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UVODNIK
Preteklega šolskega leta se bomo zagotovo 

spominjali po septembrskem Koncertu 
Simfoničnega orkestra Jesenice z go-
stjami Katrinas. Koncert smo izvedli v 
muzeju na prostem pred polno zasede-

nimi stoli in se, pred ponovnim zaprtjem 
šol, naužili glasbenih užitkov v živo. Koncer-

ta sta se poleg župana Jesenic udeležila tudi 
skladatelja Tomaž Habe in Rok Golob.

Šolsko leto smo načrtovali kot običajno, hkra-
ti pa smo se, glede na zdravstveno situacijo, 
pripravljali tudi na zaprtje šol. Izkušnje prvega 
zaprtja smo s pridom uporabili in bili za delo 
na daljavo dobro pripravljeni. Zelo sem pono-
sna na strokovne delavce, v posebno zado-
voljstvo mi je bilo, da smo tokrat tudi pouk 
baleta in nauka o glasbi izpeljali prek videok-
licev, najpogosteje prek aplikacije Zoom. Delo 
na daljavo je bilo za učitelje zagotovo bolj 
zahtevno in naporno. Seveda ga brez pomoči 
staršev, bratcev, sestric, starih staršev ne bi 
mogli izvesti, zato vsem iz srca hvala. 

Ne glede na številne omejitve, predvsem 
zvočne, smo si na šoli zadali cilj, da leto izpe-
ljemo karseda »normalno«, vključno z vsemi 
nastopi in projekti. Tako je večina nastopov 
potekala na daljavo in kljub vsem oviram lah-
ko rečemo, da so bile to dragocene izkušnje 
naših učencev. Izvedli smo kar 93 nastopov, 
večinoma na daljavo. Učitelji so bili že dodob-
ra izurjeni v nastavitvah računalnikov za boljši 
zvok. V dvorani Lorenz smo uredili tudi prenos 
koncertov v živo na našem YouTube kanalu in 
tako izvedli koncert učiteljev s poslušalci za 

telefoni in drugimi računalniškimi napravami. 
V sklopu glasbenega abonmaja smo na daljavo 
izvedli tudi srečanje z dijaki in študenti v obliki 
pogovora in kratkih glasbenih vložkov. Načinu 
dela je posledično sledilo tudi več avdio-video 
izdelkov: glasbena tržnica, glasbena pravljica, 
baletna predstava, mozaik učiteljev, posnetki 
učencev itd. Učitelji smo se tudi večkrat kot 
običajno sestajali na »Zoom sestankih«. Ve-
seli pa nas, da smo leto zaključili s koncerti 
v živo. V sklopu Poletja na Stari Savi smo iz-
vedli baletno predstavo, koncert komornih 
skupin in koncert orkestrov, na katerem nas 
je navdušila krstna izvedba našega nekdanje-
ga učenca Mateja Zupančiča z naslovom Me-
nuet improptu, op. 9. Leto smo zaključili tudi 
z recitalom pevke Neže Novšak in recitalom 
flavtistke Lare Reš. Ponovno smo bili uspešni 
na tekmovanjih, prav tako smo sodelovali na 
prireditvah v kraju, seveda zaradi zaprtja v 
manjšem obsegu. 

Novembra smo končno tudi glasbene šole do-
bile sistematizirano delovno mesto računal-
ničarja. Zaradi zaprtja šol smo izvedli le eno 
ocenjevalno obdobje in šolsko leto zaključili 
ponovno z izpiti, na katerih so učenci poka-
zali, da so kljub vsem oviram dobro nadgradili 
svoje glasbeno-plesno znanje. Štirje učenci 
so uspešno opravili sprejemni preizkus za 
srednjo stopnjo in vam bodo prestavljeni v 
nadaljevanju.
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Šolsko leto 2020/2021 je zaznamovala epidemija covida-19. Od novembra do začetka marca je naše izobraževanje 
potekalo na daljavo – prek različnih aplikacij, kot so Zoom, Viber in WhatsApp. Poučevanje in učenje na daljavo 
nam je vsekakor predstavljalo velik izziv, vendar nikakor ni onemogočilo kakovostnega dela in ustvarjanja. Odličen 
dokaz našega predanega dela so uspešni nastopi prek aplikacij Zoom in YouTube. Harmonikarji smo vse načrtovane 
nastope uspešno izpeljali in smo zelo ponosni na svoje učence in starše, s katerimi smo celo leto odlično 
sodelovali. Taja Regeis je uspešno opravila sprejemni preizkus na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, 
poleg tega pa sta se z Leonom Kusterletom še dodatno potrudila in se udeležila dveh mednarodnih tekmovanj, 
PannoniAccordiona v Sloveniji in Tomaža Holmarja v Italiji. Na obeh tekmovanjih sta bila kljub novim in težkim 
razmeram za priprave zelo uspešna. Kaj sta o tekmovanjih povedala, si lahko preberete v nadaljevanju.

Diana Šimbera, učiteljica harmonika 

Etno je fletno in ….

V torek, 2. februarja, ob 18.30 smo harmonikarji prek aplikacije Zoom priredili 
online nastop z naslovom Etno je fletno in …

Nastopilo je sedemnajst mladih harmonikarjev, ki so skupaj pripravili raznovrsten 
program. Slišali ste lahko vse od ljudske glasbe, skladb zabavnega karakterja 
do otroških pesmic in klasične glasbe. Učenci so nam na ta način pokazali, da 
ima ljudska glasba pomemben vpliv na vse zvrsti glasbe. Nastop smo zaključili z 
dvema skladbama bratov Avsenik, ki so slovensko narodno-zabavno glasbo nesli 
daleč v širni svet.

Organizatorja nastopa sva bila učitelja Diana Šimbera in Zilhad Džananović.

Ti dve tekmovanji sta bili moji prvi tekmovanji s solo harmoniko, tako da sem 
bila zelo navdušena, ampak me je bilo tudi strah. Skladbe za tekmovanje sem 
vadila že prej, ker sem jih imela za sprejemne izpite na Konservatoriju za glasbo 
in balet Ljubljana, ampak sem jih morala še vedno zelo vaditi, da bi bile res dobro 
izvedene.
Ker prej nisem bila na nobenem tekmovanju, je bila to zame čisto nova izkušnja, 
še posebej pa je bilo novo, ker smo morali program posneti. Na dan snemanja sem 
najprej prišla v glasbeno šolo in malo povadila, potem pa smo začeli snemati. Bilo 
je kar težko, ker smo morali ponavljati, saj si v enem posnetku naredil eno napako, 
v drugem spet drugo in nikoli ni bilo popolno. Ampak na koncu nam je uspelo in 
smo posnetek tudi poslali. Za drugo tekmovanje smo snemali še enkrat in smo 
posneli še bolje. Potem pa nam je ostalo le še čakanje na rezultate. To je bilo kar 
dolgo in naprej smo mislili, da si bomo lahko ogledali posnetke sotekmovalcev, 
a se je izkazalo, da ne. Do večera smo le čakali na rezultate. Ko so prišli, mi je 
srce zelo razbijalo, a sem bila na koncu zelo vesela, da mi je uspelo na obeh 
tekmovanjih doseči srebrno priznanje in na enemu tudi 2. mesto.
To sta bili moji prvi tekmovanji in zelo sem zadovoljna s svojim rezultatom. S tem 
pa sem dobila tudi nove izkušnje za naprej in dobro popotnico za srednjo šolo.

Taja Regeis, harmonika, 7. razred

Letos je bilo zaradi covida-19 drugačno leto. Vse je 
potekalo na daljavo. Tudi učne ure sem imel prek Zooma. 
Vaje so bile zato malo težje, saj se zvok inštrumenta ni 
dobro slišal, vseeno pa so bile uspešne, čeprav jih nisem 
tako resno jemal. Ko sem prišel v živo v šolo, so bile vaje 
lažje, ker je bilo na daljavo veliko tehničnih težav. Tudi 
letos sem se prijavil na kar dve tekmovanji, saj nisem 
hotel imeti izpita na koncu leta. Tekmovanja so bila letos 
drugačna od prejšnjih let, saj si moral poslati posnetek 
skladbe. Zame je bilo to bolj zahtevno, ker sem naredil 
veliko posnetkov in sem jih bil že sit. Veliko raje igram 
v živo, kjer imaš eno priložnost in takrat dobro zaigraš. 
To leto sem tudi moral posneti posnetek tri tedne pred 
tekmovanjem, zato sem moral veliko vaditi. Dobil sem 
bronasto in srebrno priznanje. Vseeno imam raje pouk 
v živo, sploh za orkester in duo harmonik, ker se lahko 
pogovarjam z drugimi. 

