Ljubljani.
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Štirinajsti Mednarodni poletni tabor
(1998) je poleg orkestrske izkušnje (dirigent je bil Simon Robinson) ponudil še
Skladateljsko delavnico, Delavnico slovenske ljudske glasbe in Delavnico organizacije in promocije glasbenih dogodkov. Skladateljsko delavnico sta vodila
Uroš Rojko in Fabio Nieder. V okviru te
je nastala nova skladba udeležencev
delavnice (Tadeja Vulc, Larisa Vrhunc,
Aleš Friedl, Fabio Nieder in Uroš Rojko) z
naslovom Co-Rayon, ki jo je Mednarodni
mladinski godalni orkester izvajal na
koncertih v Rogaški Slatini, Metliki,
Ljubljani, Celju in Dolenjskih Toplicah.
Leta 1999 je GMS svoje organizacijske
moči usmerila v Mednarodni zbor mladih, ki je tega leta gostoval pri nas. Zato
poleti 1999 tabora niso pripravili.
Vodenje orkestra je leta 2000 prevzel
italijanski dirigent Stefano Pellegrino
Amato, s sporedom del B. Ipavca, Bacha, Škerjanca in Respighija je orkester
koncertiral v Ljubljani, Celju in Postojni.
V orkestru je sodelovalo 26 glasbenikov iz devetih evropskih držav. V letih
2001 in 2002 je v okviru tabora deloval

samo Mednarodni mladinski godalni
orkester, ki ga je vodil avstrijski dirigent
Georg Kugi. Tudi koncertna sporeda teh
dveh let sta vsebovala dela slovenskih
skladateljev, glasbeniki so na koncertih
izvajali deli Pavla Merkuja in Uroša Kreka. Leta 2002 je orkester koncertiral v
Rogaški Slatini, na Bledu, v Ljubljani, dva
koncerta pa je izvedel tudi v St. Paulu in
Millstattu v Avstriji.
Poleti 2011 je GMS obudila tradicijo in
organizirala 18. Mednarodni poletni
glasbeni tabor. V Gorenju nad Zrečami
se je pod mentorstvom Martine Batič
zbralo 29 pevk in pevcev iz Slovenije,
Hrvaške, Srbije, Italije, Francije, Španije,
Nemčije, Danske, Švedske, Litve, Estonije, Venezuele, Mehike, Kitajske in Zimbabveja. Mednarodni komorni zbor GMS
je po zaključenih intenzivnih pripravah
nastopil na treh koncertih v Laškem,
Celju in Ljubljani.
Tabor v Gorenju je gostil tudi štiri mlade
ustvarjalce, skladateljsko delavnico je
vodil Dušan Bavdek.
Leta 2012 je tabor potekal v Izoli, skupaj
sta ga pripravila GMS in Kulturno društvo OFF z umetniško vodjo Majo Kojc.
Na Obalo je privabil mlade oboiste in
fagotiste, harmonikarje ter skladatelje
in bogato mednarodno zasedbo pedagogov. Razred oboe so vodili Clara Dent
Boganyi, German Diaz Blanco in Irmgard
Anderl Krajter, mentorji fagotistov pa so
bili Bence Boganyi, Michael Tavernaro
in Agnes Herpay. Razred harmonike je
vodil Roman Pechmann, kompozicije
pa Dušan Bavdek. Korepetitorici sta bili
Ana Korepova in Ibolya Huszics. Organizatorji so pripravili šest koncertov na
prizoriščih po vsem mestu. Na večeru,
posvečenem krstnim izvedbam mladih
skladateljev, so predstavili šest novitet,
ki so jih v celoti ustvarili na taboru. Poletni glasbeni tabor se je končal s koncertom orkestra, v katerega so se združili
vsi mladi udeleženci skupaj s pedagogi,
vodil pa ga je dirigent Nenad Firšt. Izolo
je med taborom obiskal tudi 18-članski
jazzovski orkester, ki ga sestavljajo mladi
glasbeniki Mednarodne zveze Glasbenih
mladin.
Glasbeni tabori pod odličnimi pogoji od
leta 2013 potekajo v Murski Soboti. Že

prvo leto so se organizatorji povezali z
Zavodom za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota, ki jim je v uporabo ponudil dvorano Gledališča Park. Tečaja
komorne igre, ki ga je vodil Stephan
Görner, so se udeležili Mladi ljubljanski
solisti, ki so med taborom kar trikrat nastopili v atriju soboškega gradu. Poleg
na otvoritvenem koncertu še na dveh
zaključnih koncertih – na enem so predstavili rezultat svojega dela z mentorjem,
hkrati pa so sodelovali na koncertu
krstnih izvedb del mladih udeležencev
tabora.
Skladateljske delavnice pod vodstvom
Dušana Bavdka in Nenada Firšta so
stalnica poletnih glasbenih taborov v
Murski Soboti vse do danes. V zadnjih
devetih letih je svoje (včasih celo prve)
skladbe ustvarilo 61 mladih skladateljev
iz Slovenije, Hrvaške, Romunije, Švice in
Madžarske. Na delavnicah se srečujejo
mladi z različnimi glasbenimi predznanji, večino udeležencev predstavljajo
srednješolci, redni udeleženci tabora so
slovenski in tuji študenti, občasno pa
se pridruži tudi kakšen osnovnošolec.
Delavnica ponuja vrsto skupinskih predavanj na različne teme iz glasbe, vsi
udeleženci pa se z mentorji srečujejo na
individualnih urah.
Od leta 2013 v Murski Soboti poteka
delavnica glasbene publicistike, na
katero vabijo vse, ki jih zanima pisanje
besedil o glasbi za različne ciljne skupine. Udeleženci tečaja se seznanjajo
tako z glasbenim novinarstvom kot tudi
delovanjem glasbenih ustanov in organizacijo dogodkov. Bodočim glasbenim
piscem (novinarjem) delavnica postreže
tako s teorijo kot tudi praktično izkušnjo
– s poustvarjalci (udeleženci in mentorji)
na taboru opravijo intervju, se preizkusijo kot kritiki ali celo avtorji radijske
oddaje. Tako so izbrani udeleženci na
3. programu Radia Slovenija predstavili
portrete skladateljev Josefa Suka, Leonarda Bernsteina, Kurta Weilla in Ljubice
Marić, udeleženci tabora pa so spretnost
radijske obrti lahko pilili tudi na Radiu
Koper. Tečaj glasbene publicistike vodi
urednica revije Glasna Veronika Brvar,
kot gostujoči mentorji in predavatelji pa
so nastopili še dr. Katarina Bogunović
Hočevar, Tomaž Rauch, dr. Alenka

Poletni glasbeni tabor GMS, Murska Sobota, 2016

Bagarič, dr. Gregor Pompe, Boštjan Tadel, Polona Abram in dr. Frans Brouwer,
ki so udeležencem, poleg publicističnih
znanj, ponudili vpogled v številne druge
zanimive, z glasbo povezane teme. V
letih 2013–2019 je delavnice publicistike
obiskalo 52 udeležencev.
Leta 2014 se je na prošnjo organizatorjev odzvala tudi Glasbena šola Murska
Sobota in ponudila svoje prostore. Tega
leta se je tečaja komorne igre pri Tomažu Lorenzu udeležilo devet godalcev,
pet harmonikarjev je sodelovalo v razredu Luke Juharta. Delavnic kompozicije
in glasbene publicistike se je udeležilo
po devet udeležencev.
Dvaindvajseti Poletni glasbeni tabor
(2015) je obiskalo 23 mladih na tečajih
kompozicije, harmonike, interpretacije
sodobne glasbe in glasbene publicistike. Načrtovana je bila tudi delavnica
petja, a je zaradi bolezni mentorice
odpadla oziroma bila prestavljena na
jesenski čas. Naslednje leto je 23. Poletni glasbeni tabor prvič gostil tečaj viole
z mentorico Majo Rome. Skupaj 26 udeležencev iz Slovenije, Makedonije, Romunije in Švice je rezultate svojega dela
predstavilo na dveh zaključnih koncertih v Glasbeni šoli Murska Sobota. Organizatorji so na pobudo Luke Juharta

pripravili harmonikarski dan, namenjen
pedagogom harmonike. Tabor je gostil
tudi Tomaža Sevška, ki je udeležencem
tabora predaval o interpretaciji stare
glasbe.
Leta 2017 je tabor obsegal predavanja
in delavnice ustaljene ekipe mentorjev,
ki se jim je pridružil še pianist Aleksandar Serdar. V prostorih Glasbene šole
Murska Sobota so mladi udeleženci
pripravljali spored, ki so ga predstavili
na treh zaključnih koncertih – v dvorani
glasbene šole in v atriju murskosoboškega gradu. Julija 2018 se je devet glasbenikov udeležilo skladateljske delavnice,
pet udeležencev je bilo violistov, osem
pa pianistov, skupaj so nastopili na dveh
zaključnih koncertih. Leta 2019 sta se
po enoletnem premoru na urnik tabora
uvrstili harmonika in publicistika, skupaj
se je 26. Poletnega glasbenega tabora
udeležilo 34 udeležencev iz Slovenije,
Hrvaške in Švice.
Dosedanjih 26 glasbenih taborov
GMS se je udeležilo več kot tisoč mladih
glasbenikov, skladateljev, organizatorjev, animatorjev in glasbenih piscev
iz Slovenije, Evrope, Azije, Afrike in
Amerike.

