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PRIPOROČAMO 
A CEREMONY OF CAROLS – ob 100. obletnici rojstva Benjamina Brittna 

Sobota, 12. januar, 2012 ob 19.45, Cerkev Marijinega oznanjenja (frančiškanska cerkev pri tromostovju) 
Sodelujejo: Dekliški zbor Aurora SVŠG Ljubljana, harfa Alexandra Verbitskaya, sopran Tatjana Vasle, 
dekliški glas Neža Vasle, zb. Janja Dragan Gombač  

 
NOVA IZDAJA S PREDSTAVITVIJO: NOLITE TACERE  
ponedeljek, 14. 1. ob 19.45 v Kinoteki, Ljubljana 
Knjiga Nolite tacereKarmine Šilec o njenem delu z zborom Carmina Slovenica in raziskovalnih pristopih v 
glasbi in scenskih umetnostih. V besedilih so zbrane misli, povezane z ustvarjanjem glasbenega kolektiva, 
motivacijo, inspiracijo, zgodovino vokalne glasbe in drugih tem, ki so pomembne za avtoričino glasbeno in 
pedagoško delovanje.  
Večer bo zaključilo predvajanje celovečernega dokumentarnega filma Rudija Urana PLACEBO, ki spremlja 
nastanek in realizacijo glasbeno-scenskega projekta ter prinaša zanimiv vpogled v ozadje priprav in 
nastajanja predstav choregie.  

 
ZADNJE ŠTIRI PONOVITEV MONTEVERDIJEVEGA ORFEJA V IZVEDBI TREH AKADEMIJ 
LJUBLJANSKE UNIVERZE. 
Ne zamudite priložnosti ogleda projekta, ki je lanskega julija navdušil na Ptuju, v Mariboru, v Ljubljani in v 
Benetkah. Predstave bodo 11., 12., 14. in 15. januarja. 
Več o predstavi na http://orfej.ag.uni-lj.si/ 
Vstopnice so na voljo na spletni strani SNG Opere in baleta Ljubljana:  
http://opera.mojekarte.si/si/claudio-monteverdi-orfej/vstopnice-81009.html 
 
SLOVENSKI KOMORNI ZBOR ZAPOSLI ŠTIRI PEVCE 
Slovenski komorni zbor je eden od upravičencev projekta  Evropskih socialnih skladov, ki ga izvaja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, za izvedbo projekta z naslovom  »NOVE 
KARIERNE PERSPEKTIVE« v letih 2013 in 2014.  
Operacija je namenjena mladim nezaposlenim pevcem ali mladim samozaposlenim v kulturi, ki še niso 
dopolnili 37 let starosti v času prijave.  
Slovenski komorni zbor vabi mlade pevce, ki ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, na avdicijo, ki bo: 

 v ponedeljek, 28. januarja 2013 od 14. ure dalje  in 
 v torek, 29. januarja 2013, od 10. ure dalje  

v dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji, Ljubljana.  
Razpis in program avdicije: http://www.filharmonija.si/slo/zbor/avdicije 
 
DOGODKI V SPOMIN OB STOTI OBLETNICI ROJSTVA PETRA LIPARJA (roj. 1912) 
Kranj, 7. 1. – 6. 2.  
Razstava, koncert Liparjevih del in znanstveni simpozij. 
Program: http://www.gskranj.net/ 
http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/kdo-je-bil-skladatelj-peter-lipar/299622 
Organizacija: IGIZ in GŠ Kranj 

 
IZŠLO JE  
ISTRIATICO – ISTRSKE LJUDSKE PESMI IN PLESI 
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Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, zb. Ambrož Čopi in etno glasbena skupina 
Vruja 
Tradicionalni istrski plesi in vokalne priredbe (Kumar, Glavina, Makor, Petelin in Quaggiato). 
 
MOZAIKI 
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, zb. Ambrož Čopi  
Posnetki izvedb v živo 2010 – 2012  
http://www.soup.si/sl/fotogalerije/2013/01/08/predstavitev-novih-zgo%C5%A1%C4%8Denk-apz-up 

  

http://www.soup.si/sl/fotogalerije/2013/01/08/predstavitev-novih-zgo%C5%A1%C4%8Denk-apz-up
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RAZPISI 
JAVNI PROJEKTNI RAZPIS JSKD 2013 

razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: 
http://www.jskd.si/ 
Priporočila: čim bolj natančno opišite projekt; sofinanciranje je odvisno od tega, če projekt 
predstavlja res nekaj zanimivejšega za slovenski prostor/ gre za pomembnejšo predstavitev v 
tujini/za zelo kvalitetne posnetke zanimivih konceptov in če je to jasno in dobro opisano.Prijavljeni 
nosilci projektov in projekti sami se tudi točkujejo, pri čemer velja opozoriti, da je pri prijaviteljih 
pomembno, da redno sodelujejo na strokovno spremljanih srečanjih višjega nivoja. 

RAZPIS ZA BIVANJE V REZIDENČNIH STANOVANJIH JSKD 

Termin: 1. 7. 2013 do  30. 6. 2014. 

Možnost bivanja, če gre za  

1.) Mednarodno izmenjavo in kulturno udejstvovanje umetnikov, ki se kaže v sodelovanju z lokalnimi in 
gostujočimi mednarodnimi umetniki in umetnicami, z javnimi predstavitvami novih dela ali dela, ki so 
ustvarjena ali soustvarjena v času bivanja 

ali 

2.) pripravo novih projektov slovenskih in tujih kulturnih ustvarjalcev, ki že dalj časa uspešno sodelujejo 
prek različnih programov in programskih vsebin JSKD (strokovna izobraževanja in seminarji, 
delavnice). 

Rok prijave: 31. 3.  

http://www.jskd.si/financiranje/poziv_rezidence/2013/uvod_rezidence_2013.htm 

 

RAZPIS MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT 
Ministrstvo razpisujeJavni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih glasbene umetnosti, 
čigar rok prijave je 25. februar 2013. 
http://www.artservis.org/i.asp?hF=3071 
 

 
SLOVENSKI ZBOROVSKI ARHIV - DONACIJA DR. MIRKA CUDERMANA - 
SLOVESNO ODPRL SVOJA VRATA 
Dr. Mirko Cuderman je Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti doniral obsežno zborovsko literaturo - 
arhiv obsega več kot 60 tisoč enot: Več o donaciji: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/jskd-odprl-slovenski-
zborovski-arhiv/301241 
V arhivu vam bo gradivo na ogled (izposoja ni mogoča zaradi edinih izvodov), posnetke si boste lahko 
poslušali (na voljo so vsi tehnični pripomočki) ali ogledali, na voljo pa je klavir.  
Z gradivom upravlja g. Gregor Klančič (zborovski.arhiv@jskd.si).  
Odprt je ob torkih med 10. in 13. uro ter ob četrtkih med 15. in 18. uro, obisk pa bo izjemoma mogoč tudi 
po dogovoru. Načrtujemo, da bo v marcu arhiv odprt tudi eno sobotno dopoldne. 
V naslednjem mesecu bomo na spletni strani JSKD objavili tudi kompleten popis gradiva. 
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ČESTITAMO 
 
JSKD vsako leto na pobudo društev ali zvez podeli zlate in srebrne plakete srebrne za življensko oz. 
dolgoletno delo in uspešno delo, ter zlati znak za dosežke v zadnjih dveh letih.  
Prejemnika srebrnih plaket: za leto 2012: 
Ivan Tavčar za organizacijsko in ustvarjalno delo na področju zborovske glasbe 
http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/prejemniki_srebrna_plaketa_2012_tavcar.htm 
Tone Žuraj za ustvarjalni prispevek na področju slovenske zborovske glasbe 
http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/prejemniki_srebrna_plaketa_2012_zurej.htm 
Zlati znak JSKD za 2012  
Mateja Černic 
http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/prejemniki_zlati_znak_2012_cernic.htm 
 
Več o priznanjih JSKD: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/edita-franceskin-prejemnica-zlate-plakete-jskd-
za-zivljenjsko-delo/301147 

 
Italijansko državno tekmovanje za zborovske skladatelje (USCI - Gorica) 2013:  
Petra Grassi: 3. nagrada za novo skladbo (mešani zbor na besedilo Jurija Paljka "Hipa dih 
čarobni") – prva nagrada ni bila podeljena. 
 

 
IZŠLO JE 
 
Dragica Žvar: Grlica za otroke 
Izbor otroških zborovskih pesmi revije Grlica od 1953 do 1988 
Naročila: Zavod RS za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana, e-pošta: zalozba@zrss.si, spletna stran 
http://www.zrss.si 
 
Blaž Pucihar: "POJDI Z MENOJ - s pesmijo po Sloveniji"  
Zgoščenka z glasbenimi priredbami (8 zborovskih) 
Partiture so na voljo po dogovoru z avtorjem (različne kombinacije s klavirjem, kontrabasom, a capella, 
trobilni ansambel ….)  
Knjiga: 18 slovenskih ljudskih pesmi po avtorjevem izboru z ilustracijami Damjana Stepančič in opisi pesmi 
Dušice Kunaver. 
Kratka demo predstavitev:http://www.youtube.com/watch?v=s-pLQ1WC7Wg 
Založbi OKAŠI www.oka.si 

 
 
PRIPOROČAMO 
 
AVTORSKI VEČER SAMOSPEVOV IN ZBOROVSKIH SKLADB SKLADATELJICE KATARINA 
PUSTINEK RAKAR 
Četrtek, 14. februarja 2013, ob 19. Uri, velika dvorana Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani 
Izvjalci: Mateja Arnež Volčanšek, Marjan Trček, Darja Mlakar Maležič, Andreja Kosmač, Tadej 
Horvat, OPZ OŠ Alojzija Šuštarja, Vokalna skupina Anamanka, Mešani pevski zbor Obala Koper, 
Zbor sv. Nikolaja Litija, Komorni zbor Ave, Slovenski oktet in APZ Tone Tomšič.  
Vstop prost! 
 
SEMINAR ZA OTROŠKE IN MLADINSKE ZBORE 
Glasbena šola Murska Sobota, torek, 26. marca 2013 od 8:00 – 18.00 
Seminar v obliki delavnic bo vodila Maja Cilenšek  
PROGRAM SEMINARJA: priprava zbora na revijo ali tekmovanje in delo s prijavljenimi zbori.  
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AKTIVNA UDELEŽBA (vsak zbor, ki bo aktivno sodeloval, ima na razpolago 90 minut dela z zborovodkinjo). 
Na voljo je še eno prosto mesto za zbor – rokprijave do petka, 1. marca. PASIVNA UDELEŽBA: rok 
prijave: 20. marec 2013. 
Kontaktna oseba: Felicita Heric Taškov, 041-564-336; felicitaheric@yahoo.com 
http://www.g-sola.ms.edus.si/index.php?lang=&option=content&content_id=87 

 
WORLD VOICE DAY – 16. APRIL 
Dan, na katerega lahko tudi z zborovskim koncertom opozorite na pomembnost glasu v našem 
vsakdanjem življenju kot komunikacijskem sredstvu, oz. aplikaciji številnih znanosti (fizika, 
psihologija, genetika, fonetika, biologija) in umetnosti. Pridružite se dogajanju po svetu, ki bodo 
potekala cel dan. Informacije o dogodkih, vezanih na ta dan, se že vpisujejo na zbirnik na spletni 
strani www.world-voice-day.org 
Dogodek vsebuje koncerte, simpozije, odprte dneve na specializiranih kliničnih oddelkih in 
izobraževalnih ustanovah, televizijskih in radijskih programih. 
Informacije: Edita Garčevič Koželj – nacionalna koordiatorica: edita.gk@gmail.com 
www.world-voice-day.org 
 

PONUDBA ZA INTENZIVNE VAJE V BAROČNEM DVORCU BUKOVJE V DRAVOGRADU: 
- 3 učilnice in velika dvorana 
- možnost nočitev do 30 oseb 
- najem dvorane na dan 60 € (vsak nadaljnji dan 40 €), najem učilnic na dan 36 € (vsak 

nadaljnji dan 25 €), prenočišče z zajtrkom 18 € / osebo na dan, dodatna možnost cateringa 
(kosilo 7 €, večerje 5-6 €) 

http://www.dravit.si/(Dvorec Bukovje), informacijedvorecbukovje@dravit.si, 02/87 23 583 
 

PONUDBA ZA INTENZIVNE VAJE V LETOVIŠČU DEBELI RTIČ PRI ANKARANU 
Za ponudbo, ki je niso podrobneje opisali, se obrnite na go. Barbaro Hribernik 

Tel.: +386-(0)5-909 72 24 
e-mail: barbara.hribernik@mzl-rks.si, web: www.zdravilisce-debelirtic.org 
 
 

ZBOR POTREBUJE ZBOROVODJO 

Lovski pevski zbor 'Medvode' (LPZM). Zbor od januarja 1991 do konca sezone 2012/13 vodi zborovodja 
Janez Čadež. Novega zborovodjo iščejo za sezono 2013/2014 z možnostjo podaljšanja. Zastavili so si 
ambiciozen program. Izbrani kandidat bo zbor začel voditi s 1. septembrom 2013. Prva vaja zbora v sezoni 
2013/14 bo predvidoma 16. septembra 2013. 