Leon Kusterle, harmonika, 6. razred

Nastopi in tekmovanja  
v šolskem letu 2020/2021

Taja Regeis

Leon Kusterle

Leon Kusterle in Taja Regeis

Marcela Lužnik na nastopu Etno je fletno
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Ker nam je epidemija covida-19 odvzela možnost, da tako, kot je že prava tradicija, 
svoj zaključni nastop naredimo v živo, smo se odločili, da pokukamo v svojo skrinjico 
zakladov in naredimo prav poseben koncert iz posnetkov, ki so nastali med letoma 
2009 in 2019. Premiera dogodka se je zgodila 28. 5. 2021 ob 18.30 na YouTube kanalu 
Glasbene šole Jesenice. Na koncertu smo predstavili skladbe, izvedene na božičnih 
nastopih, srečanjih harmonikarskih orkestrov Slovenije, nastopih na mednarodnih 
tekmovanjih in na zaključnih koncertih Glasbene šole Jesenice. Izbira posnetkov za 
tovrstni koncert je bila izredno težka, saj se je v zadnjih dvanajstih letih nabralo več 
kot sto posnetkov različnih skladb. Po večdnevnem poslušanju teh prečudovitih 
spominov smo bili vsi skupaj prepričani, da se je prav za vsakega našel kamenček 
v našem glasbenem mozaiku. Predstavili smo širok spekter glasbe, in sicer: etno, 

klasično in zabavno glasbo ter strastni tango, ki v harmonikarskem repertoarju 
nikoli ne bi smel manjkati. Koncert je bil priložnost, da se spomnimo vseh bivših 
in sedanjih članov orkestra ter učiteljev in njihovih učencev, ki so z orkestrom 
sodelovali. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Glasbeni šoli Jesenice, vsem staršem, 
snemalcem, fotografom in svojim zvestim poslušalcem, ki nas podpirajo že vsa ta 
leta. V šolskem letu 2021/2022 si želimo vrnitve v koncertne dvorane in možnosti, 
da ustvarjamo in v živo poslušamo čudovito glasbo. Veliki Ludvig van Beethoven je 
zapisal: »Od srca naj gre k srcu.« Upamo, da so se naše izvedbe dotaknile vaših src. 

Diana Šimbera, dirigentka harmonikarskega orkestra

Koncert harmonikarskega orkestra 
Glasbene šole Jesenice  
»Iz glasbene skrinjice«

Harmonikarski orkester Glasbene šole Jesenice na koncertu orkestrov
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Predmet orkester učenci pričnejo obiskovati v 4. razredu 
inštrumenta. Ko že tehnično zadosti obvladajo svoje glasbilo, 
se je precej lažje vključiti v skupinsko igro. Z igranjem v orkestru 
učenci pridobivajo orkestralno prakso, krepijo branje a vista, 
razvijajo sposobnost prilagajanja, aktivnega vključevanja v 
skupinsko igro in si tako razvijajo smisel za skupinsko delo 
in čut za odgovornost. Prav tako pa močno razvijajo kritičen 
odnos do kulture in orkestralne umetnosti.

Učenci praktično uporabljajo znanje, ki so ga pridobili ne 
samo pri pouku inštrumenta, ampak tudi pri komornih vajah 
ter nauku o glasbi, in ob tem spoznavajo sestavo orkestra in 
vlogo dirigenta. Z igranjem na koncertih in drugih prireditvah 
pridobivajo izkušnje z nastopanjem. Predstavljena definicija 
orkestralne igre se žal letos ni v celoti uresničila.

ORKESTRSKA

Letošnje šolsko leto smo zaradi razglasitve epidemije in razmer, ki so z njo povezane, skupinsko igranje izvajali na daljavo, čemur 
vsekakor ne bi mogli reči skupinsko igranje. Otroci so se učili in igrali individualno. Z računalnikom so se vključili na »vajo«, vadili, 
poslušali druge ter tudi sam zaigrali. Med učenjem na daljavo smo predelali dve večstavčni skladbi. Take vaje so bile precej bolj 
dolgočasne in komaj smo čakali, da se vsi skupaj dobimo, da bomo lahko ustvarjali, muzicirali ter zazveneli kot celoten orkester. 
To se je na naše veselje proti koncu šolskega leta tudi zgodilo in uspešno smo nastopili na koncertu orkestrov, ki je bil 4. junija v 
Kolpernu na Stari Savi. Za poslastico smo v glasbeni šoli in njeni okolici posneli tudi svoj prvi videospot. Za produkcijo zvoka in slike 
se iskreno zahvaljujem kolegu učitelju Gašperju Brezniku, ki je poskrbel, da smo na koncu šolskega leta ustvarili sladek spomin na 
precej grenko leto. 

Monika Korbar, dirigentka pihalnega orkestra

Monika Korbar in pouk orkestra na daljavo

Mladinski pihalni orkester na koncertu orkestrov

IGRA
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PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV 
JAVNIH IN JAVNIH IN 
INTERNIH INTERNIH 

NASTOPOVNASTOPOV
Družina Lužnik na nastopu družin

Simon Krajnčan Fojkar, Drejc Pogačnik in Boštjan Gradišek na koncertu učiteljev

Iva Geržina na pustnem nastopu

Preteklo šolsko leto nam je nasulo 
polno košarico sprememb, prilagajanj, 
učenja in novosti. Šolsko leto smo 
sicer pričeli običajno, v svojih 
učilnicah, čeprav so nas mediji vztrajno 
obveščali, da se koronavirus širi in da 
je samo vprašanje časa, kdaj bomo 
ponovno primorani vzpostaviti pouk 
na daljavo. Konec septembra smo 
uspešno izvedli koncert Simfoničnega 
orkestra Jesenice z dirigentko 
Natalijo Šimunović in gostjami – triom 
Katrinas. Koncert je izzvenel pod 
krasno kuliso drvečega vlaka v okolišu 
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Imela 
sem občutek, da so prišli na koncert 
vsi od blizu in daleč, željni dobre glasbe. 
Pouk na daljavo je bil nato vzpostavljen 
ob koncu oktobra in je trajal do sredine 
februarja za individualni pouk, skupinski 
pouk pa se je znova vrnil v šolske klopi 
v aprilu oz. maju. V času pouka na 
daljavo smo se zelo poglobili v izvajanje 
nastopov prek aplikacije Zoom. Za to 
je najbolj zaslužna naša ravnateljica 
mag. Martina Valant, ki se je z aplikacijo 
podrobno seznanila in nas spodbujala 
k izvajanju nastopov. Naš cilj je bil, da 
pouk na daljavo učencem približamo 
in da učenci tudi nastopajo. Od 
sredine novembra pa do sredine maja 
smo po Zoomu izvedli vrsto internih 
in javnih nastopov. Svoje virtualno 
druženje smo sproti izpopolnjevali in 
nadgrajevali z novostmi, ki jih nudijo 
Zoom in sorodne aplikacije. Prednost 
pri izvajanju nastopov na daljavo je 
gotovo ta, da se učenci lahko med 
seboj vidijo in poslušajo, kar v živo 
največkrat ni možno, saj nastopajoči 
čakajo na svoje minutke pred dvorano 
in drugih nastopajočih nimajo možnosti 
poslušati. Na daljavo smo izvedli tudi 
praznično obarvan božično-novoletni 
koncert, s programom smo sodelovali 