11

Sledi
Dan Glasbene mladine Slovenije, 1976

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.

1964
● Ciril Cvetko skliče sestanek ustanovnega
odbora Glasbene mladine Ljubljane, sodelujejo predstavniki Društva slovenskih
skladateljev, pedagoških in umetniških
društev, političnih in družbenih organizacij
ter vzgojno-izobraževalnih, znanstvenih in
kulturnih ustanov.

1969
●

12. decembra poteka ustanovni občni
zbor Glasbene mladine Slovenije. Izvolijo
glavni odbor. Prvi predsednik postane
Miloš Poljanšek, ki je tudi predsednik Kulturno-prosvetnega zbora, podpredsednik
postane Janez Bitenc, tajnik pa Janez
Höfler.
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(…) besedo, dve sami mladini: vam in za
vas smo se pripravljeni posvetiti bolj in bolj
organizirano kot doslej. Vaša je organizacija
in vaši bodo uspehi. Sprejmite jo zatorej
kot nekaj, kar bo uspešno živelo in delovalo
predvsem z vašo pomočjo in vašo dobro
voljo. Samo tedaj, če boste v vsebini dela in
osnovnih težnjah Glasbene mladine Slovenije začutili resno in nezamenljivo komponento vašega zorenja, bo njeno gibanje našlo
prava tla in hkrati opravičilo za svoj obstoj in
delovanje.
Miloš Poljanšek,
Glasbena mladina, informativna številka,
maj 1970

1970
●

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

1973
●

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

1974

Godalni kvartet Enzo Fabiani, 1991

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.

1987
●

●

V sodelovanju s Koncertno poslovalnico
izide prva programska knjižica GMS.

V različnih slovenskih krajih so glasbeni
umetniki izvedli 252 komentiranih koncertov.

1975

1988

●

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.

●

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.

1989
●

●

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

Ob Dnevu GMS poteka v Linhartovi
dvorani Cankarjevega doma finale kviza na
temo godal.
● V novoustanovljenem Svetovnem zboru
mladih Mednarodne zveze Glasbenih mladin kot prva slovenska predstavnica sodeluje Tatjana Pogdornik.

1977

1990

1976

●

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.

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.

●

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 prvi predstavlja godalni kvartet Enzo Fabiani.
● GMS prvič samostojno nastopi kot organizatorica festivala Druga godba.
● Glasbeni tabor GMS kljub rekordnemu
številu prijav odpovejo zaradi vojne.

1992
●

GMS kot samostojno članico sprejmejo v
Mednarodno zvezo Glasbenih mladin (Jeunesses Musicales International).
Letošnje 47. zasedanje organizacije FIJM je
bilo obenem tudi kongres. Potekalo je v juniju
v Barceloni. Slovenska GM je prvič nastopila
kot samostojna organizacija in bila sprejeta v
mednarodno zvezo ravno ob 30-letnici jugoslovanske GM. S sprejemom v članstvo FIJM

Poletni glasbeni tabor GMS, Gorenje nad Zrečami, Mednarodni komorni
zbor GMS, dirigentka Martina Batič, 2011

je slovenska GM dobila status mednarodno
priznane organizacije, ki se zavzema za mlade talente in ljubitelje glasbe.
uredništvo, Slovenska glasbena mladina v
Mednarodni zvezi FIJM, revija GM, l. 23, št. 1,
oktober 1992
●

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.

1993
●

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.

1994
●

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

1995

Tekmovanje Slovenska glasbena olimpijada; Tobija Hudnik, kitara,
in Izak Hudnik, violončelo, 2014

2002

2011

2003

2012

●

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

●

2004

2013

●

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

●

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

2005
●

●

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 gosti Svetovni zbor mladih.

2000
●

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

2001
●

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

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

2015

●

2007

1997

●

2006

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.

GMS v soorganizaciji z Akademijo za
glasbo v Ljubljani organizira prvo Slovensko
glasbeno olimpijado za osnovnošolce in
srednješolce.

2014

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

●

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

GMS priredi prvi Najstfest – festival, namenjen mladim glasbenikom in skupinam,
ki izvajajo različne glasbene zvrsti.
● V Sloveniji gostuje Arabsko-židovski
mladinski orkester.
● Izdaja prve CD-plošče s koncertnimi
posnetki iz cikla GM oder.

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

●

●

●

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

●

2008
●

GMS v Svetovnem zboru mladih v Hongkongu predstavlja šest pevcev, v Svetovnem
orkestru Glasbene mladine, ki to leto deluje v
Kanadi, pa sodelujeta dva inštrumentalista.

2009
●

●

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

●

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.

2017
●

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

V Kranju potekata Generalna skupščina
in 64. kongres Mednarodne zveze Glasbenih mladin.
● Revija GMS zadnjič izide pod imenom
Muska.
● Ministrstvo za kulturo imenuje GMS za
nacionalnega koordinatorja pri projektu
Kulturni bazar.

2018

2010

2020

●

Potekajo koncertne izmenjave s Hrvaško, Španijo in Italijo.
● Revija GMS izide pod novim imenom Glasna.

●

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

2019
●

●

Revija Glasna se bere tudi v spletni različici.

GMS s slavnostno akademijo zaznamuje
50-letnico delovanja, ob kateri izide tudi
posebna, jubilejna številka revije GMS.
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Glasbeno-scenska predstava Jaz sem ti
na zaključku Kulturnega bazarja, 2014

razumevanja primeren spored, odlični
glasbeni umetniki - izvajalci, povezanost
sporeda z učnimi načrti za GUM, dobro
pripravljeno gradivo za učitelje, zanimiv
voditelj, ki občinstvo na koncertu spodbudi k aktivnemu poslušanju, interakciji,
soustvarjanju …

Samo najboljše je dovolj dobro za najmlajše

Na GMS se zavedajo, da dobri glasbeni
kulturno-vzgojni programi spadajo v
vsako šolo. Ostaja pa »večno« vprašanje, kako financirati model, ki bi
omogočal, da bodo imeli vsi slovenski
otroci in učenci enake možnosti in
dostopnost do kakovostnih kulturnovzgojnih programov.

Glasbena mladina Slovenije in kulturno-umetnostna vzgoja
Kulturno-umetnostno vzgojo, področje
na presečišču vzgojno-izobraževalnega
in kulturnega področja, so v slovenskem
prostoru prvič opredelili v Nacionalnih
smernicah za kulturno-umetnostno
vzgojo v vzgoji in izobraževanju, ki jih
je pripravila Razširjena medpredmetna
skupina za kulturno vzgojo (strokovnjaki z različnih področij vzgoje in izobraževanja ter kulture), imenovana na Zavodu RS za šolstvo leta 2008. Ta strateški
dokument so spomladi leta 2009 potrdili
in sprejeli vsi trije strokovni sveti v vzgoji
in izobraževanju ter je temelj kulturnoumetnostne vzgoje v državi.
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GMS v tovrstnih projektih kot aktivni
udeleženec deluje vse od začetka, od
leta 2008. V tem letu se je začel projekt
Kulturno žlahtenje najmlajših. Pri izvajanju tega so GMS prepoznali kot strokovnega in usposobljenega partnerja,
zato je Ministrstvo za kulturo RS Zvezo
Glasbene mladine Slovenije imenovalo
za nacionalno institucijo za koordinacijo
kulturno-umetnostne vzgoje za področje glasbe. Nacionalno koordiniranje je
GMS opravljala med letoma 2009 in
2018. V tem času je sodelovala pri programski in organizacijski izvedbi desetih
Kulturnih bazarjev, osrednje državne
prireditve na področju KUV. V programih Kulturnega bazarja je v programu
strokovnega usposabljanja predstavila
več programov iz cikla Koncert, ki pride
k vam in koncept Simfoničnih matinej
GMS. GMS je pripravila tudi zaključno
prireditev Kulturnega bazarja 2014, glasbeno-scensko predstavo Jaz sem ti.
Pregled programskega delovanja GMS
na presečišču kulture in izobraževanja
pove, da se na GMS z glasbeno kulturnoumetnostno vzgojo ukvarjajo pravzaprav že 50 let, le da tem dejavnostim do
leta 2008 niso rekli kulturno-umetnostna

vzgoja, ampak približevanje glasbe
učencem s kvalitetno izvedbo v živo.
Glasbene programe, ki so se navezovali
na teme iz učnih načrtov za glasbeno
umetnost, jih dopolnjevali in nadgrajevali, so že v sedemdesetih letih izvajali
Eva Novšak Houška, Aci Bertoncelj, Marina Horak, Igor Ozim, Miloš Mlejnik, Pavla
Uršič, Irena Grafenauer, Jože Falout,
Slovenski oktet, Trio Lorenz in mnogo
drugih izjemnih slovenskih glasbenih
umetnikov, ki so kakovostne glasbene
programe izvajali tudi v odročnih krajih
po Sloveniji.
Še danes je tako, za sodelovanje v programih glasbene KUV na GMS izberejo
le najboljše programe in glasbenike ter
jih mladim poslušalcem ponudijo v ciklu
Koncert, ki pride k vam. Po metodologiji kakovostne kulturno-umetnostne
vzgoje (priprava na poslušanje, obisk
koncertnega dogodka, podoživljanje) so
oblikovani tudi koncerti v ciklu Simfonične matineje GMS.
Danes smo izpostavljeni nasičenemu
zvočnemu okolju, težko je prepoznati,
kaj je tisto pravo, kaj dosega kakovostne
ravni. Zato je zelo pomembno, da že pri
otrocih razvijamo estetsko občutljivost
in selektiven odnos pri izbiranju glasbe.
V okviru šolskih in obšolskih dejavnosti
poskušajo zato na GMS oblikovati kakovostne spodbude in programe, s katerimi učenci doživijo glasbo kot umetnostno področje, se jo učijo poslušati, sprejeti in vrednotiti. Vsako sezono (šolsko
leto) zato pri GMS načrtujejo odgovorno
in premišljeno. Samo umetniško odlično
oblikovani in izvedeni umetniški dogodki namreč dajejo možnosti, da v VIZ
lahko izvajajo poleg poučevanja glasbene umetnosti tudi poučevanje skozi
umetnost. Za to so seveda potrebni
pametno sestavljen in starostni stopnji