Rok prijave: 18. marec 2013. Naslov za prijavo: marko.koracin.st@gmail.com in janez.subic@siol.net. 
dodatne informacije: marko.koracin.st@gmail.com. 

 

IN MEMORIAM 

Ta teden sta nas zapustili dve svetovi zborovski osebnosti, cenjeni tudi med številnimi slovenskimi zborovodji, 

ki so se od njiju učili in ju spoštovali. 

ERIC ERICSON 

*26 oktober 1918 – †15. februar 2013 
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Bil je vzornik zborovskim dirigentom po vsem svetu. Zborovstvo  je postavil za enakovredno drugim 

umetnostim.  

Leta 1945 je ustanovil Komorni zbor, ki se je leta 1988 preimenoval v Eric Ericson’s Chamber choir in z njim 

postavil model a cappella zborovskega petja. Leta 1951 je prevzel zbor švedskega radia in postal predavatelj 

zborovskega dirigiranja. V 70-ih letih se je njegov sloves razširil s posnetki  “Europäische Chormusik”, 

turnejami in delavnicami. Bil je gostujoči dirigent najpomembnejših zborov na svetu.  

Ni ga zanimal le elitizem, ampak ga je zanimalo tudi ljubiteljsko udejstvovanje. Opisoval ga je kot »ekološki 

sistem«, v katerem so najboljši navdih ljubiteljskim zborom – njihova razširjenost pa je predpogoj za delovanje 

vrhunskih. 

 

PAUL WEHRLE 

*1924 - †11. februar 2013 

Kot dirigent, vizional in motivator je oblikoval mednarodno zborovsko sceno. Bil je generalni sekretar ECA - 

Europe Cantat in ustanovni član ter prvi predsednik svetovne zborovske zveze IFCM. Iz njegove zamisli se je 

razvil Svetovni zborovski simpozij. 
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ČESTITAMO 
 
GALLUSOVA PLAKETA 2012  
(najvišje priznanje JSKD za izredne ustvarjalne ali poustvarjalne dosežke ali življenjsko delo na glasbenem 
področju): 
Helena Fojkar Zupančič 
Dosedanji prejemniki:  
http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/gallusova_plaketa_seznam.htm 
 

Canti Veris Praga 2013, 21. – 24. Februar 
Mednarodno tekmovanje v sodobni glasbi 
Zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (KGBL), zb. Ambrož Čopi: Grand prix 
tekmovanja,  zlata plaketa in vitez (zmagovalec) kategorije C – zbori z več kot 25 pevci, posebna nagrada 
za izvrstno interpretacijo slovenskih skladateljev. 
http://www.agencymta-stadler.com/pages/CantiVerisPraga13.html 
 

 
IZŠLO JE 
 
ŽLAHTNE KAPLJICE,  
Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, zb. Primož Malavašič 
Ob 60-letnici zbora so izdali skladbe zadnjih treh sezon, ki so jih uspešno izvedli tudi na različnih zborovskih 
tekmovanjih.  
O jubileju in obletnih koncertih: http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/paz-vinko-vodopivec-prepeva-ze-60-
let/302969 

Za konec jubilejne sezone pa zbor pripravlja slavnostni koncert ob 60-letnici, ki bo zadnjo soboto v 
maju v Kulturnem domu v Novi Gorici. 
DR. DARJA KOTER: SLOVENSKA GLASBA 1848-1918 TER SLOVENSKA GLASBA 1918-1991  
Študentska založba, 2012, Zbirka Koda 
Recenziji: ddr. Igor Grdina in dr. Matjaž Barbo 
Izjemno obsežna in zahtevna glasbeno zgodovinska študija je razdeljena na dva dela. V prvem delu, na 
podlagi dobrega poznavanja sodobne muzikološke zgodovinopisne literature, avtorica (sicer predstojnica 
katedre za zgodovino glasbe na Akademiji za glasbo v Ljubljani) popiše obdobje od marčne revolucije do 
prve svetovne vojne, torej od zlate dobe čitalništva in razvoja glasbenega gledališča, orglarstva, opere in 
operete na Slovenskem preko vrhuncev filharmonične družbe in razvoja zborovodstva do vokalno 
instrumentalne ustvarjalnosti. V drugi knjigi pa naniza podatke o slovenskih glasbenih tokovih med obema 
vojnama, vzponu orkestralne glasbe, o glasbi v času od socrealizma do modernizma in zaključi z 
osamosvojitvijo Slovenije, ko so bili med drugim postavljeni tudi novi temelji glasbene umetnosti. 

(29,00€in 35,00€) 
NIKOLAUS HARNONCOURT: TONI SO VZVIŠENE BESEDE - Pogovori o romantični glasbi 
Založba: Modrijan, 2012, Zbirka: Poteze 
V knjigi so zbrani pogovori z Nikolausom Harnoncourtom, dirigentom svetovnega slovesa. Kot široko 
razgledan in pretanjen poznavalec glasbe govori o romantični glasbi in nekaterih najpomembnejših 
skladateljih: Beethovnu, Schubertu, Verdiju, Johannu Straussu, Schumannu, Dvořáku, Brahmsu in 
Brucknerju. V pogovorih odstira svoje poglede na glasbo romantičnega stoletja in nam s svojimi odgovori 
na kdaj tudi provokativna vprašanja pomaga razumeti govorico tonov in njihovih sporočil ter razkriva 
premike, ki so odločilno zaznamovali dogajanje v svetu glasbe do današnjih dni.  
(29,10 €) 

 
PRIPOROČAMO 

http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/gallusova_plaketa_seznam.htm
http://www.agencymta-stadler.com/pages/CantiVerisPraga13.html
http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/paz-vinko-vodopivec-prepeva-ze-60-let/302969
http://www.rtvslo.si/kultura/glasba/paz-vinko-vodopivec-prepeva-ze-60-let/302969
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=11720
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=182
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=12&collection_id=311


 
CHOREGIE CIKLUS 2013: TEHILIM 
Koncert judovske glasbe inspiriran s Hagado 
6. marec 2013 ob 19.00, Sinagoga Maribor 
Carmina Slovenica, dir. Karmina Šilec 
Glasba: Eran Dinur, Salomon Rossi, Boaz Avni, Galia in Michael Meltzer, Yoni Rechter, Bezalel Aloni, Flory 
Jagoda, Joshua Jacobson, sefardski napevi 
 
DOBRODELNI KONCERT 
namenjen zbiranju sredstev za odpravo mladih zdravnikov v Malavi  
v petek, 8. 3. 2013,  19.30, cerkev sv. Nikolaja v Litiji 
Sodelujejo Zbor sv. Nikolaja, Litija, zb. Helena Fojkar Zupančič, Komorni pevski zbor Trbovlje, zb. Gregor 
Špajzer  in Dekliški pevski zbor Radost, zb. Damijana Vončina.  
 

KULTURNI BAZAR 

torek, 12. marca 2013, v prostorih Cankarjevega doma  
Na enodnevni prireditvi bo svojo bogato ponudbo predstavilo skoraj tristo kulturnih ustanov ter 
številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V dvoranah se bo zvrstilo skoraj petdeset 
kulturno-vzgojnih dogodkov (predavanj, delavnic, razprav, vodenih ogledov predstav, koncertov in 
razstav). Na razstavnih prostorih kulturnih ustanov bo v treh preddverjih izvedenih več kot sto 
ustvarjalnih delavnic in nastopov. Letošnja novost je Bazarjeva kul-pot, voden ogled razstavnih 
prostorov za strokovne delavce ter organizirane skupine otrok in mladih. Udeležba na vseh 
dogodkih je brezplačna. 
Program:http://www.kulturnibazar.si/program/ 
 
SLOVENSKI GLASBENI DNEVI 
12. – 15. marec 2013 
Moto: Glasba in /za/ oder. 
Program v celoti: http://www.ljubljanafestival.si/slovenski-glasbeni-dnevi/dogodki/ 
12.3. ob 19.30 v Slovenski filharmoniji: 
otvoritveni koncert SGD: Slovenski komorni zbor, dir. Martina Batič 
spored: slovenski avtorji –8 krstnih izvedb: 
http://www.ljubljanafestival.si/koledar/slovenski-komorni-zbor/ 
 
NA RAZPOLAGO OBILICA DIGITALIZIRANEGA GLASBENEGA GRADIVA  

Izvedba: Sigic 

Sigic je tako lani digitaliziral izdaje založbe Glasbena matica iz obdobja med letoma 1872 in 1945, med 
njimi tudi izdajo prve slovenske opere Antona Foersterja Gorenjski slavček.Med 741 enotami notnega 
gradiva najdemo zbirke in posamezne skladbe, tako vokalne, kot instrumentalne. Večina avtorjev je 
slovenskih. 

Več in dostop do vsebin: http://www.sigic.si/digitalizacija-glasbenih-vsebin 
 

 
ZBOR POTREBUJE ZBOROVODJO 
Mešani pevski zbor Gorenje iz Velenja z dolgoletno zborovsko tradicijo išče ambicioznega 
zborovodja/djo, ki bo znal/a s svojo karizmo in pravim umetniškim pristopom izkoristiti njihove 
pevske potenciale in nadaljevati pevsko pot. Kandidat/ka naj pripravi svojo vizijo vodenja, ki 
povzema ta značaj zbora. Prijave do 31. 1. na naslov:matej.pecnik@gorenje.com. Informacije: 
GSM: 051 228 091 (Matej Pečnik). Izbrani kandidat bo prevzel vodenje zbora 01.09.2013. 
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IZOBRAŽEVANJI JSKD 
Dr. Michael Malkiewicz:  
MOTETI JACOBUSA GALLUSA: PREPOZNAVANJE IN INTERPRETACIJA PLESNIH RITMIČNIH 
STRUKTUR 
Demonstracijska skupina: INGENIUM ENSEMBLE, Ljubljana 
Nedelja, 7. aprila 2013, JSKD, Cankarjeva 5, Ljubljana, od 11. do 13. in od 15. do 17. ure 
Namenjeno je zborovodjem, pevcem, muzikologom, instrumentalistom, plesalcem,  koreografom in vsem, 
ki jih zanimata renesančna glasba (in ples). Vsi izvajalci renesančne vokalne glasbe poznajo pogoste 
praktične zadrege glede tempa ob menjavanju metruma v skladbi. Po mnenju predavatelja temelji večina 
evropske glasbe 16. in začetka 17. stoletja (tudi sakralne) na ritmičnih strukturah plesne dvojice pavane in 
galiarde. Zaradi omenjenega je razumevanje plesne prakse osnova za razumevanje tedanje glasbe.  
Delo na primeru Gallusovih skladb! 
Vljudno vabimo tudi na predavanje na isto temo, ki ga bo imel Michael Malkiewicz v torek, 9. aprila 2013 ob 
11. uri v mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu. 
http://www.jskd.si/glasba/historicna/moteti_gallus.htm 
 
ZBOROVODSKA ŠOLA: VOKALNA TEHNIKA 1 
Osnove vokalne tehnike za zborovodje in korepetitorje ter zborovske pevce, Maribor,  
rok prijave: 27. marec 
Primerno za zborovodje ali korepetitorje tako otroških, kot odraslih zasedb. 
Tečaj je namenjen tistim, ki bi radi izboljšali svoje znanje o vokalni tehniki in s pridobljenim znanjem 
pomagali reševati vokalne težave v svojem zboru. 
Tečaj, glede na odlične izkušnje z ravnokar končanega tečaja v Ljubljani, vsem s Štajerskega konca in širše 
okolice zelo priporočamo. 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/stopnja_
1_12/zborovodska_maribor_1_burger_13.htm 

 
RAZPISA 
REGIJSKA TEKMOVANJA OPZ IN MPZ 2013 
Bliža se rok prijave: 25. marec 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/reg
ijski_otroski/regijski_otroski_uvod_13.htm 
 
Festival otroške popevke Brinjevka, rok prijave: 19. april 
Namenjen je vsem otrokom, rojenim 1. 1. 2001 ali mlajšim, ki izvedejo kvalitetno novo avtorsko otroško 
popevko (torej ne že znano in objavljeno skladbo!). 
Lahko je skladba, ki so sestavi otrok sam (in mu jo nekdo pomaga “dodelati”), ali se učitelji glasbe s 
talentiranim pevcem oz. njegovi starši za novo skladbo obrnejo na avtorja v domačem kraju ali njim 
poznanega avtorja, če pa potrebujete pomoč pri iskanju avtorja, ki bi za otroka napisal novo skladbo, pa se 
obrnite na kontakt, ki je naveden v informacijah v razpisu. 
Pogoji so letos poenostavljeni: prijavi se lahko priloži demo posnetek zapete skladbe na nosilcu zvoka 
(CD,DVD) z minimalno spremljavo - kitara ali klavir/synthesizor – za vse skladbe, ki bodo izbrane na sklepni 
koncert, izdelavo aranžmajev prevzame organizator. 