pri decembrskih spletnih koncertih 
glasbenih šol 2020, organizirali smo 
srečanje pevcev Gorenjske, nastop 
pevcev ob slovenskem kulturnem 
prazniku z gostjo dramsko igralko 
Manco Ogorevc, zabavali smo se na 
pustnih nastopih, uspešno smo izvedli 
materinski nastop, nastop družin, 
srečanje z dijaki in študenti glasbe, 
nastop tekmovalcev ter številne 
druge. Zaživele so tudi naša spletna 
stran www.glasbenasolajesenice.
si ter strani na družabnih omrežjih 
Facebook in Instragram, na katerih 
smo objavljali fotografije z nastopov 
in videoposnetke. Človeške narave pa 
se navkljub vsem na novo pridobljenim 
tehnološkim znanjem ne da pretentati 
in seveda smo si znova zaželeli žive 
energije, širših socialnih stikov, vrveža 
v dvorani in bučnega aplavza. V sredini 
marca smo s Koncertom učiteljev 
simbolično prekinili molk v naši 
koncertni dvorani Lorenz, poslušalci pa 
so lepemu dogodku lahko prisluhnili na 
YouTubu. Nastopi iz dvorane so znova 
potekali od sredine maja naprej. Pred 
koncem šolskega leta smo uspešno 
izpeljali projekt Poletje na Stari Savi 
v organizaciji Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, v okviru katerega smo izvedli 
baletni večer in koncerta komornih 
skupin ter orkestrov. Ocenjujem, da 
je bilo to posebno šolsko leto kljub 
virusnim preprekam uspešno, navrglo in 
prevetrilo je naše poglede in vprašanja 
glede pedagogike, medsebojnih 
odnosov, nenazadnje okolja, v katerem 
živimo. Obdajmo se z ljubeznijo, trudimo 
se za harmonične medosebne odnose, 
glasba in ples naj nas navdihujeta!

Karin Vrhnjak Močnik, pomočnica 
ravnateljice
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Nastop predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice pod mentorstvom Neže Križnar

Baletni večer

Nastop učenk citer pod mentorstvom 
Damjane Praprotnik

Recital Neže Novšak

Nastop mladinskega pihalnega  
orkestra na koncertu orkestrov

Koncert od doma  
(učiteljica harmonike 

Diana Šimbera)
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Lansko šolsko leto nas je vse dodobra pretres-
lo, učence, učitelje in starše. Več kot polovico 
šolskega leta smo se namreč učili na daljavo. 
Za pouk plesa in baleta je to še posebej te-
žavno in tudi naporno. Z učenci smo se soo-
čili z mnogimi nevšečnostmi ob delu doma, 
vendar nam je s potrpljenjem, razumevanjem 
in predvsem veliko dobre volje in vztrajnosti 
uspelo. Čeprav je bilo včasih res težko, se je 
delo na koncu obrestovalo. Šolsko leto smo 
vendarle zaključili skupaj, s poukom v baletni 
dvorani. Tudi zaključno predstavo oddelka smo 

pripravili, čeprav zaradi omejitev v Gledališču 
Toneta Čufarja nismo mogli gostiti gledalcev. 
Učenci so imeli možnost izkusiti, kako pote-
ka snemanje baletne predstave. Vsak nastop 
smo na odru lahko večkrat popravljali, se urili 
v nastopanju pred kamero in na odru. Najboljše 
posnetke posameznih razredov smo uporabili 
in jih zmontirali v baletno predstavo, ki je na 
voljo na spletni strani in YouTube kanalu naše 
glasbene šole. V juniju pa smo nastopili še 
enkrat, tokrat vendarle pred občinstvom. Ba-
letno predstavo smo namreč ponovili na zuna-

njem odru pred Kolpernom v sklopu prireditve 
Poletje na Stari Savi. 

V tem šolskem letu se veselimo novih baletnih 
dogodivščin in nastopov. Veselje in ljubezen do 
plesa ter medsebojnega sodelovanja in dru-
ženja nas bosta še naprej vodila. Tako bo tudi 
vztrajati lažje. 

Jerneja Omahen Razpotnik,  
učiteljica baleta

3. razred baleta pred vajo na zunanjem odru

Plesna pripravnica med snemanjem v Gledališču Toneta Čufarja

2. razred  
med vajo pred 
nastopom na 
Stari Savi

Baletni dnevnik  
Mance Vegnuti Benič 

BALETNI ODDELEK NA
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Šolsko leto Učenec/-ka Inštrument Kategorija Dosežek Mentor Klavirska 
spremljava

2020/2021 Lovro Geržina Rog I. Zlata plaketa Gašper Breznik Leon Šmid

2. MEDNARODNO TEKMOVANJE CELEIA (CELJE)

Šolsko leto Učenec/-ka Inštrument Kategorija Dosežek Mentor

2020/2021 Patricija Zupan Kitara – solo 4. Srebrno priznanje Simon Krajnčan Fojkar

DNEVI KITARE 2021 (KRŠKO)

Šolsko leto Učenec/-ka Inštrument Kategorija Dosežek Mentorica Klavirska 
spremljava

2020/2021 Lara Reš Flavta C 2. nagrada Barbara Einfalt Julija Jelovčan

15. MEDNARODNO TEKMOVANJE ARS NOVA (TRST, ITALIJA)

Šolsko leto Učenec/-ka Inštrument Kategorija Dosežek Mentor/-ica Klavirska 
spremljava

2020/2021 Hana Žagar Harfa I. C Bronasta plaketa Urška Rihtaršič Leon Šmid

2020/2021 Zal Plemelj Viola I. C Srebrna plaketa

Posebno priznanje za najboljšo 
izvedbo skladbe slovenskega 
skladatelja

Natalija Šimunović Julija Jelovčan

Posebno priznanje za 
zgledno sodelovanje 
s tekmovalcem in 
umetniško podporo v 
posamezni kategoriji

2020/2021 Patricija Zupan Kitara I. C Srebrna plaketa Simon Krajnčan 
Fojkar

2020/2021 Tanaya Alagić Violina I. A Bronasta plaketa Marija Štular Elizabeta Demšar 
Zupan

2020/2021 Lucija Marija Mesec Violončelo I. A Srebrna plaketa Arslan Hamidullin Saša Golob

2020/2021 Tezej Križanič Žorž Violončelo I. C Srebrna plaketa Arslan Hamidullin Saša Golob

50. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV RS – TEMSIG

Šolsko leto Učenec/-ka Inštrument Kategorija Dosežek Mentorica

2020/2021 Taja Regeis Harmonika C 2. nagrada Diana Šimbera

2020/2021 Leon Kusterle Harmonika C 2. nagrada Diana Šimbera

15. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV PANNONIACCORDION (MURSKA SOBOTA)

Šolsko leto Učenec/-ka Inštrument Kategorija Dosežek Mentorica

2020/2021 Taja Regeis Harmonika B3 2. nagrada Diana Šimbera

2020/2021 Leon Kusterle Harmonika B3 3. nagrada Diana Šimbera

8. MEDNARODNO GLASBENO TEKMOVANJE TOMAŽ HOLMAR KLAVIR & HARMONIKA (NABORJET, ITALIJA)
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Tako kot povsod je bilo letošnje leto tudi pri nauku o glasbi zaznamovano z delom na 
daljavo. Morda še nekoliko bolj kot pri drugih predmetih, saj smo se v učilnice vrnili šele 
po prvomajskih praznikih, torej povsem zadnji, novih izzivov pri učenju in poučevanju pa 
je bilo dovolj za celo šolsko leto.
Ena od stvari, s katero smo se z učenci soglasno strinjali že sredi šolskega leta, je bila, 
da kljub epidemiološki situaciji letos ne sme odpasti zdaj že tradicionalno tekmovanje 
v prepoznavanju intervalov in akordov za učence od 4. do 6. razreda nauka o glasbi. 
Na srečo je to »panoga« pri glasbeni teoriji, ki se jo za silo da izvajati tudi na daljavo, 
obstajajo pa spletne strani, s pomočjo katerih si lahko učenci še dodatno izostrijo uho.
Ko smo se vrnili v šole, je padla odločitev, da to šolsko leto simbolično zaključimo na 
daljavo, in sicer prav s tem tekmovanjem, ki smo ga izvedli s pomočjo družabnega kviza 
Kahoot, saj se je izkazal tako za izvrsten pripomoček pri učenju med letom kot tudi za 
lepo popestritev pouka na daljavo. Za razliko od prejšnjih let, ko so se v dvorani Lorenz 
med seboj »udarili« le najboljši, so to pot s pomočjo interneta in kviza Kahoot lahko 
sodelovali prav vsi.
Prvi so se med seboj pomerili učenci četrtih razredov, in sicer 8. 6. ob 19.00. Bitka za 
najboljših deset je bila zanimiva, trda in neizprosna do zadnjega izmed 25 intervalov, 
kolikor so jih morali učenci uganiti. Po vsakih petih intervalih se je namreč težavnost 
povečala, na koncu pa so glavne tri nagrade prejeli:
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Neža in Drejc se skrivata 