Ni toliko pomembno
znanje o umetnosti
kot pa aktivno doživetje
ustvarjalne »pretresenosti«, ki jim bo
dalo neprecenljivo življenjsko popotnico, ne glede na to, ali bodo sami postali
umetniki ali ne. Da lahko moč umetnosti
udejanjimo v vrtcih in šolah, moramo
otroke izpostaviti vrhunski poklic(a)ni
(ne zgolj ljubiteljski) umetnosti. V to
smer se kulturna vzgoja v zadnjih letih
pri nas razvija z nekaterimi sofinanciranimi programi, ki pa žal še nekaj časa ne
bodo dobili splošne sistemske umeščenosti v naše izobraževalne programe.
Na področju glasbene umetnosti pri
nas so najboljši približek temu programi
Glasbene mladine Slovenije. So umetniško in pedagoško utemeljeni, vsebinsko
raznovrstni in zanimivi ter usmerjeni v
neposredno in iskreno izkušnjo otrok z
živo glasbo. Njeno transformativno moč
morajo izkusiti zdaj, saj je pozneje ne
bodo znali več ceniti.
Peter Kus, skladatelj, režiser, izdelovalec
inštrumentov in pedagog

Morda pravo rešitev prinese izvajanje
projekta Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno
vzgojo (SKUM), v katerem partnersko
od leta 2017 sodeluje tudi GMS. Namen
projekta je namreč »razvijati povezave
med vzgojno-izobraževalnimi zavodi
ter umetniki in kulturnimi ustanovami v
smeri širitve inovativnih in odprtih učnih
okolij, podprtih z novimi didaktičnimi
pristopi, ki bodo krepili sporazumevalne
zmožnosti otrok/učencev/mladostnikov«. (spletna stran projekta SKUM)

Mladi slovenski glasbeniki v mednarodnih zasedbah

Svetovni zbor mladih v Sloveniji,
dirigenta Frieder Bernius in Gary
Graden, 1999

Mednarodna zveza Glasbenih mladin je
največja glasbenomladinska organizacija na svetu. Vanjo je danes združenih
40 glasbenih mladin, ki vsako leto postrežejo s približno 30 tisoč dogodki za
skoraj pet milijonov mladih poslušalcev.
Zveza neprekinjeno deluje že od leta
1945, GMS je članica postala leta 1992,
čeprav je bila vanjo vključena že prej,
kot del Glasbene mladine Jugoslavije, ki
je k mednarodni zvezi pristopila že leta
1962.
Že od začetka imajo članice zastavljene
jasne smernice delovanja: podpora mladim glasbenikom, mlademu občinstvu,
ustvarjanje priložnosti za mlade glasbenike ter njihovo sodelovanje v orkestrih,
ansamblih in zborih. Nedvomno sta v
vsej zgodovini številnih akcij mednarodne zveze najodmevnejša Svetovni zbor
mladih in Svetovni orkester Glasbenih
mladin.

Svetovni zbor mladih
Svetovni zbor mladih (World Youth Choir)
neprekinjeno deluje od leta 1989. Do
danes je v njem prepevalo več kot tisoč
mladih pevcev iz več kot 65 držav z vsega sveta. Zbor že 30 let ponuja izjemno
izobraževalno in družbeno izkušnjo na
najvišji umetniški ravni pod vodstvom
mednarodno priznanih uglednih mentorjev oziroma dirigentov. Za njegovo
delovanje ob Mednarodni zvezi Glasbenih mladin skrbita še Evropsko zborovsko združenje (European Choral Associ-

ation – Europa Cantat) ter Mednarodna
zveza za zborovsko glasbo (International
Federation for Choral Music).
GMS vsako leto pripravi avdicijo, na
katero se prijavijo pevci med 17. in 26.
letom starosti. Svoj program oziroma
zahtevane pevske naloge kandidati
predstavijo pred žirijo. Ta naredi izbor
slovenskih pevcev, zadnji izbor pa nato,
na podlagi poslanih posnetkov, opravi
še mednarodna žirija z dirigentom, ki bo
vodil naslednji svetovni zbor.
Vsako leto se sredi poletja za tri ali štiri
tedne zbere zbor, ki najprej intenzivno
pripravlja spored, nato pa se odpravi na
mednarodno turnejo v regiji. Zbor sestavljajo tako novi pevci, ki so uspešno
opravili nacionalne avdicije, kot nekdanji pevci, ki jih organizatorji povabijo k
ponovnemu sodelovanju.
Leta 1999 je zahtevno nalogo organizacije te manifestacije prevzela GMS.
Enaindevetdeset pevk in pevcev iz kar
32 držav je v juliju prispelo v Ljubljano,
kjer so v Zavodu sv. Stanislava najprej
potekale intenzivne vaje z dirigentoma Friederjem Berniusom in Garyjem
Gradenom, sledila pa jim je odlično

obiskana koncertna turneja, ki je zbor
popeljala na kar devet prizorišč doma
in v tujini (Ljubljana, Velenje, Postojna,
Dubrovnik, Padova, Verona, Spittal, Stuttgart, Wiesbaden). Ob tej priložnosti je
založba Carus-Verlag izdala ploščo z deli
Alfreda Šnitkeja (Concerto for choir), Jana
Sandströma (Gloria), Damijana Močnika
(Christus est natus, Verbum Supernum)
ter improvizacijo na Pahorjevo Pa se sliš',
ki so jih avgusta tega leta pevci zbora
posneli v prostorih Glasbene šole Fran
Korun Koželjski v Velenju.
Svetovni zbor mladih je nastopal na
številnih uglednih prireditvah, na
podelitvi Nobelove nagrade za mir
(2011), na olimpijskih igrah v Barceloni
(1992), večkrat tudi na Svetovnih
kongresih zborovske glasbe.
Svoje glasove smo občutili kot glasbila, na
katera igramo brez misli na to, da jih je treba čuvati. Komaj smo čakali na poustvarjanje težkega programa pred občinstvom,
in to se je na vseh šestih koncertih odzvalo
z navdušenjem, ki smo ga zborovski pevci
le redko deležni. V srcih vseh nas, ki smo v
tem čudovitem projektu sodelovali, se je
po tej turneji marsikaj spremenilo. Hvala
Glasbeni mladini Slovenije in Mladinski
knjigi, ki sta omogočili, da je bila naša
država zastopana v tako mednarodno
uveljavljenem zboru, kot je Svetovni pevski
zbor mladih.
Boris Rener
Svetovni zbor '95 v Kanadi, revija GM,
l. 26, št. 1, oktober 1995
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Bila sem izbrana kot
edina Slovenka, ki je
dobila priložnost za potovanje v Arviko na Švedskem. Štirinajst dni
smo izdelovali odličen program s super
dirigenti (veliki Eric Ericsson je na primer
dirigiral Schönbergov Mir na zemlji, op.
13). Nepozabna izkušnja (vsaj zame kot
veliko oboževalko švedske skupine Abba)
je bila prav gotovo sodelovanje v izvedbi
skladbe člana skupine Björna Ulvaeusa,
ki je pri vajah tudi sodeloval … Prek družbenih omrežij še vedno ostajam v stiku z
nekaterimi sopevci, marsikdo od njih se
še vedno ukvarja z glasbo. Kadar pa me
pot zanese na potovanje, se z njimi občasno tudi srečam.
Tatjana Vasle, pedagoginja, prva
slovenska udeleženka Svetovnega
mladinskega zbora

GMS pri projektu sodeluje že od samega
začetka, v ustanovnem zboru je leta
1989 prepevala sopranistka Tatjana
Vasle (takrat Podgornik). Pozneje je v
njem prepevalo še 38, danes v različnih umetniških dejavnostih uveljavljenih slovenskih pevk in pevcev. Med
njimi so: Tatjana Vasle, Barbara Kozelj,
Nina Kompare, Tanja Rupnik, Alenka
Bobek, Jerica Steklasa, Sanja Zupančič,
Egon Bajt, Boris Rener, Janez Gostiša,
Matjaž Prah, Ambrož Bajec-Lapajne,
Simon Jager, Darko Vidic, Aco Biščevič,
Aljaž Bastič in drugi.