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/brinjevka20
13/brinjevka_uvod_13.htm 

ZBOROVSKI ARHIV 
Od danes lahko dostopate do seznama skladb v arhivu. 
Seznam bomo mesečno dopolnjevali.  
Dostop do podrobnega 
seznama:http://www.jskd.si/organizacija/knjizno_informacijsko_sredisce/donacija_cuderma
n.htm 

 
GOSTOVANJI DVEH ODLIČNIH TUJIH ŽENSKIH ZASEDB V SLOVENIJI 
Mädchenchor Hannover pod vodstvom Gudrun Schröfel bo 14. 10. nastopil v Slovenski 
filharmoniji v Ljubljani s pihalnim kvintetom Slowind na festivalu ob 80. obletnici Vinka Globokarja. 

http://www.jskd.si/glasba/historicna/moteti_gallus.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/stopnja_1_12/zborovodska_maribor_1_burger_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/stopnja_1_12/zborovodska_maribor_1_burger_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/regijski_otroski/regijski_otroski_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/regijski_otroski/regijski_otroski_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/brinjevka2013/brinjevka_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/brinjevka2013/brinjevka_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/organizacija/knjizno_informacijsko_sredisce/donacija_cuderman.htm
http://www.jskd.si/organizacija/knjizno_informacijsko_sredisce/donacija_cuderman.htm


Zbor bi rad koncertiral še drugje po Sloveniji pred nastopom v Ljubljani, ali po njem. 
Stroški: organizacija koncerta, avtobusni prevoz iz Ljubljane in večerja 
Spletna stran zbora: http://www.maedchenchor-
hannover.com/index/musicaldirector.htm 
 
Vodilni izraelski ženski pevski zbor Naama Women′s Choirpod vodstvom Pniine Inbarbo od 18. 
do 22. julija nastopal v italijanski Gorici na tekmovanju C. A. Seghizzi. Z veseljem bi se predstavile 
tudi v Sloveniji.  
http://www.youtube.com/watch?v=m3Ytpz6zIwE 
http://www.youtube.com/watch?v=NJjlwX9ky_4 
http://www.youtube.com/watch?v=9a-KjeOyziM 
Spletna stran zbora: www.naama-music.org 

Stroški: organizacija koncerta in večerja 
 
Informacije o obeh gostovanjih: mihela.jagodic@jskd.si 

 
ČESTITAMO 
Zborovodkinja Vera Clemente Kojić – 60 let umetniškega delovanja 
Koncert v počastitev obletnice bo danes, v petek, 8. marca ob 19h  v dvorani Šolskega centra Tolmin.  
»Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ne šteje časa, a vendarle se je v dobi, ki zaznamuje desetletje več 
kot polovico stoletja, taktirka profesor Clementejeve dotaknila množice pevk in pevcev, strnjenih v dekliške, 
ženske, moške ter mešane zborovske zasedbe, oktete, kvartete, male pevske skupine«. (Maja Jerman 
Bratec)  
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1. 7. 2013 
Še enkrat se vsem, ki ste pomladi pošiljali obvestila za objavo opravičujemo za 

začasno prekinitev izhajanja. Upamo, da bodo novice lahko spet pogosto obveščale o 

vaših in naših dogodkih. 

 
V TEH DNEH… 
10. Mednarodni zborovski Festival Koper  
28. 6. – 17. 7. 23013 
Organizator: Mešani pevski zbor Obala Koper, dir. Sebastjan Vrhovnik 
Sodelujejo Komorni zbor Ave, Ljubljana, dir. Jerca Gregorc Bukovec, Mednarodna poletna akademija 
Utopija&realnosrt, dir. Ragnar Rassmusen in Urša Lah, MePZ Obala Koper (koncert ob 35. obletnici 
delovanja), Koroški APZ Mohorjan Prevalje, zb. Helena Buhvald Gorenšek, Norveški mladinski nacionalni 
zbor.  
Prvi koncert že danes  
Stolna cerkev Koper ob 20.00: KZ Ave bo izvedel sakralni opus Ambroža Čopija 
www.zborobala.net 
 
StoP - Slovenski tolkalni projekt in Komorni zbor “Utopija & Realnost” 
nedelja, 30. 6. 2013, ob 20:30, dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. 
Dir. Urša Lah in Ragnar Rasmussen 
Predstavljena bodo dela Sidelnikova, Rautavaare, Lebiča, Rasmussena in drugih. 
Predkoncertni pogovor z dirigentoma in nekaterimi nastopajočimi, ki bo ob 19:30, v dvorani Marjana 
Kozine. Predstavljen bo mednarodni projekt “Utopija & Realnost”, pogovor pa bo podrobneje razkril dela na 
programu. 
http://www.filharmonija.si/slo/koncerti/346/tolkalno-vokalni-koncert 
 
12. Slovenski otroški zbor 2013 
Torek, 2. julij 2013 v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji 
Pevke in pevci, stari od 10 do 15 let, so se v tednu intenzivnih pevskih vaj družili z izvrstnimi pevci iz cele 
Slovenije in izpopolnili svoje pevsko znanje. 
Dir. Martina Batič in Damijan Močnik 
Program: odlomki iz mjuziklov in skladbe slovenskih ter tujih skladateljev.  
 

ČESTITAMO 
Pomladi so praznovali: 
60 let – Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec 
60 let – Komorni moški zbor Ptuj, zb. Nina Lorber  
40 let – Revija pevskih zborov Pesem Posavja 
35 let – Mešani pevski zbor Cantemus, Kamnik, zb. Urban Tozon 
35 let – APZ Alojzij Mav, Ljubljana, zb. Lovro Frelih 
30 let – Mešanega pevskega zbora Lipa zelenela je…, zb. Karli Leskovec 
25 let – Domžalski komorni zbor, zb. Fernando Mejias 
20 let – Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto, zb. Alenka Podpečan 
10 let – Glasbeni večeri Tabor, Nova Gorica 
 
Dosežki s tekmovanj v tujini: 

11. mednarodno zborovsko tekmovanje v Olomoucu, Češka, 20. – 24. marec 2013 
Dekliški pevski zbor Kraški slavček in Krasje, Nabrežina- Trebče (I), zb. Petra Grassi: 
kategorija sakralna glasba - zlata plaketa absolutno 1. mesto tekmovanja. 
 
YOUNG2013Prague, 21.3.-24.3.2013: 

http://www.zborobala.net/
http://www.filharmonija.si/slo/koncerti/346/tolkalno-vokalni-koncert


Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža (Vrh sv. Mihaela, I), zb. Mateja Černic: zlata 
plaketa, prvo mesto v kategoriji dekliških zborov, ter nagrada za kreativno dramaturgijo. 
Mladinski mešani zbor ŠC Celja, zb. Andreja Ocvirk: zlata plaketa  

Choir Competition& Festival Budapest , Madžarska, 25. - 27. marec 2013 

Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center, zb. David Preložnik: zlato priznanje v kategoriji 
enakoglasne mladinske zasedbe in srebrno priznanje v kategoriji pop.   

 
Montreux Choral Festival, 3. – 6. april 2013 
Vokalna skupina Radost, Godovič, zb. Damjana Vončina:  
kategorija enakih glasov – 1. nagrada, razvrstitev v kvalitetno kategorijo »excellent avec 
distinction« 
 
2. Samoborsko zborsko protuletje, Samobor, 13. april 2013 
Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, zb. Blaž 
Rojko -  zlata plaketa (prvo mesto), skladateljski natečaj na poezijo hrvaških književnikov iz 
Samobora - dve tretji nagradi, ki jo za svoji skladbi prejmeta skladatelja Blaž Rojko in Bojan 
Glavina.  
 
11. Internationaler Chorwettbewerb und Festival Bad Ischl, Avstrija, 27. do 29. aprila 2013 

Ingenium Ensemble, Ljubljana: 1. mesto z zlato diplomo v kategorijah prosti program in 
sakralna glasba, ter zmagovalci tekmovanja.Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v 
Celju, zb. Tomaž Marčič:kategorija C (otroški in mladinski zbori do 25 let): zlato priznanje. 
Dekliški zbor Mens sonora, Ljubljana, zb. Mateja Černic: tretje mesto in zlato plaketo v 
kategoriji sakralne glasbe, drugo mesto in zlato plaketo v kategoriji z obvezno skladbo, najboljši 
ženski zbor tekmovanja, posebna nagrada za dirigenta. 

Međunarodni festival horova Zlatna vila, Prijedor, Bosna in Hercegovina, 10. – 11. maj, 2013 
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, zb. Ambrož Čopi: prejemnik Zlatne vile za 
zmagovalca tekmovanja in posebne nagrade za izvedbo skladbe iz obdobja renesanse.  
 
4. mednarodno tekmovanje mešanih pevskih zborov "Zlatna lipa Tuhlja"Tuheljske Toplice, Hrvaška, 
8.6.2013 

Mešana pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica, zb. Irena Kosmač: najvišje število 
točk tekmovanja v kategoriji ljudska pesem in udeležba na finalu za veliko nagrado, priznanje 
zborovodji. 
  
Musica Sacra, Bratislava, Slovaška,  20. – 23. junij 2013  

Mladinski zbor OŠ Nazarje, zb. Katja Gruber: zlato priznanje.  
 
Diploma iz zborovodstva:  
Na tržaškem konservatoriju Giuseppa Tartinija je z odliko diplomirala iz zborovskega dirigiranja in 
kompozicije Mira Fabjan. V iskanju novih izzivov bodisi za sezono kot za projekte, lahko kontaktirate na 
sledeči naslov: mira.fabjan@gmail.com. 

 
IZŠLO JE 
ZGOŠČENKE IN PUBLIKACIJE 
Kako se ti meni dopadeš 
MePZ VIVA Brežice, zb. Simona Rožman Strnad 
Zgoščenka ob 20. obletnici delovanja prinaša 12 novih priredb slovenskih  ljudskih pesmi z inštrumentalno 
spremljavo, kar v slovenskem zborovskem prostoru predstavlja izjemo. 
Avtorji priredb: M. Predanič, Č. Sojar Voglar, M. Prus, A. Čopi, U. Jašovec, V. Horvat, H. Vidic 

http://www.mepzviva.org/diskografija.html 
Kako kratek je čas 
Zbirka priredb ljudskih pesmi iz Ziljske doline 

mailto:mira.fabjan@gmail.com
http://www.mepzviva.org/diskografija.html


Izdaja naročenih priredb ljudskih pesmi KD Mohorjan Prevalje za 4. zborovski festival ljuske pesmi 20013 
na Prevaljah. Avtorji priredb: E. Gašperšič. H. Lavrenčič, L. Lebič, A. Misson, J. Močnik, E. Oraže, M. Prus, 
K. Pustinek Rakar 
www.mohorjan.si, naročilo zalozba@mohorjan.si 
 
Pesmi na dlani (2002 - 2012) (2013) 
Mladinski in dekliški pevski zbor Glasbene šole Koper, zb. Maja Cilenšek:  
Posnetki na zgoščenki predstavljajo obdobje desetih let.  
http://zkpprodaja.si21.com/sl/Zborovska_glasba/mladinski_in_dekliski_pevski_zbor_glasbe
ne_sole_koper_pesmi_na_dlani__2002-2012/ 
 
Zborovska mapa 2013 Društva slovenskih skladateljev 

Skladbe, ki jih je na otvoritvi Slovenskih glasbenih dnevov predstavil Slovenski komorni zbor, dir, 
Martina Batič 
Avtorji: V. Avsec, A. Čopi, N. Forte, T. Habe, A. Misson, K. Pustinek Rakar, Č. Sojar Voglar, P. Šavli 
arhiv@dss.si 
 
Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec 
Zbornik ob 60. obletnici delovanja 
 
Naših 15 let 
Zbornik ob 15. obletnici delovanja KD Mohorjan Prevalje  
 
Cerkveni glasbenik 
Letnik 106, leto 2013,  
Založba Družina  
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/revija/Cerkveni-glasbenik 
 
TUJE IZDAJE: 

- European Choral Magazin (glasilo evropske zborovske zveze European Choral Association Europa 
Cantat) 

- Koor&stem (glasilo belgijskega združenja Koor& stem) 
- Chor aktuell (glasilo avstrijske zborovske zveze Chorverband Osterreich) 
- Choraliter (glasilo italijanske zborovske zveze Feniarco) 
- Choirland (antologija irske zborovske glasbe – notna zbirka) 
- An Irish Colloquy, National Chamber Choir of Ireland, dir. Paul Hillier (zgoščenka) 
- Cork International Choral Festival 2012 

 
Vse gornje gradivo najdete v Zborovskem arhivu v Uršulinskem samostanu 
http://www.jskd.si/organizacija/knjizno_informacijsko_sredisce/donacija_cuderman.htm) 
V arhiv smo preselili tudi vse gradivo, ki je bilo zdaj dostopno v knjižnici JSKD na Cankarjevi 5! 