1. Iza Pogačnik Peterman,
2. Katja Kermc,
3. Jaša Torkar Šifrer.

Že naslednji dan, 9. 6., prav tako ob 19.00, so se med seboj pomerili učenci petih razredov. 
Žal je bila prisotnost zaradi šole v naravi letos malce okrnjena, toda vseeno je bilo treba 
za najboljša mesta prikazati zelo visoko raven poslušanja intervalov. Naj spomnimo, če 
so učenci četrtih razredov prepoznavali intervale le do kvinte, so morali peti razredi 
obvladati vse intervale do velike septime. Po 25 intervalih je bil končni vrstni red:

1. Ožbej Lužnik,
2. Tomaž Kofler,
3. Natalija Trkulja.

Zadnji dan pa so se, tudi v nekoliko okrnjenem številu zaradi šole v naravi, med seboj 
pomerili še šesti razredi. Ti so tekmovali v prepoznavanju akordov in njihovih obratov. 
Sploh zadnjih nekaj akordov je bilo odigranih na res težek način (sozvočno in samo enkrat), 
tako da je bila raven tekmovanja kar zahtevna. Po 25 odigranih akordih so bili najboljši:

TEKMOVANJE V SLUŠNEM 
PREPOZNAVANJU INTERVALOV 
IN AKORDOV

1. Katarina Žuber,
2. Hana Nušinović,
3. Taj Justin.

Nagrade je prejelo najboljših deset v vsakem razredu. Ob koncu tekmovanja smo se 
strinjali, da se je celotna stvar odlično iztekla in da jo nameravamo v prihodnje še 
ponoviti, morda v malce drugačnem formatu. Ob zaključku tega nenavadnega šolskega 
leta lahko torej vendarle potegnemo tudi nekaj dobrih stvari, ki nam jih je epidemija 
prinesla.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitava!

Drejc Pogačnik in Neža Križnar, učitelja nauka o glasbi



Iz Avstrije smo prejeli tole prijetno elektronsko sporočilo.

»Pozdravljeni,
z učenci treh slovenskih glasbenih šol smo se udeležili mednarodnega seminarja v Avstriji (GŠ Krško: Elena Štefančič, 
GS Jesenice: Ana Ambrožič in Lenart Nejc Cuznar in GS Rogaška Slatina: Neža Drame). Kljub izrednim okoliščinam 
trenutnega virusnega stanja se nas je nabralo 30 udeležencev, šest učiteljev in pet razstavljavcev inštrumentov ter 
not. Jutri zaključujemo s svojo izkušnjo in se vračamo domov. Napisali smo nekaj vtisov o svojih doživetjih. Z veseljem 
jih objavite v glasilih sodelujočih glasbenih šol.«

Zato vas vabimo, da si preberete nekaj o njihovih doživetjih.

Ob prijavi na seminar smo si predstavljali srečanje mladih citrarjev in resno delo. Z začudenjem smo opazili, da nas 
je vseh mladih skupaj samo pet. Z veliko humorja so nas pričakali tudi učitelji. Takoj po pozdravu smo se podali na 
delo in pričeli igrati v ansamblu. Sledila je pop-rock-jazz delavnica, na kateri smo z učiteljema Jörgom Lanzingerjem 
in Michalom Müllerjem zelo uživali. Vsak dan so nas čakale individualne ure in igranje v skupinah. Udeleženci so se 
zelo potrudili in z nami govorili tudi angleško, da smo jih lažje razumeli. V soboto zvečer smo na grajskem dvorišču 
poslušali koncert učiteljev, v nedeljo pa smo nastopali tudi vsi udeleženci seminarja. 

Ana:
Na koncertu učiteljev me je najbolj presenetila 

skladba Labod (Saint-Saëns). Skladbo je zaigral 

Wilfried Scharf. V priredbi za citre je do sedaj 

še nisem slišala. 

Elena:
Najbolj mi je bilo všeč druženje s 
sostanovalkama in sosedi, saj smo se 
skupaj zabavali na delavnicah in tudi v 
prostem času. 

Neža:
Koncert učiteljev mi je bil zelo všeč, ker so docenti s svojim igranjem in tudi petjem prikazali najvišji nivo igranja na svoj inštrument. 

CITRARSKI 
SEMINAR ZEILLERN 

Lenart Nejc:
Najbolj mi je bilo všeč igranje na pop-

rock-jazz delavnici, na kateri smo 

spoznali in igrali popularne zvrsti, ki jih 

na citre sicer ne izvajamo veliko. 
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Udeleženci citrarskega 
seminarja v Avstriji  

(Ana Ambrožič,  
Lenart Nejc Cuznar, 

Elena Štefančič,  
Neža Drame)

GL
AS

BE
NA

 Š
OL

A 
KO

T 
OD

SK
OČ

NA
 D

ES
KA

 V
 S

VE
T 

GL
AS

BE



Pozdravljeni. Sem Katja in igram klavir. Tokra-
tne počitnice sem se odločila preživeti glas-
beno nekoliko drugače.
Takoj po koncu šole sem se udeležila projek-
tnega zbora Slovenski otroški zbor (ali krajše 
SOZ). To je zbor, na katerem se enkrat na leto 
zberejo pevci iz cele Slovenije, skupaj cel te-
den pojejo in vadijo ter na koncu pripravijo 
dva koncerta. Cel teden smo skupaj živeli v 
Zavodu sv. Stanislava.
Prvi dan smo se razporedili v sobe. Imela 
sem dve cimri. Imeli smo tudi vaje, učili smo 
se prvo pesem, to je bila pesem Bodi zdra-
va domovina. Ko smo končali, sem bila zelo 
utrujena, saj smo končali ob 22.00. Naslednji 
dnevi so si bili precej podobni. Zjutraj smo 
morali pospraviti sobe. Ko smo jih pospravili, 
smo šli na zajtrk. Po zajtrku smo najprej imeli 
malo športa, ker pa so nekateri malo zamu-
dili, smo morali teči tri kroge okoli šole. Imeli 
smo tudi raztezne vaje, bilo je naporno. Ko so 
se vaje začele, smo res veliko peli. Ker smo 
peli tudi večglasne pesmi, smo se razdelili. 
Moj, drugi glas smo bili v telovadnici, prvi glas 

Poletna šola kitare, letos ne v Črnomlju, 
pač pa v Črmošnjicah, je to leto gostila kar 
precej več učencev iz naše glasbene šole 
kot pa prejšnja leta. Kar štirje junaki iz naše 
šole so se opogumili in se podali novim izku-
šnjam naproti. Eni prvič, jaz pa sem znanje 
nabirala že četrto leto.
Vsak dan smo se odpravili do bližnje cer-
kvice, kjer so nam kitare pod prsti odličnih 
kitaristov zaigrale krasne melodije. Prvi ve-
čer je bil (kot po navadi) rezerviran za Slo-
venski kitarski kvartet, v katerem igra tudi 
naš učitelj Simon. Dva večera smo si vzeli 
za koncert v Črnomlju, kjer je med drugim 
igral tudi izjemni profesor, g. Izidor Erazem 

ČE OKLEVATE – ZAKAJ NE BI POSKUSILI?ČE OKLEVATE – ZAKAJ NE BI POSKUSILI?