16

V 30 letih delovanja Svetovnega zbora
mladih se je spletlo mnogo prijateljskih niti, neprecenljiva doživetja, združena s trdim delom, pa vsem udeležencem ostajajo v večnem spominu.

Svetovni orkester
Glasbene mladine
Svetovni orkester Glasbene mladine
(JM World Orchestra) je deloval od
leta 1969 do 2009. Z nastopi si je zelo
kmalu pridobil svetovni sloves vrhunske umetniške kakovosti ter postal
simbol mednarodnega razumevanja in
miroljubnega sodelovanja med narodi.
Njegovi uspehi so spodbudili nastanek
številnih podobnih mladinskih orkestrov.
V Svetovnem orkestru se je vsako leto
zbralo približno sto glasbenikov, ki so
na poletnem in zimskem delovnem
srečanju naštudirali obsežne celovečerne sporede in pripravili odmevne
mednarodne koncertne turneje.

Orkester so vodili izkušeni mentorji
in priznani dirigenti, med drugimi Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Yehudi
Menuhin, Kurt Masur, Kent Nagano in
Yakov Kreizberg.
Prvič se je GMS pridružila leta 1975 in
kot svojo prvo udeleženko v Kanado
poslala flavtistko Ireno Grafenauer,
leto pozneje pa je med olimpijskimi
igrami v Montrealu Slovenijo zastopal
tolkalec Darko Gorenc. V orkestru so
do zaključka njegovega delovanja leta
2009 sodelovali še oboistka Tanja Petrej, saksofonistka Betka Kotnik, multiinštrumentalist Rok Golob, pianist Klemen Golner, hornist Boštjan Lipovšek,
violinistka Anja Skalar, kontrabasistka
Mateja Murn, rogist Lenart Istenič, čelist Niko Sajko, flavtistka Jerca Novak,
kontrabasist Iztok Hrastnik in violončelistka Maruša Bogataj. Zaradi velikih
finančnih zahtev tako obsežnega
projekta ni bilo mogoče izpeljati vsako
leto, zadnjič so se mladi glasbeniki v
Svetovnem orkestru Glasbene mladine
zbrali leta 2009, ko je deloval in koncertiral v Španiji.
Najbolj veličasten nastop smo imeli prav
gotovo na olimpijskem stadionu pred več
kot 80.000 poslušalci. Sicer pa je bil naš
glavni koncert v Salle Wilfird-Pelletier v
Montrealu. Kritika je ta koncert ocenila za
dosežek leta in dala vsa priznanja mladim
umetnikom, ki so pod vodstvom Glasbene
mladine znova dokazali, da glasba ne
pozna meja.
Darko Gorenc, Svetovni mladinski
orkester, revija Glasbena mladina, l. 7.,
št. 1, oktober 1976

Tako Svetovni orkester Glasbene
mladine kot tudi Svetovni zbor mladih
sta zaradi zaslug pri brisanju družbenih
in političnih meja med mladimi glasbeniki z vsega sveta leta 1996 prejela
Unescov prestižni naziv »umetnik za
mir«.

Mednarodne izmenjave
in sodelovanja
Poleg rednega sodelovanja glasbenikov v mednarodnem zboru in orkestru
je GMS številnim glasbenikom omogočila nabiranje dragocenih izkušenj še
v vrsti drugih mednarodnih projektov.
Mladi slovenski glasbeniki so se udeleževali raznovrstnih taborov, delavnic
in seminarjev, sodelovali so v orkestrskih in komornih sestavih ter kot
solisti ali v različnih zasedbah v tujini

nastopali na celovečernih koncertih in
turnejah. Hkrati je GMS po bilateralnih
dogovorih s sestrskimi organizacijami
številnim uspešnim tujim glasbenikom
z vseh koncev sveta omogočila nastopanje pred slovenskim občinstvom.
Izstopajoči mladi inštrumentalisti so
redno nastopali v Mediteranskem
orkestru mladih, ki je deloval v mestu
Aix-en-Provence v Franciji (pripravam
je vedno sledila tudi mednarodna
koncertna turneja po Sredozemlju), v
Mednarodnem mladinskem orkestru
Glasbene mladine Švice v Sornetanu in
v Brass Campu v Couvetu, že oblikovane komorne skupine pa so se udeleževale mojstrskih tečajev komorne glasbe v Weikersheimu v Nemčiji. Poleg
hrvaškega Grožnjana naši glasbeniki
obiskujejo tabore na Švedskem (Ethno
Camp Falun), v Belgiji (Ethno Flanders),
Makedoniji (Poletni tabor Glasbene
mladine Makedonije na Ohridu in v
Strugi ter Akustični Festival v Skopju),
Madžarskem (Mednarodni tabor v
Pecsu, Pro Musica Camp v Baji), Belgiji
(Ars Musica v Liegu, operna delavnica
Operaplus), Izraelu (Chamber Music
Camp) in Španiji (poletni glasbeni tabor v San Sebastianu).
Na koncertih GMS najpogosteje gosti
uspešne mlade glasbenike iz Hrvaške,
Španije, Belgije, Švedske in Srbije, ki
jim v sodelovanju z lokalnimi partnerji
zagotavlja koncerte, najpogosteje na
festivalu Celje, knežje mesto (pozneje
Poletje v Celju) in Festivalu Lent v Mariboru ter v okviru prireditev Kulturnega
doma Nova Gorica in Glasbenega julija
na Obali, pa tudi v Sv. Trojici v Slovenskih goricah, Srednji vasi v Bohinju,
Radovljici, Velenju, Kranju, Novem
mestu, Braslovčah, Mariboru in na Bledu. Koncerte tujih gostov v Ljubljani
so prirejali v Studiu 14, kjer so mladim
umetnikom omogočili radijsko snemanje, pa tudi v Slovenski filharmoniji,
Frančiškanski cerkvi, cerkvi sv. Jakoba
in v Viteški dvorani Križank.
Veliko koncertnih izmenjav je bilo z
Glasbeno mladino Hrvaške, ta je našim
mladim umetnikom največkrat zagotovila nastope v zagrebški Gliptoteki
in v mali dvorani Vatroslava Lisinskega.
V novem tisočletju je GMS začela tudi
sodelovanje z društvom Associazione
Progetto Musica iz Italije, s katerim več
kot desetletje potekajo redne izmenjave italijanskih in slovenskih glasbenikov (ti koncertirajo v Nabrežini, Porde-

Svetovni orkester Glasbene mladine, med solisti
hornist Boštjan Lipovšek, Ljubljana, 2000

Imagine festival, slovenska skupina
Pleasure Project, 2013

nonu, Repentaboru, Doberdobu …),
hkrati pa naši umetniki redno nastopajo tudi na Openskih glasbenih srečanjih in večkrat gostujejo v Beogradu.
GMS je v bogati mreži glasbenih
mladin pogosto gostila ne le mlade
soliste ali komorne skupine, v desetletjih delovanja so v Sloveniji pripravili
vrsto koncertov večjih zasedb z vsega
sveta. V sodelovanju z Glasbeno mladino Francije, Cankarjevim domom in
francoskim kulturnim centrom Charles
Nodier v Ljubljani so leta 2001 v Linhartovi dvorani pripravili gostovanje
Mladega francoskega baleta, ki je
pripravil tri plesne predstave Zgodba
o plesu ter predstavo Trije mušketirji
in francoski šanson. Leta 2005 je na
turneji po Sloveniji nastopil Arabskožidovski mladinski orkester Glasbene
mladine Izraela. Med odmevnejše zagotovo spada tudi koncert Svetovnega
orkestra Glasbene mladine z dirigentom Yakovom Kreizbergom v Ljubljani
(2000), med solisti na rogovih je nastopil tudi Boštjan Lipovšek.
Mednarodna zveza Glasbenih mladin
v novem tisočletju veliko pozornosti
namenja projektom v Afriki, v Evropi se
vrstijo številne turneje zanimivih afriških zasedb, kot nagrada na tekmovanju mladih afriških glasbenikov Music
Crossroads, ki pod pokroviteljstvom
Mednarodne zveze Glasbenih mladin
poteka v več afriških državah. Tako je
tudi GMS prevzela organizacijo gostovanj, med drugim OYA Theatre Group
iz Tanzanije v Izoli in Ljubljani (2004),
afriške najstniške skupine Afrikali, ki je
nastopila v okviru Carniola festivala v
Kranju 2006, leto pozneje pa so pri nas
nastopili tudi Konga Vibes iz Malavija,
ki so poleg Carniole obiskali tudi festival Dobri dnevi Mediterana v Izoli.
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Kvizi in tekmovanja