 
RAZNO 
Učilnica SIGIC-A 
Urša Chitrakar: Osnove avtorskega prava za glasbenike 
Zapis je nastal na podlagi predavanja Urše Chitrakar v sklopu SIGICevih pravnih delavnic za glasbenike 
maja  2013.  V njem so pojasnjeni osnovni pojmi (kdo so upravičenci pravnega varstva in katere vrste 
pravic imajo) in izrazi, ki se v praksi pogosto uporabljajo. Poleg tega so na enostaven način razložena 
temeljna zakonska pravila o prenosu avtorskih pravic s primeri iz glasbenega področja. Povzetek: 
http://www.sigic.si/ucilnica 

 
Naslednji teden pa izide še drugi del novic… 
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V TEH DNEH… 
Danes! 12. Slovenski otroški zbor 2013 
Torek, 2. julij 2013 ob 17.00 v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji 
Pevke in pevci, stari od 10 do 15 let, so se v tednu intenzivnih pevskih vaj družili z izvrstnimi pevci iz cele 
Slovenije in izpopolnili svoje pevsko znanje. 
Dir. Martina Batič in Damijan Močnik 
Program: odlomki iz mjuziklov in skladbe slovenskih ter tujih skladateljev.  
 
Koncert Dekliškega zbora sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije ter Fantovskega zbora in 
Fantovskega godalnega orkestra jezuitskega kolidža Xavier iz Avstralije 
četrtek, 4. julija 2013, ob 20. uri, v atriju Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani 
Zbora in orkester bodo med drugim predstavili program, s katerim bodo nastopili na tekmovanju Summa 
Cum Laude konec tedna na Dunaju (http://www.sclfestival.org/)  
 
10. mednarodni zborovski Festival Koper  
28. 6. – 17. 7. 23013 
Organizator: Mešani pevski zbor Obala Koper, dir. Sebastjan Vrhovnik 
Sobota, 6. julija 2013, na Škofijah: 
eden vrhuncev festivala - obeležitev 35. obletnice Obale Koper.  
www.zborobala.net 
 

Koncert v sklopu 20. obletnice delovanja MePZ Klas Groblje, zb. Matevž Kink 
v četrtek, 4. julija 2013 ob 20. uri v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah. 
 
50th mednarodno zborovsko tekmovanje Spittal/Drau, Asstria  
4. – 7. julij  2013 
Spitall ob Dravi, dvorec Porcia 
Sodeluje tudiAkademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Koper, zb. Ambrož Čopi 

Program prireditve:  
http://www.singkreis-porcia.at/intern_competition_for_choirs_2013.html 
 
52. mednarodno zborovsko tekmovanje C. A. Seghizzi, Gorica, Italija 
17. – 22. julij 2013 
Kulturni center Lojze Bratuž in Teatro Verdi 
Sodelujetatudi vokalna skupina Jazzva iz Ljubljane, v.s. Jasna Žitnik in Ljubljanski madrigalisti, zb. Mateja 
Kališnik 

http://farm8.staticflickr.com/7405/9139905042_e72de20c2a_k.jpg 
 

 

RAZPISI JSKD 
11. festival Sredi zvezd…, Žalec  
petek, 4. oktobra 2013, ob 19:30 uri v Žalcu 
rok prijave: 2. september 2013 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/sredi_zvezd/zalec_13/sredi_zv
ezd_13.htm 
 
Regijska tekmovanje odraslih zasedb 2013 
16. november – 1. december 2013 
Rok prijave:10. oktober 2013 

http://www.sclfestival.org/
http://www.zborobala.net/
http://www.singkreis-porcia.at/intern_competition_for_choirs_2013.html
http://farm8.staticflickr.com/7405/9139905042_e72de20c2a_k.jpg
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/sredi_zvezd/zalec_13/sredi_zvezd_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/sredi_zvezd/zalec_13/sredi_zvezd_13.htm


Razpisni 
pogoji:http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/
2013/regijski_odrasli_uvod_13.htm 
 
4. festival Brinjevka - festival dobre otroške popevke 
Sežana, Kosovelov, 26. april 2014 
Brinjevka je festival, s katerim želimo spodbujati nastanek boljših novih popevk za otroke, njim pa dati 
možnost, da pokažejo svojo pevsko nadarjenost. 
Rok prijave: 31. 10. 2013 

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci
_13/brinjevka2013/brinjevka_uvod_13.htm 

DRUGI RAZPISI  
2. tečaj za zborovodje Slovenskega Cecilijinega društva 
Predavatelja: Martina Batič in Tomaž Faganel 
Velesovo, 30. 8. - 1. 9. 2013 
Prijave do vključno 14. 8. 2013 
Vzporedno s tem tečajem tudi 4. tečaj liturgičnega orglanja 
Predavatelja: Johannes Mayr (Stuttgart/Nemčija), Dalibor Miklavčič 
Podrobne informacije, vsebina, o predavateljih, prijavnica in cenik: www.scd.si, info@scd.si,031.879281 
 
Mojstrski tečaj za zborovske dirigente  
Voditelj tečaja: Matti Hyökki, Finska 
Ljubljana, od 14. do 17. novembra 2013 
Demonstracijski zbori: Komorni pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani, Dekliški pevski zbor Akademije 
za glasbo v Ljubljani, Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana 
Prijava: 13. oktober 2013, avdicija: Ljubljana, 14. november 2013, organizatorja tečaja: Glasbena matica 
Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani 
Program in urniki:http://www.glasbenamatica.si/izobrazevanje/mojstrski-tecaji 

 
ČESTITAMO 
rekordnim 4744 pevcemin njihovim zborovodjem iz 154 slovenskih osnovnih šolza pripravo in 
nastop na Zborovskem BUM-u 2013, organizatorici dr. Inge Breznik,  njenim sodelavcem in 
vsem ostalim sodelujočim.  
(četrtek, 20.06.2013, ob 13.00 uri, Stadion Ljudski vrt Maribor, Lent Festival 2013). Petje je spremljal Big-
band Orkestra Slovenske vojske. Dirigirali so osnovnošolski učitelji glasbe (častna dirigentka BUMa zaradi 
življenjskih zaslug na področju šolskega zborovskega petja je bila Marinka Šuštar – OŠ Ajdovščina – glej 
posnetek) ter dirigent Big-banda Rudolf Strnad.Koncertni program je sestavljen iz slovenskih ljudskih in 
umetnih pesmi, domoljubnih pesmi, pesmi slovenske popevke in novitete (S. Ivačič: Ljubezenke, bes. S. 
Kopinšek).Navzoče je pozdravil predsednik države Borut Pahor. Dogodek je posnela RTV SLO in ga bo v 
enourni oddaji predvajala v okviru svojega programa. 
Vsi posnetki: http://www.youtube.com/watch?v=O8H04eflV1E 
 

IZŠLO JE 
ZBOROVSKI BUM 
Pesmarica skladb Zborovskega BUM-a v Mariboru. 
Izdala Založba Astrum 

 
ZBOR POTREBUJE ZBOROVODJO 
Združeni mešani pevski zbor Repentabor v Dolu pri Vogljah (Sežana), informacije: predsednica Bojana 
Vidmar, tel. 041 768 757 
 

 

 

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/brinjevka2013/brinjevka_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/brinjevka2013/brinjevka_uvod_13.htm
http://www.scd.si/
mailto:info@scd.si
http://www.glasbenamatica.si/izobrazevanje/mojstrski-tecaji
http://www.youtube.com/watch?v=O8H04eflV1E


27. 8. 2013 
 

FINALE ZA VELIKO ZBOROVSKO NAGRADO EVROPE 2013 
Jutri, sreda, 28. avgusta, ob 16.00 
Arezzo, Italija 
Direktni prenos na www.polifonico.org 
 
Sodelujejo: 

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljnani, Ljubljana (Slovenija) 
Musica Quantica voces da cámera, Buenos Aires (Argentina) 
Batavia Madrigal Singers, Jakarta (Indonezija) 
Youth Choir "Kamer...", Riga (Latvija) 
Chamber Choir Credo, Kiev (Ukrajina) 
 
Na rednem letošnjem zborovskem tekmovanju Concorso polifonico Gudo d'Arezzo 2013, ki so 
sledilo finalu za veliko nagrado Evrope in bo trajalo do sobote pa bosta sodelovala Akademski 
pevski zbor Univerze na Primorskem (zb. Ambrož Čopi) in Dekliška vokalna skupina Bodeča neža 
(zb. M. Černic). 
Tudi to bo imelo direktni prenos na isti spletni strani v času koncertov. 
  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.polifonico.org&h=xAQFdnz2aAQEjvWlaXXRcC9VOhb4g476iqq4wm9CbxDRBRg&s=1


5. 9. 2013 

 
IZOBRAŽEVANJA  JSKD 
 
UVOD V VEČGLASJE: RAZVOJ GLASOVNEGA OBSEGA IN VEČGLASJA 
47. državni zborovodski seminar - za zborovodje otroških in mladinskih zborov 
Ljubljana,  oktober 2013 – februar 2014 
Mentorica: Katja Gruber 
Seminar želi pomagati zborovodjem, da se bodo laže in načrtneje spopadli s praktičnim delom za rast 
pevskih sposobnosti in z vzgojo za večglasje. V delavnicah bomo poskušali v praksi spoznati, kako naj bi 
osnovnošolski zbor, ki si želi kakovostnega napredka, to laže dosegel. 
Rok prijave: ponedeljek, 30. september 
Več: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/47_zborovodski
_seminar.htm 
 
ZBOROVODSKI SEMINAR ZA UDELEŽENCE 45. TABORA SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 
ŠENTVID PRI STIČNI 2014 
Šentvid pri Stični, avla Osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. 
Sobota, 19. oktober  2013 
Mentor: Igor Švara 
Udeležba zborovodje ali predstavnika zbora je obvezna, da bo zbor lahko sodeloval na koncertu združenih 

zborov 2014. 
Letos je obvezna prijava: rok prijave: petek, 11. oktobra 2013 
Prijavnica: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/sentvid/sentvid_2013_2014.htm 
 
Zborovodska šola Osnove dirigiranja 1. stopnja: Dravograd 
V pripravi 
 
Zborovodska šola Osnove dirigiranja 2. stopnja: Brežice 
Prvo srečanje: v sredo, 6. novembra 2013, ob 18. uri. 
Mentor: dr. Borut Smrekar 
Rok prijave: torek, 1. oktobra 2013 
Razpis:http://www.jskd.si/kulturna-mreza/dolenjska-posavje-bela-krajina/brezice/predstavitev.htm# 
 
Zborovodska šola Osnove vokalne tehnike za zborovodje in korepetitorje 1. stopnja: Trebnje 
Mentorica: Martina Burger 
Prvo srečanje v soboto, 11. januarja 2014, predvidoma do 29. marca, 2014 
Rok prijave: petek, 15. novembra 2013 
Razpis: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove_vokalne
_tehnike_I_trebnje.htm 
 
Zborovodska šola Osnove vokalne tehnike za zborovodje in korepetitorje 2. stopnja: Ljubljana 
Mentorica: Martina Burger 
Prvo srečanje sreda, 9. oktobra 2013 
Rok prijave: torek, 1. oktobra 2013 
Razpis:http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove
_vokalne_tehnike_II.htm 
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http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove_vokalne_tehnike_I_trebnje.htm


5. 10. 2013 

 

JESENSKO OBILJE KVALITETNIH IZOBRAZEVANJ RAZNIH 
ORGANIZATORJEV NA VSEH RAVNEH 

Ne prezrite mnozice priloznosti za dopolnjevanje zborovodskega znanja! 

NOVA RAZPISA JSKD 

ZBOROVODSKA SOLA OSNOVE DIRIGIRANJA 1. STOPNJA: DRAVOGRAD 

Prvo srecanje: v petek, 8. novembra 2013, ob 18. uri. 