SLOVENSKI OTROŠKI ZBORSLOVENSKI OTROŠKI ZBOR
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je šel v glasbeno sobo in tretji dvorano. 
Ko smo zvadili po glasovih, smo zapeli 
še skupaj in potem smo si zaslužili ko-
silo. Po kosilu smo imeli nekaj časa, da 
se odpočijemo. Po počitku pa so bile 
spet vaje. Vsak dan smo dobili tri nove 
pesmi, skupaj smo se jih naučili 17. Po po-
poldanski vaji smo imeli malico, po njej pa 
vaje do 22.00. Ko je bilo vaj konec, smo se šli 
stuširat in spat. 
Vaje so izgledale sledeče. Najprej smo se 
upeli. Ko smo se učili nove pesmi, nam je diri-
gent zapel, mi smo ponovili za njim. Dirigent 
nam je tudi razlagal, kako kaj zapeti. Tri dni 
pred koncertom smo ogromno vadili.
Imeli smo tudi dve presenečenji. Eno prese-
nečenje je bil Magic Aleksander, čarovnik, ki 
nam je pokazal trike s kartami, vrvjo, črno 
luknjo, jajcem ... Bilo je čarobno. Drugo pre-
senečenje je bil pa glasbenik Tomaž Hostnik, 
ki nam je pripravil cel koncert. Zelo smo uži-
vali. 
V petek smo nastopili v Cerkljah. Bilo je na-
porno, saj smo mogli ves čas stati. Naslednji 

dan smo imeli še slavnostni zaključni nastop 
v Zavodu sv. Stanislava. Slavnostni je bil zato, 
ker je letos ta zbor potekal že dvajsetič. 
Nastop so snemali za radio in YouTube. Bilo 
je res lepo in veličastno peti v tako velikem 
zboru. 
Na oba nastopa so prišli člani moje družine. 
Zelo sem bila vesela, da jih vidim in da grem 
domov. Bila sem pa tudi žalostna, ker bom 
pogrešala vse nove prijatelje, zato smo se 
odločili, da naslednje leto pridemo spet.

Katja Kermc, učenka klavirja

Grafenauer. Nastopili so tudi učenci, ki so na 
tekmovanjih dosegli najvišja mesta. Zadnja 
dva dneva pa smo bili na vrsti mi: cel teden 

smo se namreč z mentorji pripravljali na 
solistični nastop, po koncu pa odigrali 
turnir košarke. Ne smemo pozabiti niti 
na turnir namiznega tenisa, ki je na tej 
šoli stalnica. Edino, kar je res manjkalo, 
je bil namizni nogomet. Lahko bi rekli, 

da je zaščitni znak poletne šole. Toda 
bili smo nastanjeni v drugem domu, kjer 

ni bilo nogometne mize. Je bilo pa zato 
poskrbljeno za druge aktivnosti, kot so re-
cimo badminton, ki je vzbudil veliko zanima-
nja med dekleti, in pa mini golf, ki je privabil 
naše najmlajše kitariste in kitaristke. Pos-
tavljena je bila tudi plezalna stena, ki nam je 
popoldne in zvečer krajšala čas. Zadnji dan 
so bili na vrsti orkestri in komorne zasedbe, 
ki so spet postregle z zanimivimi, izvirnimi in 
domiselnimi imeni (kot vsako leto).
Poletna šola kitare nam vsako leto ponuja 
veliko: novo znanje, seveda, poleg tega pa 
to, da spoznamo različne boljše učence, saj 
je namenjena predvsem njim. Tako si lahko 
znanje in izkušnje izmenjujemo in se imamo 
zraven res fajn. Poleg tega 24. junija ne za-
pakiramo kitare, ampak jo imamo še vsaj en 
teden v uporabi. Pri nekaterih se lahko teden 
sprevrže v mesec in posledično v celo pole-
tje. Igrati iz srca pa je naravnost izjemno.

Strune letos niso pele le zaradi poletne šole, 
pač pa predvsem zaradi tekmovanj. Na Ptu-
ju je namreč potekalo tekmovanje TEMSIG. 
Najprej nismo vedeli, kaj se bodo dogovorili 
zaradi koronske situacije, toda na srečo se je 
izkazalo, da je bilo tekmovanje samo presta-
vljeno. Kljub temu da sem imela na začetku 
neke zadržke, ker se tega tekmovanja res 
udeležujejo najboljši, sem na koncu na sre-
čo zaigrala presenetljivo dobro, brez treme 
in brez prevelikih napak. Dvorana je bila zelo 
akustična in čudovito poslikana, morda je 
tudi to na neki način pripomoglo k uspešne-
mu nastopu. Na koncu sem dosegla srebr-
no plaketo, ki sem je bila zelo vesela, saj je 
pred začetkom sploh nisem pričakovala. Čez 
kakšen teden pa sem zaigrala še na Dnevih 
kitare Krško, kjer sem si priigrala srebrno 
priznanje.
Vedno pravim, da je vsekakor treba poskusi-
ti. Izgubiti nimaš česa, lahko pa le pridobiš, 
ne le plakete ali priznanja, pač pa znanje in 
izkušnje, ki so vsekakor veliko vredni in ti v 
prihodnosti lahko pomagajo. Če oklevate 
– zakaj ne bi poskusili? Izgubiti res nimate 
česa. Poskusite kdaj!

Patricija Zupan, učenka kitare 
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ANA POLJANŠEK ŽAGAR: 

GAJA SKENDER ROZMAN:

Moje ime je Gaja. Stara sem 15 let. Ple-
šem že od nekdaj. Svojo plesno pot 
sem začela pri štirih letih, in sicer 

sem hodila na plesne urice Zumba na Jesenicah. 
Takrat je neka gospa, ki je v svojih mladih letih 
plesala balet, videla, kako spretno hodim po 
prstih, in svetovala moji mami, naj začnem ple-
sati balet. Tako sem pri šestih letih začela obi-
skovati baletno šolo na Glasbeni šoli Jesenice. 
Balet mi je dal zelo veliko. Predvsem mi je dal di-
sciplino, gibljivost, lepo držo in graciozno gibanje. 
Balet je moja prva ljubezen. 

Leta 2015 sem začela plesati tudi hip hop pri 
skupini Starmoves Jesenice, saj sem želela še 
dodatno plesno znanje. Vsa ta leta sem uživa v 
plesu in spoznala, da želim plesu posvetiti svoje 
življenje. Prišel pa je čas, ko sem se morala odlo-
čiti za srednjo šolo. Že v 5. razredu osnovne šole 

sem izvedela za plesno gimnazijo v Ljubljani, zato 
sem se vpisala na Srednjo vzgojiteljsko šolo, gi-
mnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana), smer 
sodobni ples. Za vpis na to šolo sem morala op-
raviti sprejemni izpit, ki je bil sestavljen iz treh 
delov. Potekal je na šoli. Po desetih dneh sem 
izvedela, da je bil izpit opravljen. Šele takrat sem 
se lahko vpisala. Program je zelo zanimiv ravno 
zato, ker je poleg klasičnih predmetov še veliko 
plesnih, tudi balet. 

Moje želje v prihodnosti so, da bi se naučila veli-
ko novih plesnih tehnik in da bi postala uspešna 
plesalka. Po končani srednji šoli bi se rada vpisala 
na Akademijo za ples, kjer bi pridobila naziv ples-
nega koreografa.

Vsem, ki radi plešejo, svetujem, naj sledijo svo-
jim sanjam. Ples je način življenja in jaz v njem 
uživam. 

Sem Ana Poljanšek Žagar in zaključujem 7. razred klavirja v razredu 
učiteljice Saše Golob na Glasbeni šoli Jesenice.

Moja ljubezen do glasbe se je rodila že zelo zgodaj, pravzaprav 
tako zgodaj, da se niti ne spomnim, kdaj. Rada sem pela, plesala, 
vriskala in zato ni bilo nobeno presenečenje, da sem se v 3. razre-
du osnovne šole vpisala v 1. razred klavirja. Vpisala sem se brez 
posebnih pričakovanj, le iz svojega veselja in občudovanja mo-
gočnega inštrumenta – klavirja. Spomnim se, kako sem se veselila 
prav vsake ure pri učiteljici Moniki Toman v 1. razredu. Na nastopih 
sem igrala lepo, in če se ne motim, nisem imela veliko treme. 