Glasbeni kviz Mozart in njegovo delo, 1975
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V Sloveniji imamo zelo razvito
glasbeno šolstvo, veliko učencev
osnovnih in srednjih šol obiskuje tudi
glasbeno šolo. Glasbena mladina
Slovenije dejavno spremlja razvoj
tega področja, prav tako državna in
mednarodna tekmovanja mladih glasbenikov. Posebej tesno GMS sodeluje
s tekmovanji Temsig, Svirel, Primoža
Ramovša, Leona Pfeiferja in Emona,
izbranim najboljšim tekmovalcem,
nadarjenim mladim glasbenikom
podeljuje tudi nagrade.
Eno od temeljnih poslanstev GMS je
približati glasbo čim širšemu krogu
mladih, zato pri nekaterih vsebinskih
projektih tesno sodeluje s pedagoško
stroko – učitelji glasbene umetnosti.
Da bi čim več šolajočim se otrokom
omogočila pridobiti »širša glasbena
znanja«, pripravlja različne projekte,
v katerih učenci skupaj z učitelji glasbene umetnosti-mentorji, nadgradijo
svoje »šolsko« znanje in se preizkusijo
na tekmovanjih. Tako so bili Kvizi GMS
v sedemdesetih in osemdesetih velika
manifestacija promocije glasbene
umetnosti, v okviru katere je bogato
znanje pridobilo mnogo generacij
šolajočih se učencev.
Od leta 2012 pa GMS v tesnem sodelovanju z Akademijo za glasbo in učitelji
glasbene umetnosti v osnovnih šolah
organizira Slovensko glasbeno olimpijado, tekmovanje, ki v ospredje postavlja ustvarjalnost in je hkrati priložnost
za srečanje z vrstniki, ki jim ukvarjanje
z glasbo pomeni vrednoto, ki se ji precej posvečajo.

Glasbeni kvizi
»Poznate Mozarta? Smešno vprašanje,
boste rekli. Vendar, ga poznate dovolj
dobro, da bi se lahko udeležili kviza
o njegovem življenju in delu? Dobro
premislite o našem predlogu: za vas
smo pripravili, skupaj z revijo Pionir,
tekmovanje za učence osnovnih šol,
ki niso obenem tudi dijaki srednjih
glasbenih šol.«
Tako so konec leta 1974 v reviji Glasbena mladina povabili osnovnošolce
k sodelovanju na prvem slovenskem
glasbenomladinskem kvizu. Da so bile
priprave na kviz lažje, je bila tekmovalcem na voljo 60-stranska posebna
Mozartova izdaja revije Glasbena
mladina, poleg tega pa še pet ur glasbe na magnetofonskih trakovih. Na
regijskih predtekmovanjih se je prvo
leto pomerilo kar 53 tričlanskih ekip
iz vse Slovenije, 16 ekip se je uvrstilo
v polfinale, ki so ga pripravili v dvorani Zavoda za glasbeno in baletno
izobraževanje v Ljubljani. V finalu, ki
ga je v Domu tehniških šol v Ljubljani
posnela tudi ljubljanska televizija, je
med štirimi zmagala ekipa Zavoda za
slepo in slabovidno mladino ter si tako
priborila pravico do nastopa na zveznem (Jugoslovanskem) tekmovanju v
Kragujevcu.
Po uspešno pripravljenem prvem
slovenskem kvizu leta 1975 je leto
pozneje izšla tematska številka Ipavci, Lisinski, Mokranjac, ki je skupaj s
posnetki na magnetofonskem traku
predstavljala gradivo za naslednje tekmovanje. Leta 1977 se je k sodelovanju
na tretjem kvizu na temo Bele Bartoka
prijavilo 38 osnovnošolskih ekip, leto
pozneje pa je kviz o Novih akordih

privabil 46 ekip. Pred petim kvizom
leta 1979 je izšla tematska številka o
jazzu, zaradi za šole takrat nenavadne
teme pa se je na kviz prijavilo samo 15
ekip. Ob 200-letnici slovenske opere je
leta 1980 Peter Bedjanič pripravil gradivo za šesti glasbenomladinski kviz z
naslovom Slovenska opera, na katerega se je prijavilo rekordnih 108 ekip.
Po letu 1980 so kvize prirejali bienalno:
finale kviza Glasbeni barok je leta 1982
potekal v »novem kulturnem hramu«,
Cankarjevem domu v Ljubljani. Gradivo za kviz Slovenska ljudska glasba
(1984) je pripravila Mira Omerzel
Terlep, skupaj s kasetami z zvočnimi
primeri in komentarjem. Sledila sta še
kviza Glasba med narodno osvobodilnim bojem na Slovenskem (1986) in
Godala (1989).
Vseh deset glasbenih kvizov je vzbudilo veliko zanimanja tako med učenci
kot med učitelji. Ti so se zavedali, da
tovrstni projekti veliko prispevajo h
kakovosti pouka, gradivo za kviz so
ocenjevali za zelo uporabno tudi pri
rednem pouku. Ugotavljali so, da pri
pripravi na tekmovanje sodeluje večina učencev, ne le tekmovalci, in da se
med osnovnošolci povečuje zanimanje
za koncerte, radijske in televizijske
oddaje o resni glasbi, poleg tega pa se
»učenci naučijo vrednotiti in doživljati
umetnost«.
Desetih kvizov se je udeležilo skupno 681 ekip, torej več kot dva tisoč
osnovnošolcev, ki so se poglabljali v

besedila in zvočne posnetke o zahtevanih temah, pri tem pa se je z njimi
na tekmovanje pripravljalo in med
tekmovanjem stiskalo pesti na tisoče
sošolcev.

Slovenska glasbena olimpijada
Slovenska glasbena olimpijada je tekmovanje, namenjeno glasbeno nadarjenim učencem od 7. do 9. razreda
osnovne šole. Poteka na treh (šolski,
državni in bienalno na mednarodni)
ravneh in je sestavljeno iz več delov:
tekmovalci z reševanjem pisnega testa preverijo svoje glasbenoteoretsko
znanje in sposobnosti slušnega zazna-

vanja, s petjem izbrane skladbe predstavijo svojo muzikalnost ter interpretacijske sposobnosti, na tekmovanju
pa izvedejo tudi avtorsko skladbo.
Glasbenopedagoška stroka zelo promovira ustvarjalnost in daje pobude,
da glasbeno nadarjenim osnovnošolcem ponudimo pestra, spodbudna
in izzivajoča učna okolja in jim damo
priložnost za predstavitev glasbenih
znanj in ustvarjalnih potencialov. Ena
od možnosti so tekmovanja v glasbeni
umetnosti, ki pomenijo poseben izziv
in spodbujajo različna razmišljanja
učencev, učiteljev, staršev in širše strokovne javnosti.
Slovenska glasbena olimpijada je eno
od mlajših glasbenih tekmovanj in
pomeni kompleksen preizkus širše
palete glasbenih znanj ter spodbudo
za poustvarjanje in ustvarjanje. Priprave na tekmovanje in snovanje lastne
skladbe od ideje do končnega zapisa

pomenijo tako za učence kot za učitelje - mentorje (po navadi so to učitelji
glasbene umetnosti v šolah) poseben
izziv. Tekmovanje sicer prinaša tudi
napetost in obremenitev, hkrati pa je
možnost za pridobivanje pomembnih
glasbenih izkušenj.
Zato so leta 2012 pri GMS podprli pobudo dr. Branke Rotar Pance in skupaj
z Akademijo za glasbo Univerze v
Ljubljani pripravili 1. Glasbeno olimpijado. Učenci tekmovalci (skoraj vsi
obiskujejo tudi glasbeno šolo) so prva
leta tekmovali v dveh starostnih kategorijah (osnovnošolci in srednješolci),
od leta 2016 pa na tekmovanju sodelujejo samo osnovnošolci.

Olimpijade so najprej potekale v prostorih Akademije za glasbo, kjer so v
dopoldanskem delu udeleženci pisali
test, se preizkusili v a vista petju ter
petju izbrane skladbe, popoldne pa je
bil javni del tekmovanja, koncert, na
katerem so tekmovalci zbranim poslušalcem predstavili svoje skladbe. Zaradi vedno večjega števila tekmovalcev
so zaključni koncerti v letih 2016–2018
potekali v Kazinski dvorani, leta 2019
pa so celotno tekmovanje zaradi rekordnega števila prijavljenih tekmovalcev
izpeljali na Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana. Prvih osem tekmovanj
se je udeležilo 306 udeležencev.
Tekmovalce ocenjuje šestčlanska komisija, ki jo sestavljajo člani Oddelka za
glasbeno pedagogiko AG, predstavnik
Društva slovenskih pevskih pedagogov
in Društva slovenskih skladateljev.
Prejemniki najvišjega števila točk na
Slovenski glasbeni olimpijadi se uvrstijo

na mednarodno olimpijado, ki poteka
bienalno. Zmagovalka prve Slovenske
glasbene olimpijade se je udeležila
tudi prve Mednarodne glasbene
olimpijade, ki je leta 2012 potekala v
estonskem Talinu, druge mednarodne
olimpijade v Rigi (2014) so se udeležili
trije slovenski predstavniki, dve tekmovalki sta sodelovali na 3. Mednarodni glasbeni olimpijadi v Klaipedi v
Litvi (2016), 4. Mednarodna glasbena
olimpijada pa je znova potekala v
Talinu (2018), udeležila sta se je dva
slovenska kandidata.
Deveta glasbena olimpijada bo 8. marca 2020 na Konservatoriju za glasbo
in balet Ljubljana. Šolska tekmovanja
potekajo januarja in februarja 2020,
udeležilo se jih bo 230 tekmovalcev iz
51 osnovnih šol v Sloveniji.