Mentorica: Urska Stampe 

Rok prijave: ponedeljek, 21. oktobra 2013 

Posebna ugodnost za vse, ki delujete v drustvih v obcinah Dravograd in Slovenj Gradec! 

Razpis:http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove
_dirigiranja_I_dravograd.htm 

  

ZBOROVODSKA SOLA OSNOVE DIRIGIRANJA 1. STOPNJA: LJUBLJANA  

Prvo srecanje: v ponedeljek, 6. januarja 2013, ob 18. uri. 

Mentor: dr. Borut Smrekar 

Razpis bo objavljen naslednji teden 

  

AKTUALNI RAZPISI JSKD 

UVOD V VECGLASJE: RAZVOJ GLASOVNEGA OBSEGA IN VECGLASJA, 47. drzavni zborovodski 

seminar - za zborovodje otroskih in mladinskih zborov 

Ceprav je rok prijav ze potekel in je stevilo prijav veliko, lahko zaradi prestavitve seminarja v 
prostorno dvorano OS Brezovica se sprejmemo kaksnega zamudnika 

Zacetek: 12. oktober, OS Brezovica pri Ljubljani 

Mentorica: Katja Gruber 

Vec: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/47_zborovodski
_seminar.htm 

  

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove_dirigiranja_I_dravograd.htm
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ZBOROVODSKI SEMINAR ZA UDELEZENCE 45. TABORA SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 
SENTVID PRI STICNI 2014 

Ne pozabite, da je letos obvezna prijava: rok prijave: petek, 11. oktobra 2013 

Sentvid pri Sticni, avla Osnovne sole Ferda Vesela v Sentvidu pri Sticni. 

Sobota, 19. oktober  2013 

Mentor: Igor Svara 

Udelezba zborovodje ali predstavnika zbora je obvezna, da bo zbor lahko sodeloval na koncertu zdruzenih 

zborov 2014. 

Prijavnica: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/sentvid/sentvid_2013_2014.htm 

  

ZBOROVODSKA SOLA OSNOVE VOKALNE TEHNIKE ZA ZBOROVODJE IN KOREPETITORJE 1. 
STOPNJA: TREBNJE 

Mentorica: Martina Burger 
Prvo srecanje v soboto, 11. januarja 2014, predvidoma do 29. marca, 2014 

Rok prijave: petek, 15. novembra 2013 

Razpis: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove_vokalne
_tehnike_I_trebnje.htm 

  

OSTALA AKTUALNA IZOBRAZEVANJA  

  

SEMINAR ZA VOKALNI POP IN JAZZ 

Za a cappella skupine, pevce in beat – boxerje 

5. oktober 2013, Antonov dom na Viču (Ljubljana) 

Voditelji seminarja: Sanja Mlinar Marin, Jasna Žitnik, Tadej Pasar 
Organizator: Vokalna skupina Jazzva 

Vec: http://www.jazzva.si/#!__popjazziada/delavnice 

  

SEMINAR ZA ZBOROVODJE OTROSKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV POD 
MENTORSTVOM GUDRUN SCHRÖFEL 

Datum in ura seminarja: 8. oktober 2013, 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00 

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/sentvid/sentvid_2013_2014.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove_vokalne_tehnike_I_trebnje.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/zborovodska_sola/2013_14/osnove_vokalne_tehnike_I_trebnje.htm
http://www.jazzva.si/#%21__popjazziada/delavnice


Voditeljica seminarja: Gudrun Schröfel (NEM) 
Demonstracijski zbor: Mädchenchor Hannover (Dekliski pevski zbor iz Hannovra) 
Kraj: Ljubljana, Kongresni trg 12, dvorana Univerze v Ljubljani 
Organizatorja tecaja: Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani 
Vec: http://www.glasbenamatica.si/izobrazevanje/seminarji 

  

GLAS IN PESEM 

Pomembnost razvoja v telesnem, custvenem in miselnem razvoju otroka in mladostnika 

Sobota, 12. oktobra 2013, 10.00 – 12.30 in 14.00 – 16.30 

Predavateljica: Nicole Corti (FRA) 

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Izanska 12 

Za ucitelje glasbe in zborovodje v osnovnih in srednjih solah 

Organizatorja tecaja: GlasbenI center Edgar Willems in Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani 

Vec:http://www.willems.si/SEMINAR_Glas_in_Pesem.html 

  
MOJSTRSKI TECAJ ZA ZBOROVSKE DIRIGENTE 
14. do 17. novembra 2013 
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovceva dvorana 
Predavatelj: Matti Hyökki (FIN) 
Demonstracijski zbori: 
Komorni pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani 
Dekliski pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani 
Mesani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana 
Tecaj, ki ga bo vodil odlicni pedagog (njegov student je bil tudi Dani Juris, zmagovalec tekmovanja mladih 
dirigentov 2009 v Ljubljani), je odprt za aktivne in pasivne udelezence. 
Organizatorja tecaja: Glasbena matica Ljubljana in Akademija za glasbo v Ljubljani 
Rok za prijavo: 13. oktober 2013 

Vec: http://www.glasbenamatica.si/izobrazevanje/mojstrski-tecaji 

__________________________________________ 

 

V TEH DNEH… 

SREDI ZVEZD 2013…festival vokalnega popa/jazza za male pevske skupine 
Zalec, 4. oktober 2013 ob 19.30 
Dom II. slovenskega tabora Zalec 
Nastopajo: Amadeus, Cantemus, Gallina, Male malice, Sonus. 
http://www.vscantemus.com/ 
  
IZTEKA SE ROK ZA PRIJAVO NA REGIJSKA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB - 10. 
oktober 2013 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_u
vod_13.htm 
  

http://www.glasbenamatica.si/izobrazevanje/seminarji
http://www.willems.si/SEMINAR_Glas_in_Pesem.html
http://www.glasbenamatica.si/izobrazevanje/mojstrski-tecaji
http://www.vscantemus.com/
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_uvod_13.htm
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_uvod_13.htm


BLIZA SE 

POPJAZZIADA 2013 – Festival vokalnega popa/jazza za male pevske skupine 
Antonov dom (Ljubljana-Vic), v sredo, 9. oktobra, ob 19.30.  
Nastopajo: A-Kamela, A Kind Of Art, Bassless, Cantemus, Jazzva, Male malice, Sonus,   
http://www.jazzva.si/#! 
  
rok prijave za  
4. FESTIVAL BRINJEVKA - festival dobre otroske popevke 
Sezana, Kosovelov, 26. april 2014 
Brinjevka je festival, s katerim zelimo spodbujati nastanek boljsih novih popevk za otroke, njim pa dati 
moznost, da pokazejo svojo pevsko nadarjenost. 
Rok prijave: 31. 10. 2013 
-       http://www.slomedia.it/brinjevka-festival-otroske-popevke-vabi-male-pevce-ter-avtorje 
-       

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/otroci_13/brinjevka2013/brinje
vka_uvod_13.htm 

  

objava razpisa za tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2014 
NASA PESEM 2014 
Razpis bo objavljen naslednji teden. 
  
Na voljo pa je razpis za  
24. revijo Zagorje ob Savi – drzavno tekmovanje otroskih in mladinskih zborov 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/revija_zagorje/zagorje_14/uvod_zagorje_14.htm 

  

POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA NAJVISJA PRIZNANJA NA PODROCJU 
LJUBITELJSKE KULTURE ZA LETO 2013 

Morda  je prav vasi  sredini nekdo, ki si zasluzi taksno izjemno priznanje, zato povabljeni k oddaji 
predlogov. Rok za oddajo predlogov je 15. 11. 2013 na predpisanih obrazcih. 

Pozivna dokumentacija je objavljena na nasi spletni  strani  

na sledeci povezavi:  

http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/razpis2013/besedilo_13_priznanja.htm 

Predlagamo, da pobude uskladite z nasimi obmocnimi izpostavami, ki pokrivajo vase podrocje delovanja. 

Za lazje prepoznavanje, kdo je upravicen ali primeren za prejem najvisjega odlicja sklada , 

si lahko podrobneje pregledate na nasi spletni strani pod zavihkom »priznanja«: 

http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/uvod_priznanja.htm 

Podelitev bo konec januarja 2014 v Ljubljani. 

  

CESTITAMO 

http://www.jazzva.si/
http://www.slomedia.it/brinjevka-festival-otroske-popevke-vabi-male-pevce-ter-avtorje
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Marinki Sustar in Damijanu Mocniku – prejemnikoma nagrade za izredne dosezke RS za podrocje 
osnovnega in srednjega solstva:  

http://www.mizs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/8314/ 

  
  

IZSLO JE 

24. FINALNO TEKMOVANJE ZA VELIKO ZBOROVSKO NAGRADO EVROPE MARIBOR 2012 
Zgoscenka je namenjena promociji tekmovanje, je pa tudi v prosti prodaji:  

Cena 6,59 evra – Zalozba ZKP ali na JSKD 

http://zkpprodaja.si21.com/sl/Zborovska_glasba/24._TEKMOVANJE_ZA_VELIKO_ZBOROVSKO_NAGRADO_
EVROPE-MARIBOR_SLOVENIJA_2012/ 

 
 
 

ODLIČEN MLADINSKI ZBOR V SLOVENIJI: 
MADCHENHOR HANNOVER, dir. Gudrun Schrofel 
http://www.maedchenchor-hannover.com/index/musicaldirector.htm 
  
Koncerti: 
danes, 10. 10 ob 20. uri v dvorani Slovenske filharmonije: program http://www.filharmonija.si/slo/koncerti, 
vstop je prost, a potrebujete vstopnice 
jutri, 11. 10. ob 19.30 v cerkvi v Dobovi 
v nedeljo, 13. 10 v Kulturnem domu v Postojni ob 19.00 skupni koncert z Dekliškim zborom Škofijske 
klasične gimnazije Ljubljana (zb. Helena Fojkar Zupančič)  
v ponedeljek, 14. 10 pa sodelujejo na koncertu Slowind s skladbo L'Idole Vinka Globokarja ob njegovi 80. 
obletnici: spored http://www.filharmonija.si/slo/koncerti/369/15-festival-slowind-2013 
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25. 10. 2013 

 
V TEH DNEH… 
ČARNICE – 10 LET 
slavnostni koncert ob 10. obletnici delovanja 
petek, 25. oktobra 2013 ob 19.30 
Slovenska filharmonija 
dirigent Stojan Kuret 
ANTONIO VIVALDI: GLORIA (RV 589) - nenavadno potovanje v Benetke Vivaldijevih glasbenic 
NOVITETE SLOVENSKIH SKLADATELJEV - prva izvedba jubileju posvečenih skladb 
Videonapovednik: http://www.youtube.com/watch?v=oiod3Xzkaj0 

 
BLIŽA SE 
IZTEKA SE ROK ZA PRIJAVO NA ZBOROVODSKO ŠOLO OSNOVE DIRIGIRANJA 2 Brežice, prvo 
srečanje: 6. november 2013 ob 18.00 uri. 
Rok prijave: 28. oktober 2013 
Mentor: dr. Borut Smrekar 
Razpis: 
http://www.jskd.si/kulturna-mreza/dolenjska-posavje-bela-krajina/brezice/predstavitev.htm# 
 

DODATNI SEMINAR ZA 45. TABOR ŠENTVID PRI STIČNI 2014 
sobota, 16. november 2013, Šentvid pri Stični 
Za vse, ki se niste mogli udeležiti prvega seminarja (19. oktobra). 
Udeležba zborovodje ali predstavnika zbora je obvezna, da bo zbor lahko sodeloval na koncertu združenih 
zborov 2014. 
Rok prijave: 11. november 
Razpis in prijavnica: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/uvod_izobrazevanje_zborovska.htm 
 
ROK ZA ODDAJO PREDLOGO ZA PRIZNANJA JSKD ZA LETO 2013 
Do 15. novembra 2013 je še odprt Javni poziv za oddajo predlogov za odličja in priznanja sklada. 
Prosim vas, da razmislite o predlogih. Odličja bodo podeljena na osrednji skladovi slovesnosti, ki bo 29. 
januarja 2013 v Ljubljani. 

Povezava do razpisa: http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/razpis2013/besedilo_13_priznanja.htm 

 

NAŠA PESEM 2014 
Maribor, 12. in 13. april 2014 
Razpis je pripravljen,vendar še ni objavljen zaradi urejanja spletne strani. Kdor bi razpis želel že prejeti, naj 
piše na naslov mihela.jagodic@jskd.si 
Pojasnilo o terminu tekmovanja: 
Zavedamo se, da bi lahko marsikomu tekmovanje na cvetno nedeljo dopoldne zaradi obveznosti pomenilo 
težavo. Vendar tekmovanja ni mogoče izpeljati teden kasneje (velika noč), ali dva tedna kasneje (pomladne 
počitnice), niti dva tedna prej, ker ni mogoče izpeljati dveh državnih tekmovanj v istem tednu (Revija 
Zagorje ob Savi). Če bo dopoldanski nedeljski termin problematičen, bo prestavljen na popoldne. 
 