V 2. razredu sem dobila novo učiteljico, profesorico Sašo Golob. 
Na začetku šolskega leta je bilo podobno kot v 1. razredu, toda de-
cembra se je vse spremenilo. Učiteljica me je vprašala, ali bi bila 
pripravljena sodelovati na mednarodnem koroškem klavirskem 
tekmovanju. Privolila sem. Dobila sem nov program, ki je bil veliko 
težji kot dotedanja snov, in morala sem vložiti več časa v vadenje, 
kar pa mi sprva ni preveč dišalo. A ko sem enkrat skladbice preb-
rala in se prepustila muziciranju, je bilo vse lažje. Na tekmovanju 

KLAVIR, MOJA LJUBEZEN

Balet, moja prva ljubezen

sem se odrezala odlično in osvojila prvo mesto. V tretjem razredu sem prav tako tekmovala 
in dosegla dve zlati priznanji – na tekmovanju Tomaža Holmarja in na mednarodnem tekmo-
vanju v Radljah ob Dravi. Skladbe oz. program, ki sem ga uresničevala, je bil vedno zahtev-
nejši, zato sta se čas in kakovost vadenja povečevala. Veliko stvarem sem se morala odreči, 
na primer šoli v naravi, druženju s prijatelji, brezskrbnemu preživljanju počitnic … Toda trud 
je bil poplačan, tudi v 5. razredu, ko sem na TEMSIGU osvojila zlato priznanje in dve posebni 
priznanji. V 6. razredu sem imela v načrtu recital, toda koronavirus mi je prekrižal načrte. 
Na srečo sem lahko decembra še nastopila kot solistka s simfoničnim orkestrom, kar je 
bila čudovita preizkušnja – veliko truda in priprav je bilo potrebnih, da sem v jeseniškem 
gledališču odigrala Mozartovo Romanco.

Letošnje šolsko leto pa je bilo že od samega začetka osredotočeno na sprejemni preizkus, 
ki sem ga opravljala na Umetniški gimnaziji Koper. Že aprila sem dobila najzahtevnejši pro-
gram do sedaj in sem se kar malo ustrašila, ali bom zmogla odigrati, tako kot bi si ga želela. 
Do tega leta sem poleg klavirja obiskovala tudi balet, vendar sem se mu na žalost morala 
odreči. Celo leto sem pridno vadila in marca posnela štiri skladbe, ki sem jih nato poslala 
na gimnazijo v Koper, saj je sprejemni preizkus posebne glasbene nadarjenosti potekal na 
daljavo. Tudi to oviro sem uspešno premagala in z največjim veseljem izpolnila prijavnico 
za srednjo šolo, ki se je zelo veselim. Vesela sem, da bom lahko nadaljevala s klavirjem in z 
glasbo, ki me tako zelo veselita in izpolnjujeta že od otroštva. Seveda dosedanja pot, ki se 
ne končuje, ni bila lahka. Celo moja psička je velikokrat trpela, ko je poslušala nepravilno 
zaigrane note, in zelo uživala, ko je skupaj z mano lahko ubrano zapela. 

Nazadnje pa dodam le še tole – hvaležna sem vsem dobrim ljudem, ki so me učili oz. vodili 
na dosedanji poti, me usmerjali, spodbujali, opogumljali, opominjali. Ni učenca brez učite-
ljev, zato se prav vsakemu izmed vas iz srca iskreno zahvaljujem za vse.
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Ana Poljanšek Žagar vadi s svojo psičko Tači
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TEZEJ KRIŽANIČ ŽORŽ: 

TAJA REGEIS:

VIOLONČELO IN KLAVIR, LJUBEZNI MOJI

Harmonika, ljubezen moja

Nikoli ne bom pozabil odra Gallusove 
dvorane v Cankarjevem domu. Kar 
naenkrat so se prižgale luči in pred 
mano sta se pojavila dirigentka Živa 
Ploj Peršuh in Vlado Kreslin. Začel se 
je koncert Vlada Kreslina s Sloven-
skim nacionalnim mladinskim orke-
strom. Pred več kot 1500 ljudmi! Ob 
prvem aplavzu so bili občutki never-
jetni. Čeprav za kratek čas, sem se 
počutil kot zvezda. In podobno nas-
lednje leto, z novimi prijatelji, ki sem 
jih spoznal poleti med orkestrskimi 
vajami v Ljubljani.

To se ne bi zgodilo, če se ne bi vpisal 
v Glasbeno šolo Jesenice. Spomnim 
se, kako sem prvič vstopil v učilnico, 
v kateri je poučeval takratni učitelj 
violončela Peter Avšič. Začetki so bili 
tako kot pri vsaki stvari težki. No ja, 
pri čelu so morda še nekoliko težji, 
vsaj meni se je tako zdelo. Neznansko 
težji. Vendar mi je s pomočjo učitelja 
in staršev uspelo napredovati. Glas-
beno šolo Jesenice sem obiskoval 
osem let in poleg Petra Avšiča sta bila 
moja učitelja še Nika Selak ter zadnja 

tri leta Arslan Hamidullin. Na Jeseni-
cah sem obiskoval tudi pouk nauka 
o glasbi in solfeggia, in sicer nauk pri 
učitelju Darku Šimberi ter solfeggio 
pri Drejcu Pogačniku.

Če povem po pravici, nisem vedno 
vadil z največjim veseljem. Rad sem 
počel še druge stvari, na primer tre-
niral nogomet. Ampak sem vztrajal. 
Vmes sem se preizkusil tudi na nekaj 
tekmovanjih, kjer mi sploh ni šlo sla-
bo. Dosegel sem zlato priznanje na 
glasbenem tekmovanju Svirel in zlato 
plaketo s klavirskim triom na držav-
nem tekmovanju TEMSIG. Ta podvig 
bi bilo treba ponoviti. Letos sem v 
sodelovanju z učiteljem Arslanom 
na državnem tekmovanju dosegel še 
srebrno plaketo.  

Vsekakor ne gre prezreti vseh prigod 
s Simfoničnim orkestrom Jesenice, 
v katerem sem prvič nastopil z de-
vetimi leti. Dirigentki Nataliji Šimu-
nović namreč kronično primanjkuje 
čelistov. Tudi na vajah in intenzivnih 
pripravah sem užival, včasih bolj, dru-
gič manj, a vsekakor je bilo dolgoletno 
sodelovanje v jeseniškem orkestru 
dragocena izkušnja. 

Posebno poglavje kariere v glasbeni 
šoli je bil pouk klavirja pri učiteljici 
Elizabeti Demšar. Pri njej sem zaključil 
tri razrede, čeprav sem na začetku 
učenja klavirja sanjal, da bi jih šest. 
Sem vsaj spoznal, da pri glasbi ni 
bližnjic. Učiteljica Elizabeta mi je dala 
ljubezen do klavirja, s katerim bom z 
veseljem nadaljeval – sicer na drugi 
glasbeni šoli, kjer želim zaključiti nižjo 
stopnjo. Torej bom le prišel do šestih 
razredov. Morda je bolj pomembno 
to, da verjetno ne bom nikoli pozabil 
vseh zabavnih pogovorov z učiteljico, 
ki so sledili pouku. Z obilo smeha, ja.  

In zdaj sem tam, kjer sem. Tistega 
dne, ko sem se vpisal na jeseniško 
glasbeno šolo, nisem niti pomislil, da 
bo glasba toliko časa moja sopotnica. 
Letos sem opravil sprejemni izpit na 
umetniški gimnaziji v Celju pri profe-
sorju Sebastianu Bertonclju, ki mi je 
zadnja leta poleg učitelja Arslana vlil 
dodatno veselje do violončela. Ne 
vem, kam me bo vse skupaj zaneslo 
v naslednjih štirih letih, vseeno pa 
lahko rečem, da se je vsaka ura vaje 
splačala. In nagrad zanje je bilo veliko.