Tekmovanja na
področju glasbene
umetnosti vedno pomenijo poseben izziv in spodbujajo različna
razmišljanja učencev, učiteljev, staršev
in širše strokovne javnosti. Glasbena
olimpijada je eno od mlajših glasbenih
tekmovanj in tako na šolski kot tudi na
nacionalni ravni predstavlja kompleksen preizkus širše palete glasbenih
znanj ter spodbudo za poustvarjanje in
ustvarjanje lastnih skladb med glasbeno nadarjenimi učenci. Tekmovanje že
po svojem poimenovanju postavlja v
ospredje predstavitev glasbenih dosežkov in avtorskih skladb v olimpijskem
duhu, ki ga sooblikujemo organizatorji,
učitelji mentorji, tekmovalci in prisotno
občinstvo na javnem delu tekmovanja.
dr. Branka Rotar Pance, profesorica na
Akademiji za glasbo, vodja tekmovanja
Slovenska glasbena olimpijada
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Z glasbo spreminjamo svet

GMS z uresničevanjem svojih temeljnih
poslanstev pušča sledi v domačem in
mednarodnem prostoru. Z zavedanjem, da mladi poslušalci zaslužijo
samo najboljše programe, že desetletja odpira prostore inventivnim
glasbenim sporedom in glasbenikom.
Navdušuje generacije mladih za
ukvarjanje z glasbo, jim sporoča, da
je pomembno slišati, biti ustvarjalen,
radoveden in odprt. Ker je taka tudi
glasba.

Prireditve GMS ob
obletnicah …
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GMS je poleg posebej pripravljenih
programov v različnih ciklih in programskih sklopih ves čas svojega delovanja prirejala tudi občasne koncerte
in druge dogodke, s katerimi je nagovarjala široko javnost, promovirala
svoje poslanstvo, zaznamovala jubileje
ter se odzivala na pobude in potrebe
družbenega okolja. Med pomembne
podporne dejavnosti se uvršča tudi
založništvo – poleg tiskane periodike
tudi izdaje na nosilcih zvoka. Vse te
dejavnosti so pomembno prispevale
k prepoznavnosti in razumevanju
glasbenomladinske ideje in okrepile
sodelovanje z drugimi organizacijami
in prireditelji.
Ob peti obletnici ustanovitve GMS so
jubilej proslavili z Dnevom Glasbene
mladine Slovenije v Križankah, ki so se
ga udeležili mladi od Murske Sobote
do Kopra. Nastopili so štirje slovenski
ansambli: orkester Zavoda za glasbeno
in baletno izobraževanje, Akademska

Slavnostna prireditev ob 40-letnici GMS, skupina Piazzolleky, 2010

folklorna skupina France Marolt, Orkester Slovenske filharmonije (dirigent
Anton Kolar in solista Irena Grafenauer,
flavta, in Jože Pikelj, harfa) in Mladinski
pevski zbor iz Maribora pod vodstvom
dirigenta Branka Rajštra.
Dan Glasbene mladine je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega
stoletja imel v glasbenomladinskem
gibanju velik pomen. To je bil tisti dan
v letu, ko so se srečali vsi najprizadevnejši člani GM – delegati, izvajalci in
mladi poslušalci. Pripravili so pester
spored najrazličnejših glasbenih zvrsti,
izmenjali zadnje izkušnje in svojim
zaslužnim članom podelili priznanja
ter značke GMS.
Ob desetletnici delovanja so v decembru 1979 pripravili Teden Glasbene
mladine. Poleg številnih koncertov so

v tem tednu pripravili tudi polfinale in
finale kviza na temo o jazzu.
Dvajsetletnico delovanja so v Cankarjevem domu proslavili s slovesnim
koncertom, na katerem sta nastopila
Kvartet trombonov Srednje glasbene
šole iz Maribora in Simfonični orkester
Srednje glasbene šole iz Ljubljane.
V ljubljanskih Križankah so pripravili
tudi koncert različnih glasbenih zvrsti.
Nastopili so različni izvajalci, od jazzovskega orkestra Srednje glasbene šole
v Ljubljani do ansambla Don Mentony
Blues Band, v galeriji Labirint pa so
odprli razstavo umetniških in dokumentarnih fotografij.
Ob praznovanju 25-letnice GMS se je
po Sloveniji zvrstilo osem prireditev, ki
so jih pripravila najdejavnejša področna društva GMS: GM ljubljanska ter

Odprtje razstave Iz ušes v oči v Novi Gorici, 2014

Dobrodelni koncert
za Pediatrično kliniko
v Ljubljani, 2013

GM Nove Gorice, Maribora, Celja, Velenja, Bele krajine in Zasavja. Osrednja
prireditev, 20. maja 1995, je ponudila
razstavo tiskovin, nosilcev zvoka in
fotografij v Koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev. V Slovenski filharmoniji je zaživel Popoldanski
maraton mladih glasbenih skupin,
večerni koncert pa je zbral nekaj tistih
uglednih slovenskih koncertantov, ki
so bili dolga leta povezani z GMS: Trobilni kvartet Gallus, Jerko Novak, Cveto
Kobal, Lado Jakša, Trio Lorenz z Evo
Novšak Houška in Pihalni trio Slowind.
Na slovesni seji se je zbralo mnogo
povabljencev, 36 najzaslužnejšim pa so
izročili priznanja za njihov prispevek k
razvoju glasbenomladinskega gibanja
na Slovenskem. Ob tej priložnosti je
izšla tudi posebna jubilejna številka
revije, v kateri so v obliki kronike zabeleženi najpomembnejši dogodki in dejavnosti od začetka gibanja do danes.
Pod pokroviteljstvom takratnega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila
Türka, je 14. januarja 2010 v Cankarjevem domu potekala prireditev ob
40-letnici delovanja GMS. Obiskovalci
so se ob dokumentarnem filmu Spreminjajmo svet z glasbo scenaristke Kaje
Šivic in režiserke Svetlane Dramlić
spomnili mejnikov glasbenomladinske dejavnosti. Ob tej priložnosti so
se s podelitvijo nagrad in priznanj za
dolgoletno sodelovanje in prispevek
k vzgoji mladih poslušalcev zahvalili
Slovenski filharmoniji, Cankarjevemu
domu, Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana, Kulturnemu domu
Nova Gorica in Zavodu Celeia Celje.
Za kreativno oblikovanje programov
za mlado občinstvo so priznanje pre-

jeli Jelena Sitar in Igor Cvetko, Vojko
Vidmar, Lado Jakša in Tomaž Lorenz.
Dolgoletna sodelavka GMS Kaja Šivic
je postala »častna glasbena mladinka«,
posebno priznanje »ambasador Glasbene mladine Slovenije« pa je prejel
dirigent Marko Letonja, ki je od samega začetka delovanja tesno povezan z
glasbenomladinsko dejavnostjo.
Ob 45-letnici izhajanja publikacije GMS
so sodelavci revije Glasna 8. maja 2014
v Plečnikovem hodniku Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani odprli retrospektivno razstavo z naslovom
Iz ušes v oči. Bogato vsebino revije, ki je
vedno skrbela za raznovrsten nabor žanrov, so predstavili v desetih podobah.
Razstavo je oblikovala Andrea Malnig,
nabor člankov in besedil so pod vodstvom Veronike Brvar pripravili sodelavci revije Glasna. Strokovno pomoč
pri arhivskem gradivu v spletni knjižnici Narodne in univerzitetne knjižnice je
zagotovila dr. Alenka Bagarič.
Razstava se je iz Ljubljane, kjer je bila
na ogled do konca junija, oktobra 2014
preselila v Kulturni dom Nova Gorica,
kjer je še posebej poudarila ustvarjalnost lokalnega kulturnega okolja.
Aprila 2015 je razstava, ki je izpostavila
zborovsko dejavnost, bila postavljena
na ogled v sklopu 31. Mednarodnega
mladinskega pevskega festivala Celje.