RAZPIS DELOVNEGA MESTA 
CARMINA SLOVENICA  razpisuje prosto delovno mesto  organizacijskega vodje - m/ž. Delo obsega 
vodenje vseh oddelkov organizacije, stike z javnostmi, pridobivanje sredstev, koordinacijo organizacijskega 
in strokovnega tima, organizacijo koncertov in turnej.  
Pričetek dela je decembra 2013.  
Razpis:http://www.zbor-carmina-slovenica.si/index.php?id=508 

 
VABILO SKLADATELJEM: 

http://www.youtube.com/watch?v=oiod3Xzkaj0
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/uvod_izobrazevanje_zborovska.htm
mailto:mihela.jagodic@jskd.si
http://www.zbor-carmina-slovenica.si/index.php?id=508


NATEČAJ ZA SKLADBO NA TEMO PASIJONA 
UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA, Zagreb, Hrvaška 
Rok prijave: 1. marec 2014  
http://www.pasionska-bastina.com/natjecaj-za-skladbu-nadahnutu-pasionskim-sadrzajem/ 

 

ZASEDBA POTREBUJE ZBOROVODJO 
Vokalna skupina Kosec iz Podpeči na ljubljanskem Barju, potrebuje zborovodjo. Kontakt: 041 726027 ali 

koritniknm3@siol.net.   
  
»Mešani pevski zbor Kulturnega društva Škale (pri Velenju), ki aktivno deluje že 34 let, potrebuje zborovodjo. 
Informacije: predsednica društva Rosvita Vugrinec, tel. 070 875549.« 

  

 IZŠLO JE 
»LULLABIES OF THE WORLD« - ZBIRKA LJUDSKIH USPAVANK S CELEGA SVETA 

Na voljo v izdaji  in na spletni strani, ki je nastala v okviru mednarodnega projekta projekta VOICE in 
založbe Carus. Na voljo so partiture, posnetki izgovorjave, prevodi, itd…. 
Na spletni strani lahko naročite tudi tiskano zbirko in zgoščenko s spremljavami. 
http://www.lullabiesoftheworld.org/ 
 
NAŠI IPAVCI 
Združeni moški pevski zbori občine Šentjur, zb. Matej Romih 
Zgoščenka z izvedbami dvanajstih skladb Josipa, Gustava in Benjamina Ipavca, nekaj tudi manj znanih in 
izvajanih, je izšla z željo, da jih slovenska javnost bolje spozna. 
http://www.sentjur.si/Novice/Nasi-Ipavci---zdruzeni-sentjurski-zbori-izdali-zgoscenko-s-pesmimi-
Ipavcev.html 
 
KAKO KRATEK JE TA ČAS 
Zbirka priredb ljudskih pesmi iz Ziljske doline za mešane, ženske in moške zbore 
Avtorji priredb: E. Gašperšič, H. Lavrenčič. L. Lebič, A. Misson, J.Močnik, E. Oraže, M. Prus, K. Pustinek 
Rakar,  
Izdalo in založilo KD Mohorjan, Prevalje 
Naročilo: zalozba@mohorjan.si 
www.mohorjan.si 
 
__________________________________________  
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DOGODKI JSKD –  
REGIJSKA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2013 
TA KONEC TEDNA 
16. november do 1. december 2013  
Ljubljana, Šentjernej, Radovljica, Gornja Radgona, Dravograd in Postojna 
Sodelujoči in njihovi sporedi: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_re
gijski_13.htm 

 
DODATNI SEMINAR ZA 45. TABOR ŠENTVID PRI STIČNI 2014 
sobota, 16. november 2013, Šentvid pri Stični 
Za vse, ki se niste mogli udeležiti prvega seminarja (19. oktobra). 
Udeležba zborovodje ali predstavnika zbora je obvezna, da bo zbor lahko sodeloval na koncertu združenih 
zborov 2014. 
Razpis in prijavnica: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/izobrazevanje_zborovska/uvod_izobrazevanje_zborovska.htm 
 
OBJAVLJEN JE RAZPIS NAŠE PESMI 2014 
Maribor, Unionska dvorana, 12 in 13. april 2013 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/nasa_pesem/maribor_14/razpis_nasa_pesem_1
4.htm 

 
VRHUNSKI DOGODKI 
SEMINAR GOSPLA IN SPIRITUALA Z ZNAMENITIM MOJSTROM TEGA ŽANRA - ANDRÉJEM J. 
THOMASOM IZ ZDA 
Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana - Šentvid, 21. in 22. decembra 2013  
Organizator in demonstracijski zbor: Zbor sv. Nikolaja Litija, zb. Helena Fojkar Zupančič  
Teme seminarja bodo: zgodovina črnske duhovne glasbe, slogovne značilnosti, razlike in povezave med 
gospelom in spiritualom, instrumentalna spremljava, izvajalska oziroma interpretacijska praksa.  
Namenjen je zborovodjem, korepetitorjem, pevcem, učiteljem glasbe in vsem, ki jih črnska duhovna glasba 
zanima. 
Rok za prijave: nedelja, 1. decembra 2013, oziroma do zapolnitve mest.  
Prijavnina: 65€/55€ - vključuje kotizacijo in notni material.  
Informacije:http://www.litija.org/index.php?t=projekti&id=44 
 

KONCERT OB 60. OBLETNICI KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA 
Cankarjev dom, Ljubljana, sreda, 20. novembra ob 19.00 
Simfonični orkester KGBL s solisti, dir: Živa Ploj Peršuh 
Pihalni orkester KGBL s solistoma, dir.: Andrej Zupan 
Big Band s solisti, dir.: Igor Lunder 
Slavnostni koncert šole, na katerih je veliko slovenskih zborovskih pevcev ali pridobilo znanje in navdih za 
uspešno delovanje v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. 
http://www.cd-cc.si/Sl/glasba/koncert-ob-60-obletnici-konservatorija-za-glasbo-in-balet-ljubljana-4004/ 

 
HILLIARD ANSAMBEL 
Cankarjev dom, Ljubljana, torek, 26. novembra ob 19.30 
Koncert legendarne angleške vokalne zasedbe. Programsko težišče Ansambla Hilliard ostaja glasba 
srednjega veka in renesanse, posebno pozornost pa kvartet namenja stvaritvam sodobnih skladateljev. V 
prvem delu tokratnega programa sta v izročilo angleške srednjeveške glasbe vtkani skladbi prodornega 
armenskega ustvarjalca Vačeta Šarafjana ter ruske pianistke in skladateljice Katje Čemberdži. V sredici 
francoskega in italijanskega srednjega veka v drugem delu, pa bo ansambel Hilliard z brezčasnimi deli 
Johna Cagea, Arva Pärta in obetavnega mladega nemškega skladatelja Maximiliana Schnaussa zgradil most 
med preteklostjo in sodobnostjo. 
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Spored koncerta:http://www.cd-cc.si/sl/glasba/ansambel-hilliard-3756/ 
 

RAZPIS AVDICIJE ZA SODELOVANJE V SVETOVNEM ZBORU MLADIH 2014. 
Ljubljana, Mala dvorana na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, četrtek, 28. novembra 2013, ob 14. 
Uri. 
Žirija: Helena Fojkar Zupančič, Tatjana Vasle in Damijan Močnik. 
Zbor bo naslednje leto vadil v Grožnjanu na Hrvaškem, turneja pa bo potekala po sosednjih državah – med 
drugim tudi v Ljubljani. Dirigirala mu bosta Ko Matsushita (Japonska) in Vlado Sunko (Hrvaška). 
Pri Glasbeni mladini si želijo, da bi lahko čim več našim pevcem omogočili sodelovanje v Svetovnem zboru 
mladih. 

 
BLIŽA SE 
DELAVNICE O GLASBENI KRITIKI 
Ljubljana, 11. november 2013 do 15. januar 2014 
Jesenska-zimska serija glasbenokritiških delavnic, predavanj, okroglih miz in javnih diskusij, katerih namen 
je bistveno poseči v polje glasbenega novinarstva in kritike na Slovenskem. 
Namen je prispevati k dvigu kakovosti pisanja o glasbi, opozoriti na aktualne probleme ter skušati najti 
rešitve in odgovore ter ponuditi  znanje in vedenje številnih priznanih strokovnjakov. 
Kot predavatelji ali moderatorji delavnic bodo sodelovali dr. Gregor Pompe, Primož Trdan, Igor Bašin, Luka 
Zagoričnik, dr. Matjaž Barbo, dr. Jože Vogrinc in Ičo Vidmar.   
Delavnice so namenjene vsem zainteresiranim, torej tako tistim, ki že delujejo na tem polju (npr. novinarji), 
kot tudi novincem, študentom, glasbenim zanesenjakom in glasbenikom samim. 
Organizatorja: SIGIC in spletna glasbena revija Odzven 
program:http://www.sigic.si/odzvenove-glasbeno-kritiske-delavnice 
 
PREDSTAVITEV NOTNE ZBIRKE ZA MOŠKE ZBORE 
Hrabroslav Volarič (1863-1893): Slovenski svet, ti si krasan 
Jutri, v četrtek, 14. novembra ob 19.00 uri v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu 
Ob 150. obletnici skladateljevega rojstva bodo o njegovem življenju in delu spregovorili nekateri ustvarjalci 
zbirke (Stojan Kuret, Erika Bizjak, Silva Seljak), program pa bo prepletala njegova pesem v izvedbi Okteta 
Gregorčič iz Kobarida in solistov.  
 
OPLOTNICAPOPJAZZFEST 2013 
Ta petek, 15. 11. ob 19. uri v kulturnem domu v Oplotnici. 
Predstavile se bodo skupine: Amadeus, Jazzva, Pd (4), Coronke, Oktet 9, Rozalije, Cantemus, Male malice 
in Sonus. 
https://www.facebook.com/events/1377780812466292/?notif_t=plan_user_joined 
 
ZBOROVSKA SREČAJA ŠEMPAS 
To soboto, 16. novembra ob 20.00 uri v Kulturnem domu Šempas 
V sklopu cikla se bo tokrat predstavil Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, zb. Primož Malavašič.  
Na koncertu bodo tri krstne izvedbe: Anej Černe: Ave, dulcissima Maria, Matija Krečič: Obraz v samoti in 
Ana Celin: Midva sva snoč pri drugi bla. 
http://www.zkdng.si/content/view/162/3/ 

 
PREDSTAVITEV NOTNE ZBIRKE ZA MOŠKE ZBORE, MEŠANE IN MLADINSKE ZBORE  
Ludvik Zepič (1887-1971): Sloven'c Slovenca vabi 
Sobota, 23. novembra ob 19.30 uri, Dom krajanov na Razborju,  
predstvitev v okviru koncerta ob 15. obletnici zasedbe Fantje z Razborja. 
 