Darilo je Taja naredila sama, na hrbtni 
strani pa zapisala:

Poučevanje, ki pusti vtis in rezultate,
ni iz glave v glavo,

ampak iz srca v srce!

Za mojo najboljšo učiteljico,
vaša Taja Regeis
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Darilo Taje Regeis  
učiteljici Diani Šimbera  

ob zaključku šolanja

Tezej Križanič Žorž na glasbenem mojstrskem tečaju 
ArSensei v Novi Gorici s korepetitorjem Tadejem Horvatom
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Vztrajnost je zelo pomembna za vse. Če nisi vztrajen, ne 
dosežeš nič, ker se ne potrudiš dovolj. Vztrajaj, da boš 
nekoč nekaj dosegel. Vztrajnosti ni nikoli preveč, ker jo 
vedno potrebujemo. Sedaj, v teh časih z virusom, je še 
najbolj potrebna. Skupaj nam bo uspelo.

Val Šporn, učenec klavirja

MOJE PRVO LETO V GLASBENI ŠOLI

Zelo rada obiskujem pouk kitare, z učiteljico Evo pa je učenje prava zabava, saj se veliko smejiva, 
ko si pripovedujeva smešne zgodbice. Včasih za spremembo kitaro pozabim tudi v šoli, da me 
učiteljica Eva ne pozabi. Učenje kitare pa ni samo zabava, saj je potrebna vsakodnevna vaja 
tudi takrat, kadar se mi ne ljubi najbolj. Žal smo imeli kar nekaj časa pouk na daljavo, kar mi ni 
bilo všeč, saj je učenje prek ekrana težje, hkrati pa je še dolgočasno, razen kadar me Eva heca 
z nutello, da se mi cedijo sline. Velikokrat se mi je zgodilo, da sem pri pouku na daljavo na uro 
kitare kar pozabila. Tako me je morala učiteljica najprej poklicati. Imela sem tudi že dva nastopa 
na daljavo. Pred prvim me je bilo zelo strah, bila sem nemirna in bi kar zbežala, vendar me je 
učiteljica znala pomiriti in sem lepo odigrala. Želim si še nastopa v živo, da se lahko na odru vsem 
priklonim in slišim aplavz. 

Kitara mi je všeč zaradi tega, ker lahko zaigraš veliko poznanih pesmi in zraven še glasno poješ. 
Je težek inštrument, saj morajo prsti in glava delati usklajeno. Komaj že čakam, da se naučim 
pesem Nothing else matters in da jo zaigram boljše kot moj ati.

Tinkara Bernetič, učenka kitare

Živjo. Sem Klara. Obiskujem 2. razred Glasbene 
šole Jesenice. Igram klavir. Zelo uživam med 
igranjem klavirja. Upam, da se bodo ukrepi čim 
prej znižali in da bo vse v redu.

Klara Jevnik, učenka klavirja
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MOJIH ŠEST LET

V glasbeno šolo sem začela hoditi v 3. razredu osnovne šole. Od nekdaj sem 

imela rada glasbo, in ko sem bila sprejeta v 1. razred klavirja, sem bila zelo navdušena. 

Prvo leto sem bila precej nerodna in sramežljiva. Kasneje sem se pri pouku bolj sprostila in na klavir sem 

začela hoditi z velikim veseljem. Tudi na nauk o glasbi sem rada hodila, ker smo se učili stvari, ki sem jih 

znala že od pouka klavirja.

Ko je bil čas za moj prvi nastop, sem imela grozno tremo. Strah me je bilo, da bom čisto pozabila, kaj 

moram igrati. Ko sem stopila na oder, so se mi roke zelo tresle. Potem sem se usedla za klavir in za minuto 

sem pozabila na dvorano, polno gledalcev. Moji prsti so kar sami odigrali melodijo skladbe, ki sem se jo 

morala naučiti na pamet. Ne spomnim se več čisto dobro, a mislim, da sem skladbo zaigrala kar v redu. 

Na koncu nastopa so me gledalci nagradili z velikim aplavzom. To je bil moj prvi klavirski nastop. Bila sem 

zelo ponosna nase, ker je bil to moj prvi nastop pred tako veliko množico. Od tistega dne naprej sem se 

nastopov prav veselila. Komaj sem čakala, da vsem pokažem, kako hitro se učim. V 4. razredu sem pred 

nastopi spet začela dobivati tremo, ker so moje skladbe postajale težje in daljše. Vseeno pa sem še naprej 

z veseljem hodila nastopat, ker sem rada poslušala druge nastopajoče. Vsakič, ko je igral kateri starejši 

učenec, sem bila zelo navdušena nad njegovim znanjem. Komaj sem čakala, da bom tudi jaz v 6. razredu. 

Zdaj pa sem. Končala sem glasbeno šolo in, iskreno, zelo jo bom pogrešala. Pogrešala bom učiteljico Beti 

in nauk o glasbi, pogrešala bom tremo pred nastopi in testi, najbolj pa bom pogrešala nasmehe, ki so jih 

povzročale spodbudne besede in šale moje učiteljice za klavir. Zelo sem ponosna nase, ker sem končala 

glasbeno šolo, saj je to poleg osnovne šole dodatna šola. Bilo je naporno, a sem zelo vesela, da sem imela 

to čudovito izkušnjo.

Doma bom še naprej igrala klavir. Ko igram klavir, čas zelo hitro mine. Med igranjem se sprostim in pozabim 

na vse svoje skrbi. Zelo sem vesela, da sem se v 3. razredu osnovne šole odločila, da se bom vpisala v 

glasbeno šolo, ker je bila to enkratna in čudovita izkušnja, ki mi bo prišla prav in je nikoli ne bom pozabila.

Hana Nušinović, učenka klavirja 

Tinkara Bernetič

Klara Jevnik
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ORGLE
Prvič, ko sem želel začeti igrati orgle, je bilo na koncu glasbene 
pripravnice. Želel sem igrati orgle, nato pa mi je moj učitelj Darko 
Šimbera predlagal, naj najprej igram šest let klavirja in komaj nato 
začnem igrati orgle. Tako sem šel v 1. razred klavirja in ga igral šest let. 
Prva tri leta me je učila Monika Toman, zadnje tri pa Leon Šmid. Zdaj, 
ko sem končal šest let klavirja, pa lahko naslednje leto nadaljujem z 
učenjem orgel. Orgle sem hotel igrati zaradi njihovega zvoka in mogočne 
velikosti. In zdaj že komaj čakam, da bom lahko nanje zaigral.

Martin Hrovat, učenec klavirja

APLAVZ
Naj vam povem anekdoto. Bila je hornistka, ki je neizmerno uživala v aplavzu. Ko je nekega dne zaključevala mojstrski tečaj, je od svojih učencev 

prejela CD, na katerem je bil en sam posnetek. Bil je aplavz, ki je trajal tako dolgo, kolikor dolg je lahko posnetek na 

CD-ju. 

Ko mi je prijateljica pripovedovala to zgodbo, se mi je zdela, priznam, kar malo čudna. Kdo 
si bo prižgal radio, sedel na kavč ali v avto in poslušal neskončno ploskanje? To se je zgodilo 
že pred kar nekaj časa. Sem se pa te zgodbe spomnila pred kratkim, ko sem po celem letu 
igranja pred ekrani slišala pravi aplavz. Aplavz ljudi, ki so lahko bili priča predstavi v dvorani, 
ki so lahko spremljali dogajanje na odru v živo in doživeli petje zbora in igranje orkestra. Ta 
aplavz je izražal navdušenje, pohvalo, hvaležnost, ganjenost.Aplavz poslušalca je darilo nastopajočemu in koliko pomeni! Ko si se dolge dneve pripravljal, 

premostil kopico preprek, se opogumil, se spopadel s tremo in šel na oder, ko si pod sojem 
luči nastopil in pokazal rezultat svojega dela, je aplavz nagrada, ker si dosegel vrh gore, ki si si 
jo zadal osvojiti. Je doseženi cilj. Je darilo, ob katerem se ti kar smeji. Je trenutek, v katerem 
pozabiš na tisto, kar je bilo na poti težko, in si zaželiš iti naprej in to ponoviti znova in znova.Dragi poslušalec, dragocen si nam. Bodi z nami, uživaj v našem muziciranju in nam na koncu 

pokloni bučen aplavz! 