Dobrodelni koncert
V Pediatrični kliniki Ljubljana je maja
2013 potekal dobrodelni koncert, ki so
ga skupaj pripravile GMS, Ustanova za
novo Pediatrično kliniko in Televizija

Slovenija. Namen akcije je bil zbrati
sredstva za nakup aparata za spremljanje življenjskih funkcij pri bolnih
otrocih. Na vabilo k sodelovanju so
se odzvali številni mladi glasbeniki:
Tanja Sonc (violina), Eva-Nina Kozmus
(flavta), Andrej Žust (rog), Iztok Hrastnik (kontrabas), Urška Arlič Gololičič
(sopran), Blaž Šparovec (klarinet), Nejc
Grm (harmonika), Irena Zdolšek (citre),
Anja Gaberc (harfa), Kvartet saksofonov ColorFour, Otroški pevski zbor RTV
Slovenija pod vodstvom Anke Jazbec
in Godalni orkester Mladi ljubljanski
solisti pod vodstvom dirigenta Marka
Letonje. Koncert je predvajala nacionalna televizija.
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GMS na radijskih
valovih
Svojo dejavnost je GMS promovirala
tudi na radijskih valovih. Na prvem
programu Radia Ljubljana je v polurnih informativnih oddajah z naslovom
Iz dela glasbene mladine z besedo in
glasbo predstavila mlade uspešne
glasbenike, zanimive odmeve s poletnih festivalov in glasbenih taborov,
predvsem pa »zvočno ilustrirala« osrednje članke in teme iz aktualnih številk
revije, ki so jih pripravljali sodelavci
revije Kaja Šivic, Primož Kuret, Metoda
Kokole, Tomaž Faganel, Cvetka Bevc,
Darja Frelih, Lado Jakša, Roman Ravnič
in drugi.
Sredi osemdesetih so na drugem programu nacionalnega radia v večernih
urah dvakrat mesečno pripravljali tudi
oddajo Druga godba revije GM, ki je
predstavljala zahtevnejše prispevke iz
revije in jih ilustrirala z glasbo.
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V devetdesetih letih so oddaje Iz dela
glasbene mladine predvajali na 3. programu nacionalnega radia, dolga leta
jih je pripravljala Kaja Šivic v sodelovanju z radijsko urednico Lelo Berkopec.
Oddaje so vsak drugi četrtek v polurnem terminu prinašale informacije o
delu in projektih GMS, popularizirale
umetniško glasbo in prinašale zgod-

Koncertni listi nekaterih gostujočih glasbenikov
klih GM odra
in glasbenih skupin v ciklih

be o uspešnih mladih slovenskih
glasbenikih. Po letu 2000 so oddaje
pripravljale še Nataša Cetinski, Živa
Ploj, Tanja Benedik … Tadej Sadar pa
je v letih 2002 in 2003 enkrat mesečno
pripravljal oddajo o dejavnostih GMS
na Radiu Ognjišče.
Na Radiu Koper – Capodistria ob izidu
vsake številke revije Glasna v oddaji
Glasbeni abonma pripravijo pogovor z
urednico revije in redno predstavljajo
tudi delovanje GMS. Oddaje pripravljata Tatjana Gregorič in Lea Hedžet, v
sodelovanju z Zvezo primorskih glasbenih šol, revijo Glasna in Radiem Koper –
Capodistria nastaja tudi oddaja Helene
Filipčič Gardina Rastem z glasbo.

Sodelovanje GMS
v Mednarodni zvezi
Glasbenih mladin
GMS je z udeležbo svojih predstavnikov v različnih komisijah in odborih
Mednarodne zveze Glasbenih mladin
vrsto let sooblikovala program in
smernice delovanja organizacije ter
njenih projektov. Posebej aktivni so bili
Kaja Šivic, Silvester Mihelčič, Roman
Ravnič, Matjaž Drevenšek, Jerneja Faletič, Katarina Šetinc in Petra Mohorčič.
Slednjo so leta 2003 na svetovnem

kongresu glasbenih mladin v Limericku na Irskem izvolili v predsedstvo
Mednarodne zveze Glasbenih mladin,
leta 2006 na svetovnem kongresu na
Kitajskem pa za podpredsednico.
Ob 40-letnici delovanja je GMS na
začetku julija 2009 gostila 64. kongres
in letno skupščino članic Mednarodne
zveze Glasbenih mladin. Na kongresu
z naslovom Music for Change/Glasba
spreminja, ki je potekal v Kranju, se je
srečalo 51 predstavnikov glasbenih
mladin iz 26 držav. Poleg sestankov
so v mestu potekali koncerti, delavnice za otroke in razstava fotografij.
Na večernih koncertih v Prešernovem
gledališču, na Pungertu in Glavnem
trgu so se predstavile skupine, s katerimi je GMS sodelovala pri pripravi
komentiranih koncertov za mladino:
Slovenski tolkalni projekt, družinska
godčevska skupina Volk Folk in kvintet
Piazzolleky. Predstavila sta se tudi dva
projekta pod okriljem Mednarodne
zveze Glasbenih mladin (JMI): Etno
Histria z ljudskimi godbami 60 mladih
glasbenikov iz 20 držav ter Imagine Festival, tokrat v obliki izmenjave mladih
slovenskih in belgijskih glasbenikov.
Večerni koncerti so potekali v okviru
Festivala Carniola.
Kongres je za dolgoletno predano delo
v okviru mreže JMI imenoval tri častne
člane; med njimi Kajo Šivic za več kot
30-letno delo pri GMS.

Založniška dejavnost GMS
Revija GMS
GMS je prvo informativno številko
revije izdala maja 1970, uradno prvo
številko, imenovano Glasbena mladina,
pa so bralci dobili v roke oktobra 1970.
Na čelu uredniškega odbora, ki je imelo
sedež na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, je
bil Janez Höfler. V prvem letu je imela
naklado štiri tisoč izvodov, letna naročnina za vseh šest številk je znašala pet
dinarjev, cena enega izvoda pa je bila
en dinar. Njen glavni pokrovitelj je bila
Ljubljanska banka.

do sodobnih skladateljskih postopkov
ter jazzovske harmonije), pogovore z
domačimi glasbenimi ustvarjalci in poustvarjalci (s posebnim poudarkom na
mladih slovenskih skladateljih in solistih), kritike koncertov, knjig in nosilcev
zvoka. Te so v prvih dveh desetletjih
pogosto objavljali mladi poslušalci –
učenci in dijaki – iz vse Slovenije. Revija
je veliko pozornosti posvečala tudi
predstavitvam glasbil (tako klasičnih
kot tudi ljudskih z vsega sveta).

Že od začetka je revija GMS segala na
različna področja glasbe in razkrivala
podobe glasbenega življenja pri nas in
v tujini. Poimenovanja revije (Glasbena
mladina, GM, Muska, Glasna), razmerja
med vsebinami in načini pisanja so se
spreminjali in razkrivali uredniško politiko ter ambicije posameznih avtorjev
novinarskih prispevkov. Okolje, v katerem je nastajala, ji je postavljalo vedno
nove zahteve ter narekovalo tempo
izhajanja, obseg, zunanjo podobo ter
usmerjenost. Iz glasila Glasbene mladine Slovenije, ki je v središče delovanja
postavljalo izobraževanje mladih in
obveščanje o delovanju organizacije
GMS, se je postopoma usmerila v revijo, namenjeno predstavitvi glasbenega
zemljevida aktualnih dogodkov in problemski obravnavi izbranih glasbenih
tem. Od 16-stranskega glasila, namenjenega predvsem bralcem v osnovnih
šolah, je revija pridobila težo in se
precej razširila, širila pa je tudi bralstvo
in se usmerila na tisto, ki ne želi poznati
le dejstev o glasbi, temveč s pomočjo
besed odkriti bistvo glasbe, jo začutiti,
o njej tudi razmišljati.

V času nekdanje države Jugoslavije je
redno poročala o delovanju Glasbene
mladine Slovenije in Glasbene mladine
Jugoslavije, o sestankih in gostovanjih
delegacij glasbenih mladin zveznih
republik ipd. Ravno tako je v teh časih
v reviji mogoče zaznati prisotnost močne skupne zavesti in odgovornosti do
»glasbenega mladinstva«, ki se je kazala v komunikaciji med revijo in njenimi
bralci – zato v starejših številkah skoraj
vedno lahko beremo pisma bralcev
ter odgovore uredništva. Vsebovala je
nagradne kvize in križanke (nagrade so
bile navadno plošče ali knjige), pa tudi
zabavne vsebine, kot so anekdote iz
sveta glasbenikov ter karikature (kratki
šaljivi stripi) z glasbeno tematiko.

Revija Glasbena mladina je že od začetka pokrivala bolj ali manj enaka
vsebinska področja in se izražala s
podobnimi novinarskimi žanri kot
danes: v ciljnemu občinstvu prilagojenem slogu je predstavljala poglavja iz
zgodovine glasbe (predvsem v obliki
življenjepisov in opusov skladateljev),
glasbene teorije (od klasične harmonije in oblikoslovja, zgodovine notacije