55. REVIJA PEVSKIH ZBOROV CECILIJANKA 
Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica  
Sobota, 23. novembra 2013, ob 20.30 in nedelja, 24. novembra 2013, ob 17. uri 
Na reviji, ki tradicionalni poteka v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, bo v dveh zaporednih koncertnih 
večerih gostila  slovenske zborovske sestave.   
Letošnja revija je posvečena pesnici Ljubki Šorli ob 20-letnici smrti. 
Organizator: Zveza Slovenske katoliške prosvete Gorica. 

http://www.cd-cc.si/sl/glasba/ansambel-hilliard-3756/
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PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 
Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 
nedelja,  24. novembra 2013, ob 17. uri v Kulturnem domu (večnamenska dvorana) Term Zreče,  
Izbor skupin in posameznikov je na podlagi zvočnih posnetkov letošnjih območnih srečanj pevcev in godcev 
opravila dr. Mojca Kovačič. 
Spored bo objavljen na strni http://www.jskd.si/folklorna-
dejavnost/prireditve/odrasle/pevci_in_godci/pevci_in_godci_2013/pevci_in_godci_2013.htm 

 

IZŠLO JE 
Hrabroslav Volarič: SLOVENSKI SVET TI SI KRASAN 
Izvirne skladbe ter priredbe ljudskih pesmi za moške zbore 
vsebina in nakup preko spletne knjigarne: http://www.zkdng.si/content/view/162/3/ 
ali po naročilu na elektronski naslov matej.macek@jskd.si. 
Do predvidoma začetka naslednjega leta do izšla tudi zbirka za mešane zbore s krajšim  dodatkom tudi za 
ženske. 
Cena: 17 €  
Izdala: Občina Kobarid in JSKD 
 
Ludvik Zepič: SLOVEN'C SLOVENCA VABI 
Priredbe ljudskih pesmi za moške, mešane in mladinske zbore. 
Ludvik Zepič, rojen na Razborju je bil ugleden glasbenik in ustanovitelj glasbenega oddelka v Narodno 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 
nakup preko spletne knjigarne: http://www.jskd.si/knjigarna/glasba/zborovska-glasba/sloven-c-slovenca-
vabi.html 
ali po naročilu na elektronski naslov matej.macek@jskd.si od ponedeljka.  
Vsebina bo na spletu objavljena jutri! 
Cena 10 € 
Izdal: JSKD 
 
Naši zbori 2013/ notni zvezek 1 
Skladbe za mešani, moške in ženske zbore 
Vsebina: http://www.jskd.si/knjigarna/glasba/zborovska-glasba/nazi-zbori-letnik-2013-notni-zvezek-1.html 
Cena 7 € 
Izdal: JSKD 
 
Cerkveni glasbenik letnik 106, leto 2013, št. 5 
Pogovor: Tomi Bušinoski, Cerkveno petje (Matjaž Meglič), Obletnica: Giuseppe Verdi (Aleš Nagode), notna 
priloga (J. Trošt), odmevi (20 obletnica Zavoda Sv. Stanislava)  
Izdala založba Družina http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/revija/cerkveni-glasbenik 
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22. 11. 2013 

 

DOGODKI JSKD  

REGIJSKA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2013 
Dosezke tekmovanja treh regij v Ljubljani, Sentjerneju in Radovljici si lahko ogledate  
16. november do 1. december 2013 na strani: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_re
gijski_priznanja_13.htm 

Ce nekaj casa bomo objavili tudi fotografije in nekaj posnetkov. 

  

Ta konec tedna pa spet lepo povabljeni k poslusanju in spodbujanju kolegov: 

to soboto ob 17.00 v Gornji Radgoni: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_re
gijski_stajerska_13.htm, 

to nedeljo ob 14.30 in 18.00 pa v Dravogradu: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_re
gijski_koroska_13.htm 

  

POTUJOCA MUZIKA 
Mnozicni koncert izbranih mladinskih zborov Slovenije v pocastitev svetovnega dneva zborovskega petja 
pod castnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 
Ljubljana, Gallusova dvorana Cankarjevega doma, nedelja, 8. december ob 18.00 
Zacetek proste prodaje vstopnic: petek, 22. novembra ob 11.00 (na blagajni Cankarjevega doma, 
po internetu, na vseh Kompasih, Mholidaysih, Alpetour agencijah in Petrolovih bencinskih servisih). Cena: 7 
in 5 € 

Skupaj bo zapelo priblizno 500 pevcev in bodo enakomerno zastopani iz vseh regij Slovenije. Prijeten 
program bo pretezno sestavljen iz del slovenskih avtorjev. Za to priloznost je nastalo tudi osem novih 
skladb oz. priredb, ki bodo na koncertu krstno izvedene. Koncert spada tudi v mnozico prireditev po svetu, 
ki bodo pocastile svetovni dan zborovske glasbe (2. nedelja v decembru). Osnovni namen dneva 
zborovskega petja je, da ne iscemo v glasbi le oblikovne popolnosti in poustvarjalne lepot, temvec z 
zdruzenimi mocmi slavimo solidarnost, mir in razumevanje.  

Spored in nastopajoci: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/potujoca_muzika/2013/program_%20potujoca_
muzika_13.htm 

  

VOKALNI ABONMA SKZ 2013 

3. KONCERT 

Dvorana Marjana Kozine v Slovenski filhamoniji, nedelja, 24. novembra ob 19.00 uri 

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/regijski_odrasli_regijski_priznanja_13.htm
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http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/potujoca_muzika/2013/program_%20potujoca_muzika_13.htm


Pred koncertom bo ob 18.00 uri pogovor o sporedu, skladateljih in izvajalcih 

Izvajalca: Slovenski komorni zbor, dirigent Ragnar Rasmussen 

Spored: http://www.filharmonija.si/slo/koncerti/313/vokalni-abonma-3 

  

IZBRAZEVANJE 

Seminar za zborovodje pod mentorstvom prof. Marka Vatovca,  

Glasbena sola Domzale, od 28.11 do 1.12.2013.  

Demonstracijski sestavi: MePZ Slamnik (zb. Ana Cerne Gregoric), ZPZ Moj spev (zb. Peter Pogacar) in 
godalni kvartet Mladih ljubljanskih solistov.  

Seminar bi gotovo koristil veliko nadobudnim zborovodjem, ki zelijo izboljsati tehniko dirigiranja, pridobiti 
nova znanja o oblikovanju zborovskega zvoka in resevanju intonancnih problemov, spoznati didakticne 

principe pri resevanju prej omenjenih tezav in se spopasti z vokalno-instrumentalno zasedbo.  

Informacije: Mitja Gregoric (mitja.gregoric21@gmail.com; 041930584) ali Ana Cerne Gregoric 
(ana.cerne@gmail.com; 041274284).  

  

JUBILEJI 

MESANI PEVSKI ZBOR KLAS GROBLJE, ZB. MATEVZ KINK 
Cestitamo ob 20-letnici delovanja, ki so ga proslavili s koncertom v soboto, 26.10.2013 v Kulturnem domu 
Franca Bernika Domzale. 
  
120 LET ZBOROVSKEGA PETJA V TRBOVLJAH  
Jubilej so vceraj in danes proslavili s koncertoma vseh zasedb z obmocja. Ob tej priloznosti so izdali tudi 
zbornik. 
  
30 LET MESANEGA PEVSKEGA ZBORA POSTOJNA 
Sobota, 23. november 2013 ob 19.00 uri v Kulturnem domu Postojna. 
Koncert ob 30-letnici delovanja bo potekal pod vodstvom dosedanjih zborovodij: Ivom Jelercicem, Matejem 
Penkom in Mirkom Ferlanom. 
Vstopnice (10 €) - vsak obiskovalec prejme tudi novo zgoscenko. Osnovnosolci imajo prost vstop. 
Rezervacije za vstopnice na tel.st. 040-455-016 
  
85 LET JAKOBA JEZA 
Ob jubileju so se ga ze spomnili koncertu v sredo, 20. novembra v Narodnem domu v Celju. Nastopili so 
Mesani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju, zb. Tomaz Marcic, Mesani mladinski pevski zbor Solskega 
centra Celje, zb. Andreja Ocvirk, Dekliski pevski zbor  Gimnazije Celje – Center, zb. David Preloznik in 
Fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje – Center pod vodstvom Gregorja Deleje.  
V soboto, 23. novembra, prav na njegov rojstni dan, mu bo posvecen dan na seminarju za mladinske 
zbore Zborovska sola Zavoda RS za solstvo v Mariboru. 
V torek, 26. novembra ob 19.00 uri pa mu bo posvecen koncert »Zapojmo za rojstni dan skladatelju 
Jakobu Jezu«. Ljubljana, Viteska dvorana v Krizankah 
Izvajalci: Otroski pevski zbor CiciDo GS Zagorje ob Savi, zborovodkinja Tadeja Osredkar, Mladinski in 
Dekliski pevski zbor GS Koper, zborovodkinja Maja Cilensek, povezovanje koncerta: Barbara Jernejcic Fürst. 
Program: http://www.glasbenamatica.si/koncert-za-otroke-zapojmo-za-rojstni-dan-skladatelju-jakobu-
jezu.html 

http://www.filharmonija.si/slo/koncerti/313/vokalni-abonma-3
mailto:mitja.gregoric21@gmail.com
mailto:ana.cerne@gmail.com
http://www.glasbenamatica.si/koncert-za-otroke-zapojmo-za-rojstni-dan-skladatelju-jakobu-jezu.html
http://www.glasbenamatica.si/koncert-za-otroke-zapojmo-za-rojstni-dan-skladatelju-jakobu-jezu.html


   
40 LET AMBROZA COPIJA  - PREPARATE CORDA VESTRA  
Slovenska filharmonija, sobota, 7. decembra 2013 ob 19.00 uri 
Izvajalci: Komorni zbor AVE, gost. zb. Ambroz Copi, Dekliski zbor sv. Stanislava Skofijske klasicne gimnazije 
Ljubljana, zb. Helena Fojkar Zupancic, Slovenski oktet, CarniCe, dir. Stojan Kuret, VAL – Vokalna akademija 
Ljubljana, dir. Stojan Kuret 

  

PROJEKTNI RAZPIS JSKD 

Opozarjamo vas, da bo projektni razpis JSKD za sofinanciranje projektov v letu 2014 objavljen prej, kot 
ponavadi – predvidoma ze od 16. 12. 2013 do 20. 1. 2014.  

  

VABILO  

Vse zborovodje, pevce in skladatelje, ki ze prejemate zborovske novice vabimo, da jih cim bolj sirite med 
svoje znance, morebitne nove zbore in spletne skupine, ki so morda nastale v zadnjem casu. Tako bomo se 
bolj povezani in obvesceni.  
Morebitni novi prejemniki pa se tudi prijavijo na direktno prejemanje tudi s sporocilom na naslov: 
mihela.jagodic@jskd.si. 
  

mailto:mihela.jagodic@jskd.si


4. 12. 2013 

DOGODKI JSKD  
REGIJSKA TEKMOVANJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2013 
Dosezke tekmovanja Primorske si lahko ogledate na strani 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/regijski_koncerti/odrasli/2013/
regijski_odrasli_regijski_priznanja_13.htm  
  
  

JUBILEJ 

40 LET AMBROZA COPIJA - PREPARATE CORDA VESTRA  
Slovenska filharmonija, sobota, 7. decembra 2013 ob 19.00 uri 
Izvajalci: Komorni zbor AVE, gost. zb. Ambroz Copi, Dekliski zbor sv. Stanislava Skofijske klasicne gimnazije 
Ljubljana, zb. Helena Fojkar Zupancic, Slovenski oktet, CarniCe, dir. Stojan Kuret, VAL – Vokalna akademija 
Ljubljana, dir. Stojan Kuret 
Program www.filharmonija.si/slo/koncerti/402/koncert-ob-40-letnici-ambroza-copija  
 
 
  

PRIREDITVE NA SVETOVNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA  
2. NEDELJA V DECEMBRU (letos 8. december) 
Ce tudi vi organizirate dogodek za obelezitev svetovnega dneva zborovskega petja, porocajte  
svetovni zborovski zvezi IFCM, ki vsako leto zbere podatke o vseh prireditvah in jih objavi. Lahko 
objavite tudi posnetke s prireditve oz. si ogledate dogodke drugih izvajalcev po svetu. Osnovni namen 
dneva zborovskega petja je, da ne iscemo v glasbi le oblikovne popolnosti in poustvarjalne lepot, temvec z 
zdruzenimi mocmi slavimo solidarnost, mir in razumevanje.  
Informacije o prazniku, logotip in himna, ki jih potrebujete za na prireditev, so dostopni na strani: 
www.worldchoralday.org/pagina/home.html  

Vas dogodek lahko vpisete na strani  www.ifcm.net/public/doc/912.pdf 

  

-       POTUJOCA MUZIKA 
Ljubljana, Gallusova dvorana Cankarjevega doma, nedelja, 8. december ob 18.00 
Mnozicni koncert izbranih mladinskih zborov Slovenije v pocastitev svetovnega dneva zborovskega petja 
pod castnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.  
Skupaj bo zapelo priblizno 500 pevcev in bodo enakomerno zastopani iz vseh regij Slovenije. Prijeten 
program bo pretezno sestavljen iz del slovenskih avtorjev. Za to priloznost je nastalo tudi osem novih 
skladb oz. priredb, ki bodo na koncertu krstno izvedene. Ob koncertu bo izsla tudi notna zbirka z 20 novi 
izvirnimi skladbami pesmimi ali priredbami za mladinske zbore.  

Spored in nastopajoci: 
www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/potujoca_muzika/2013/program_%2
0potujoca_muzika_13.htm 

-       TRADICIONALNI KONCERT NA PRAZNIK ZBOROVSKEGA PETJA 
Stolna cerkev sv. Nikolaja v Murski Soboti, sobota, 7. decembra, ob 19. uri  
Mesani pevski zbor Stefana Kovaca ze tradicionalno prireja v Murski Soboti koncerte ob svetovnem dnevu 
zborovskega petja, tako bo tudi v letosnjem letu. Vsako leto pa ob tej priloznosti v svojo druzbo povabi se 
en zbor in letos bo to Zbor Chorus iz Murske Sobote.  
  