Veliko pozornosti je namenila tudi
posebnim številkam. Šlo je za izredne,
dodatne številke, ki so bile tematska
gradiva za glasbene kvize oziroma
medrepubliška in državna tekmovanja.
S svojo enciklopedično zasnovo so še
danes dragocen vir informacij, zbranih
na enem mestu ter oblikovanih po
jasnih didaktičnih načelih.
Že v prvih številkah je Glasbena mladina zbrala skupino piscev (ne le muzikologov, temveč tudi ustvarjalcev in poustvarjalcev), katerih imena zasledimo
tudi v naslednjih desetletjih – nekateri
so bili reviji izrazito zvesti, večina izmed
njih je svoje prispevke dala tudi drugim
medijem (ali glasbenemu odru), številni izmed njih pa so še danes dejavni
kot glasbeni publicisti. V osemdesetih
letih se jim je pridružila kopica novih

piscev generacije, ki je poleg širokega
znanja izražala tudi izjemno zdrav odmerek kritičnega razmišljanja in celo
provokativnosti.
Ob koncu sedemdesetih let je revija
Glasbena mladina daljše ime zamenjala
za kratico GM. Od sredine devetdesetih pa do prvih let novega tisočletja
je, tudi zaradi omenjene vsebinske
preusmeritve, dala reviji poseben
pečat nova skupina piscev. Ti so svoje
zanimanje usmerjali skupaj s svojimi
bralci – nekoliko stran od klasične glasbe, bolj v rock, pop, hiphop, techno ter
etno, pa tudi v sodobno (avantgardno)
klasično glasbo. Poleg tega se je revija
leta 1996 iz GM preimenovala v Musko.
Pod tem imenom je izhajala vse do leta
2009, od leta 2010 revijo GMS poznamo pod imenom Glasna.
Revija Glasna je sledila ideji prvih desetletij izdaj in nadaljevala z večžanrsko
usmeritvijo. Z interdisciplinarnimi
vsebinami, odmevi s koncertnih in
festivalskih prizorišč doma ter na tujem
še vedno vabi k poslušanju, branju in
gledanju izbranih plošč, knjig in filmov
o glasbi. Glasna je tudi edina revija
v Sloveniji, ki s stalno zeleno rubriko
opozarja na zdravo zvočno okolje in
manipulacije z zvokom. Svojega poslanstva danes ne uresničuje le z izbranimi vsebinami, temveč tudi s tem, da
besedo znova prepušča mladim piscem: vsako leto v svoje vrste vabi mlade glasbenike in muzikologe, ki se v
sklopu revije lahko preizkusijo in urijo v
pisanju o glasbi, od leta 2013 pa zanje
v okviru Poletnega glasbenega tabora
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Založba Druga godba
Končno smo tudi na Slovenskem dočakali izid prve kasete z živimi posnetki še
delujoče ljudske glasbene skupine. Gre
za »verjetno najstarejšo slovensko godčevsko skupino« iz Prekmurja, Beltinško
bando; ob poplavi »narodnozabavnih«
ansamblov torej nekaj povsem drugega.
Matjaž Barbo, Beltinška banda, revija
GM, l. 18, št. 1, oktober 1987

V založbi Druga godba so izšle kasete
in zgoščenke:

GMS vsako leto prireja tudi delavnico
glasbene publicistike.
Revija GMS je skozi dolgo zgodovino
glede na finančne zmožnosti izhajala v
šestih do dvanajstih številkah letno. Finančna stiska pa žal revijo spremlja kot
stalnica in v zadnjih dveh letih izhaja
štirikrat letno. Snovalci Glasne vztrajajo
pri tem, da revija ohrani tradicionalno
tiskano obliko, s katero danes predstavlja iskan tiskani medij na Slovenskem,
v celoti posvečen kakovostni glasbi
različnih žanrov in zvrsti.
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Konec leta 2018 je ob tiskani reviji zaživela tudi spletna različica. Revija Glasna
in z njo tudi njen izdajatelj, Zveza Glasbene mladine Slovenije, tako v virtualni
obliki širita krog svojih bralcev – ljubiteljev glasbe, kakovostnega branja in
kritične misli.
Vpogled v bogato bero prvih desetletij
izdaj revije omogoča tudi Digitalna
knjižnica Slovenije – dLib.si, kjer so
na voljo izdaje revije GMS od 1970 do
1996 in spletni arhiv revije Muska od
1996 do 2009.
Povezavo do obeh arhivov najdete na
www.revijaglasna.si.
Avtorje in številne sodelavce revije, ki
jih žal v tej tiskani izdaji zaradi omejitve
prostora ne moremo navesti, pa lahko
spoznate na spletni strani
www.revijaglasna.si.

Odgovorni uredniki
Janez Höfler (1970–1973)
Primož Kuret (1974–1976)
Igor Longyka (1976–1981)
Kaja Šivic (1981–1988)
Cvetka Bevc (1988–1989)
Nataša Kričevcov (1989–1990)
Srečko Meh (1994–1995)
Bogdan Benigar (1995–1998)
Glavni uredniki
Marijan Gabrijelčič (1974–1976)
Peter Lipar (1976–1977)
Janez Höfler (1977–1978)
Primož Kuret (1978–1987)
Kaja Šivic (1987–1996)
Bogdan Benigar (1996–1998)
Ika Prušek (1998–2009)
Benjamin Virc (2010–2010)
Veronika Brvar (2011–)
Uredniki
Metka Zupančič (1973–1975)
Peter Barbarič (1982–1988)
Cvetka Bevc (1988–1989)
Branka Novak (1989–1992)
Milan Bratec (1992–1994)
Uroš Mijošek (2010–)
Oblikovalci in tehnični uredniki
France Anžel (1970–1977)
Miloš Bašin (1977–1988)
Jurij Pfeifer (1986–1987)
Pika Bonač (1988–1989)
Neva Štemberger (1989–1991)
Janez Podlipnik (1990–1991)
Darja Spanring Marčina (1991–1993)
1993)
Igor Resnik (1993–1999)
Grega Kropivnik (1999–2009)
Igor Resnik (2010–)

DG 001 Beltinška banda, ljudska glasba iz Prekmurja, kaseta, 1987
DG 002 Tri leta Druge godbe, kaseta s
posnetki koncertov festivala
1985–1988 - etno in reggae,
1988
DG 003 Tri leta druge godbe (afro,
pop, improvizirana glasba
(izbor), 1988
DG 004 Dost mamo! – posnetek
reggae koncerta z DG, 1988
DG 005 Godci iz Rezije – ljudska glasba,
1989
DG 006 Trio Kras – Ljudski plesi iz
severne Istre, 1989
DG 007 Trevor Watts' Moire Music –
jazz, kaseta, 1990
DG 008 Tamburaši iz Sodevcev, ljudska
glasba od Kolpe, 1990
DG 009 Ljudski pevci in godci iz
Notranjske, ljudska glasba, 1990
DG 010 Trinajsto prase, slovenske
ljudske plesne viže, 1991
DG 011 Tolovaj Mataj, Stari grehi, nova
sramota, 1996
CDG 001 Tolovaj Mataj, Stari grehi, nova
sramota
CDG 002 Tri leta Druge godbe II.
1994–1996, 1997
CDG 003 Folk preporod na Slovenskem,
1998
CDG 004 GM oder, dvojna plošča,
posnetki s koncertov v sezonah
2002/2003 in 2003/2004, 2005
CDG 005 GM oder, posnetki s koncertov v sezoni 2006/2007 in
2007/2008, 2009

Namesto za konec – za naprej
Kako naprej plemenititi in udejanjati naše
poslanstvo?
Vztrajno, pogumno in brezkompromisno
nadaljevati s tehtnimi, vsebinsko raznovrstnimi
in privlačnimi kulturno-vzgojnimi programi, ki
bodo navduševali mlade za glasbo in širili njihovo
vedenje o tej plemeniti umetnosti. Ohranjati živ
stik z glasbo je zelo pomembno v tem (pre)hitrem
tempu življenja, ko vse poteka z neverjetno
naglico in mlade tako usodno zaznamujejo
družbena omrežja ter različne aplikacije na
pametnih telefončkih ter drugih elektronskih
napravah. Kako ob sedanjem fenomenu sodobne
informacijske tehnologije prepričati in osvojiti
mlade, ki so naše ključno ciljno občinstvo, bo
torej poseben izziv.
Drzno razvijati nove glasbene vsebine, ki bodo,
kot pravi Platon, dajale »dušo vesolju, krila umu,
polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja«.
Odgovorno in z veliko naklonjenostjo slediti
mladim glasbenikom in jim omogočati samostojne
koncerte, kjer bodo lahko širšemu občinstvu
pokazali svoje znanje in talent ter tako začeli

graditi svojo profesionalno pot. Pri uveljavitvi
mladih glasbenikov je zelo pomembno, da jim
nekdo pomaga odkrivati njihove potenciale in
razvijati ustvarjalnost.
Glasno z Glasno, edino tiskano glasbeno revijo pri
nas, širiti glasbeno misel, ozaveščati širšo javnost o
vlogi in pomenu glasbe v našem družbenem okolju,
razvijati poglobljeno in avtonomno glasbeno
kritiko, ki je čedalje bolj izrinjena s kulturnih strani
dnevnega časopisja in s tem iz javnega prostora.
Torej tudi v prihodnje, morda zaradi družbene
situacije še veliko bolj kot do zdaj, se bomo
spoprijemali s pomembnimi izzivi v glasbeni vzgoji,
promociji mladih glasbenikov in razvoju glasbene
publicistike. To so naši trije najpomembnejši
programski stebri, trije svetilniki, ki nas bodo
v nadaljnjih letih usmerjali in nam kazali pravi
pristan.
Na pragu praznovanja te pomembne obletnice si
želimo, da bi to edinstveno poslanstvo Glasbene
mladine Slovenije še naprej odpiralo različne nove
poti v vznemirljiv glasbeni svet, ki vsebuje veliko
znanega in vselej pušča tudi čar neodkritega.
Pavla Jarc,
predsednica Zveze Glasbene mladine Slovenije
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