-       VALETNIN LECHNER  - PONOVNO PREBUJENI MARIBORSKI SKLADATELJ V OBJEMU 
MOZARTA IN BRATOV HAYDN  

Nedelja, 8. december ob 17.00 uri v Franciskanski baziliki Matere usmiljenja v Mariboru 
Program: V. Lechner, W. A. Mozart, J. Haydn, M. Haydn 
Izvajalci: solisti,priloznostni orkester in zbori:  
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Komorni zbor Hugo Wolf, zborovodja Ales Marcic, Mesani pevski zbor Laudamus, zborovodja Maksimiljan 
Fegus, Komorni zbor Skrjancek, zborovodja Tone Zuraj 
dirigent: Maksimiljan Fegus 
Program: Joseph Haydn: Abendlied zu Gott, XXXVc:9, Johann Michael Haydn: Veni Sancte Spiritus, MH 39, 
Wolfgang Amadeus Mozart: Regina Coeli, laetare KV 108, Valentin Lechner* (1777-1849): Veni Sancte 
Spiritus, antifona 
  

-       KONCERT OB 100. OBLETNICI ROJSTVA DIRIGENTA IN ZBOROVODJE JOZETA 
GREGORCA 

Maribor, Unionska dvorana,  nedelja, 8. december ob 19.00  
Izvajalci: Mesani pevski zbor Pro Musica Maribor, Moski zbor Slava Klavora in Komorni zbor Ptuj, ter 
zdruzeni zbori z Moskim pevskim zborom KUD Posta Maribor. 
  

-       PREDSTAVITEV NOVEGA ALBUMA "SRECNE STE JASLI" OKTETA SUHA Z AVSTRIJSKE 
KOROSKE 

Cerkev sv. Franciska Asiskega v Siski/Ljubljana, v nedeljo, 8. decembra 2013  ob 19.45 
Sedem adventnih in sedem bozicnih pesmi, dve podjunski koledniski za novo leto in za praznik svetih Treh 
kraljev, koroske oznanjenjske pesmi, dve skladbi iz znane Drabosnjakove Pastirske igre iz 18. stoletja ter 
dve ljudski bozicni iz Gorenc, kraja severno od Drave.  
Antorji in oprirejevalci: Matevz Fabijan, Bertej Logar (oba dolgoletna vodje okteta), France Cigan, Günter 
Antesberger.  
  

  

NASI ZBORI NA TUJIH FESTIVALIH: 

CARMINA SLOVENICA:  
Toksicni psalmi - Vonj po prednikih premierno v berlinskem RADIALSYSTEM V, sobota 7. 
december 2013, ob 19. uri 
Carmina Slovenica bo s scenskim koncertom Toksicni psalmi ali Vonj po prednikih gostovala v berlinskem 
kulturnem srediscu Radialsystem V, v soboto, 7. decembra 2013, ob 19. uri, ko bo sodelovala na Radialni 
vokalni noci (Radiale Vokalnacht). 
Sredisce projekta je samanska ideja: Vsak in vse kar ustvari clovek, se lahko obrne proti cloveku samemu, 

ce se uporablja brez spostovanja do zivljenja.  

Radialna vokalna noc je tematsko osredotocena na petje kot uprizoritveni akt, ki vabi k odkrivanju notranjih 
in zunanjih prostorov, ki se skozi petje odprejo in pridejo do izraza.   Ob Carmini Slovenici se bodo 
predstavili vznemirljiv ustvarjalec Mikhail Karikis (V.Britanija), uveljavljena indie pevka Shara Worden 
(ZDA)  z Berlin Jazz Vocals, nemska avdio-vizualna umetnica Kira in drugi. V sredisce vecera tako ni 
postavljena zgolj sama umetnost petja, temvec tudi njena intenzivnost in telesnost, njen izraz, predanost, 
zbeganost, ekstaza ali humor. 
  

  

Valentina Lechnerja je v celovskem farnem arhivu odkril H. Federhofer, omenjenega kot 
»Misikmeister aus Marburg«. Takoj so postali pozorni tudi slovenski glasbeni zgodovinarji in ze 
1959. ga omenja D. Cvetko, kasneje J. Höfler (1981), najobsirneje pa ga je prikazala M. Spendal. 
Vsi zacenjajo z njegovim mariborskim obdobjem (1801 – 1805), ko je bil organist v farni cerkvi in je 
ze napisal zgledne kompozicije: Te Deum Laudamus je posvetil mariborskemu zborovodji Matiji 
Lesniku, kantato Dem Unendlichen pa je posvetil krskemu skofu Xaverju von Salmu. V Ljubljani so 
ga 1806. izbrali za glasbenega ucitelja stolniskega kora, vendar te sluzbe ni nastopil. Se je pa 1809. 
preselil v Gradec, kjer je skrbel za druzino z osmimi otroki in leta 1849 tudi docakal smrt.  

Ustvaril je velik in kakovosten opus sakralne glasbe, ki obsega pol ducata mas, kantate in stevilne druge 
obsirne skladbe za soliste, zbor, orkester in orgle. Rokopisi so v notnih zbirkah v Mariboru, Ljubljani, na 
Ptuju, Stift Reinu in drugod in gotovo je mnogo izgubljenega. V Stift Reinu so 2011. po 174 letih poskrbeli 
za prvo izvedbo njegove Misse Solemnis v C-duru, ki so jo slucajno nasli ob obnovi samostana, kar je bila 
glasbena senzacija  in je vzbudila velik interes za domala neznanega skladatelja. Za svojo anonimnost je 
kriv skladatelj sam, saj je skrival svoje skladateljsko delovanje in ga opravljal ljubiteljsko. Poklicno je bil 
racunovodja in ze v Mariboru si je sluzil denar kot financni upravitelj gosposcine Frajdenek inpri 
radvanjskem grofu Mucku. V Gradcu pa se je zaposlil pri k.u.k. drzavni financni upravi in v njej naredil celo 



uradnisko kariero. Sele leta 1837, pri 61 letih, je v personalni mapi prvic obelodanil, da »temeljito obvlada 
generalbas in glasbeni stavek«. Odtlej se ve, da ne obstajata dva Valentina Lechnerja, ampak en sam.  

Franci Pivec 

 

 

ZKD DOGODKI 

2. Pevsko društvo Rožmarin Dravlje vas vabi na premierni in jubilejni koncert ob 15-letnici 
društva, ki bo v sredo, 4.12., ob 18.00 v veliki dvorani doma krajanov v Dravljah, Draveljska 44, 
Ljubljana. Več informacij. 

3. Ženski pevski zbor KUD Svoboda Črnuče vabi na letni koncert v četrtek, 5. decembra 2013 
ob 16.30 uri v Centru za starejše občane Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja 141, Ljubljana Črnuče. 
Več informacij. 

5. Mešani pevski zbor KUD SCT vabi na zimski koncert Sakralna glasba skozi stoletja, ki bo v 
soboto, 7. 12. ob 18.30, v cerkvi sv. Petra na Trubarjevi 80. Več informacij. 

6. Vokalna skupina Gallina vas vabi na koncert z naslovom Novosti za ženske 2013 v torek, 
10.12.2013 ob 19.30, Kult3000, Metelkova 2/b, Ljubljana. Umetniška vodja Ana Erčulj. Vstop 
prost! Več informacij. 

7. Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič skupaj s KPZ Mysterium Kranj in mladinskim 
zborom glasbene šole Kranj vabi na božično pevsko poslastico z naslovom Hvalnica rojstvu, v 
katerem bo predstavljeno delo italijanskega skladatelja Ottorina Respighija: Lauda per la nativita 
del signore in delo slovenskega skladatelja Gašperja Jereba: Ena zvezda. Vljudno vabljeni v 
nedeljo, 15.12.2013 ob 20. uri v kapelo Zavoda sv. Stanislava v Šentvid pri Ljubljani ali v soboto, 
14.12.2013 ob 20. uri v cerkev sv. Martina v Stražišče pri Kranju. Več informacij. 

__________ 

 

1. Komorni zbor Megaron vabi na slavnostni koncert, ki bo v četrtek, 19. decembra 2013 v 

Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije ob 19.30 uri. VEČ INFORMACIJ. 

 

2. KUD Svoboda Črnuče vabi na BOŽIČNO - NOVOLETNI GLASBENI VEČER v petek, 20. 

decembra 2013 ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana Črnuče. 

VEČ INFORMACIJ. 

 

3. Klapa Lavanda vas 21.12. ob 20.00 vabi na božično - novoletni koncert dalmatinske glasbe z 

gosti v kulturni dom Sora - Medvode.  VEČ INFORMACIJ. 

 

4. Mešani pevski zbor Pentakord vabi na letni koncert, ki bo 21.12. ob 18. uri v Zadružnem domu v 

Zalogu. VEČ INFORMACIJ. 

 

5. Vljudno vabljeni na tretji koncert Sakralnega abonmaja. Z nami bo Slovenski oktet, v četrtek, 26. 

decembra, ob 19.30 uri, v uršulinski cerkvi sv. Trojice v Ljubljani. VEČ INFORMACIJ. 

 

6. Vokalno - instrumentalna zasedba Katanija vabi na letni koncert 26.12. ob 19.30 v Kavarno 

Union na Miklošičevi 1 v Ljubljani. VEČ INFORMACIJ. 

 

http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=754:pd-romarin-dravlje-vabi-na-premierni-koncert&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=758:epz-kud-svoboda-rnue-vabi-na-letni-koncert&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=756:sakralna-glasba-skozi-stoletja&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=757:vs-gallina-novosti-za-enske-2013-koncert&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=755:upzs-emil-adami-boino-pevska-poslastica&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=772:kz-megaron-slavnostni-koncert-ob-10-obletnici&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=774:kud-svoboda-rnue-vabi-na-boino-novoletni-glasbeni-veer&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=771:klapa-lavanda-boino-novoletni-koncert&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=765:mepz-pentakord-vabi-na-letni-koncert&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=770:slovenski-oktet-tretji-koncert-sa&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=766:katanija-vabi-na-letni-koncert&catid=86:dogodki&Itemid=108


AKTUALNI RAZPIS 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov Emona 2000, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala MOL. Predmet 

razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v 

letu 2014 in bodo obeleževali 2000 let Emone. Razpis se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov s 

področja umetnosti in kulture, ki živo kulturo povezujejo z arheološko in nesnovno dediščino antične 

Emone. Rok za prijavo: 10. 3. 2014.  Več informacij 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV 

NA JAVNIH POVRŠINAH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2014. Zadnji rok za prijavo je 

28. februar 2014 do 11.00. Vsa razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: 

 http://www.visitljubljana.com/si/turizem-ljubljana/razpisi/ in na spletnem naslovu www.ljubljana.si. 

 

DOGODKI 

FESTIVAL NARODNIH NOŠ, folkorni dogodek. SKUD Vidovdan vabi v soboto 15. februarja 2014 ob 19.00  na Festival 
narodnih noš v KD Črnuče. Več o festivalu 

Mešani pevski zbor Lipa zelenela je vabi na skupni koncert, ki ga pripravljajo s KUD-om Matko Brajša - 
Rašan iz Pule, v soboto, 15. februarja 2014 ob 19.00, v dvorani Matije Tomca Zavoda sv. Stanislava Štula 
23, Šentvid nad Ljubljano. Več o koncertu 

NOČKO IN IZGUBLJENI ZVONEC, otroška predstava Kulturnega društva Šentjakob ob Savi. Vabljeni 16. Februarja 
2014 ob 15.00 in 17.00 uri! Več o predstavi 

SAKRALNI ABOMNA: INGENIUM ENSEMBLE, koncert zborovske glasbe, ki bo v sredo, 19. februarja 2014, ob 19.30, v 
Uršulinski cerkvi Sv. Trojice v Ljubljani. Vstopnine ni! Več o koncertu 

KUD Svoboda Zalog vabi na komedijo Pavla Lužana LAHKOKRILEC, v nedeljo, 23. februarja 2014 ob 18. uri, v 
Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Več o predstavi 
 

Lep pozdrav! 

 

Maja Papič 
Zveza kulturnih društev Ljubljana 
Vodnikov trg 5 
1000 Ljubljana 
T: (01) 438 52 70 
M: 040 160 514 
E: zkdlj@siol.net 
W: www.zkdlj-zveza.si 

 
 
 

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/kultura/razpisi/86895/detail.html
http://www.visitljubljana.com/si/turizem-ljubljana/razpisi/
http://www.ljubljana.si/
http://www.napovednik.com/dogodek284031_festival_narodnih_nos
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=794:noko-in-izgubljeni-zvonec-otroka-predstava&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=793:sakralni-abomna-ingenium-ensemble&catid=86:dogodki&Itemid=108
http://www.kreart.si/svoboda_zalog/index.php?section=1
mailto:zkdlj@siol.net
http://www.zkdlj-zveza.si/