Julija Jelovčan, učiteljica klavirja 

Julija Jelovčan, ki spremlja učenko Laro Reš

Klara Jevnik

Julija Jelovčan z učiteljicama flavte Evo Mittendorfer in Barbaro Einfalt

MOJE PRVO TEKMOVANJE 

Na dan tekme sem se moral zelo zgodaj zbuditi. Zjutraj sem se pogledal 
v ogledalo in si mislil, da bom danes dobro igral. Po tem smo odpotovali 
od doma vse do Ormoža. Na poti sem videl kar nekaj lepih lokacij, ven-
dar trema in strah nista šla stran. Stala sta mi na ramenih in mi govorila, 
kako bom slabo igral. Nisem sem jima pustil. Vedel sem, da bom igral 
po svojih najboljših močeh. Ko smo prišli do Ormoža, me je strah kar 
oblegel in noge so se mi začele tresti. Odšli smo noter, odigrali enkrat 
skupaj in se nato odpravili v učilnico. Tam sva z učiteljico povadila še 
tiste dele, s katerimi sem imel največ težav. Ko sva končala, sem se 
skušal čim bolj sprostiti. Če se tudi vi hočete sprostiti na kakšnem 
tekmovanju, so videoigrice rešitev. Igrice, ki sem jih imel na telefonu, so 
mi pomagale do te mere, da me pri nastopu ni bilo toliko strah. Seveda 
me je bilo še, zato sem se zagledal v sliko, ki je bila pred menoj, in užival 
v igranju. Po igranju sem se komisiji nasmejal in ponosno odkorakal iz 
dvorane.

Zal Plemelj, učenec viole
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MANCA BRATKIČ

Manca je svojo glasbeno pot začela z učenjem violine na Glasbeni 
šoli Ljubljana Vič - Rudnik pri prof. Emilu Carliju, kjer je tudi 
zaključila vseh šest letnikov nižje glasbene šole. Takoj po končani 
violini se je začela učiti oboo na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana. Pri prof. Miranu Bolhi je po štirih letih zaključila 
nižjo stopnjo, srednješolski program pa je nadaljevala pri prof. 
Maji Kojc. Ob tem je hodila tudi na Škofijsko klasično gimnazijo, 
kjer je leta 2009 uspešno opravila splošno maturo. Leta 2011 je 
opravila glasbeno maturo in se leto kasneje vpisala na Akademijo 
za glasbo v Zagrebu, kjer je magistrirala leta 2017 pri prof. Branku 
Mihanoviću. Udeležila se je tudi nekaj tekmovanj: Temsig, HDGPP 
(hrvaško državno tekmovanje), Mednarodnega tekmovanja za 
trobila in pihala v Varaždinu. Aktivno se udeležuje tudi seminarjev 
in mojstrskih tečajev pri priznanih oboistih, kot so Giorgi 
Gvantseladze, Max Artverd, David Seghezzo, Thomas Indermühle, 
Emanuel Abbühl in David Walter. Že 10 let igra v Simfoničnem 
orkestru Cantabile, občasno pa pomaga v Pihalnem orkestru 
Krško in Simfoničnem orkestru Krško.
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MAMA MLADIH 
GLASBENIKOV
Naj se predstavim. Sem mama svojih dveh in učiteljica 25 
drugih, tudi malo »svojih« najstnikov. Zaposlena, zasedena,  
s kroničnim pomanjkanjem časa. Tudi zato, ker sta taka tudi 
otroka. In ni mi žal.

V delo in utrip Glasbene šole Jesenice je naša družina vpeta že 
devet let, najprej se je vanjo vpisala hči, nato še sin. Kot starš 
sem se vedno zavedala, da so obšolske dejavnosti za razvoj 
otroka vsaj tako pomembne kot šolanje samo. In ker imam 
glasbo zelo rada tudi sama, sem bila navdušena nad njunim 
zanimanjem za inštrument.

Glasbena šola Jesenice je zelo uspešna šola z utečenim 
delovanjem, zelo predanimi učitelji in kakovostnim poukom. 
Šola žanje uspehe in zato smo občani Jesenic upravičeno 
ponosni nanjo. V lanskem in letošnjem šolskem letu je delo, 
tako kot pri večini drugih dejavnosti, potekalo na nekoliko 
drugačen način, na daljavo. A uspeh in znanje naših otrok 
vseeno nista izostala. Vse je potekalo gladko, starši pa smo 
dobili še boljši vpogled v ure inštrumenta in nauka, saj pri 
običajnem delu tam nismo prisotni. In rečem lahko le: vse 
pohvale za predano delo in strpnost do otrok, ki, saj vemo, 
ne vadijo vedno ravno dovolj. Odnosi med učenci in učitelji so 
topli, skorajda prijateljski, in to mi je kot mami v veliko veselje.

Že nekaj let sem tudi predsednica sveta staršev Glasbene 
šole Jesenice. Dodatna obveznost, breme? Nikakor ne! Tako 
sem v dogajanje še bolj vpeta, poleg tega mi je všeč, da sem 
seznanjena s spremembami, novostmi, včasih tudi težavami  
in da lahko s svojo besedo tudi kaj spremenim.

Resnično sem vesela, da je Glasbena šola Jesenice pomemben 
del vsakdana naše družine. In da otroka vztrajata, hči celo 
že osmo leto, saj sta z učiteljico Evo Jelenc Drozg res uigran 
tim. Včasih bolj, drugič manj navdušeno preigravata izbrane 
skladbe, vendar se trud vsako leto z nastopi in na koncu z 
uspešno opravljenim izpitom poplača. Kitara in saksofon imata 
pri nas doma pomembno vlogo.

Tudi ko bosta otroka zaključila šolanje na Glasbeni šoli 
Jesenice, bom z veseljem prisluhnila kateremu od koncertov, 
saj jih vsako leto pripravijo lepo število. Želim jim, da ostanejo 
šola na takem nivoju še naprej. 

Elvira Garibović, predsednica sveta staršev

UČITELJI 
PIHAL
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MAŠA CILENŠEK

Maša Cilenšek se je flavte začela učiti v Glasbeni šoli Radovljica, 
kasneje je nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana 
(KGBL) in zaključila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vmes je 
eno leto obiskovala študij flavte v Detmoldu v Nemčiji. V času študija v 
Sloveniji je vzporedno obiskovala tudi pouk jazz petja na KGBL. Danes 
se poleg poučevanja flavte v glasbeni šoli udejstvuje tudi kot pevka 
v različnih zabavnih glasbenih zasedbah. V zadnjem letu je izdala 
svoj prvi pevski avtorski singel v sodelovanju z jazz saksofonistom 
Klemnom Kotarjem.

dobro igranje inštrumenta ni pomembno samo, koliko vadiš, pač pa 
tudi, kako; vedno je želela, da najprej premislim, kaj bom naredila in na 
kaj vse bom pri tem pozorna, šele nato sem v roke prijela flavto in to 
poskusila izpeljati.

Po končani nižji glasbeni šoli sem šolanje nadaljevala na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana, kjer me je učila profesorica Draga Ažman. 
V mojih takratnih očeh je bila zares stroga, poleg znanja o igranju 
flavte pa je veliko pripomogla tudi k oblikovanju moje pedagoške 
osebnosti. Takrat sem namreč največ spoznala o pojmu dobrega 
pedagoga.

Popoldne sem hodila na konservatorij, dopoldne pa sem bila 
gimnazijka Gimnazije Poljane. Vedno sem se rada učila tujih jezikov, 
zato se mi je zdela jezikovna gimnazija logična izbira, saj sem poleg 
glasbenega znanja želela tudi splošne širine. Kljub temu da je ljubezen 
do glasbe v študijskem smislu prevladala, svojo ljubezen do jezikov 
še vedno gojim, saj bi se jih rada naučila čim več. Zaenkrat mi gredo 
dobro angleščina, francoščina, nemščina, portugalščina in malo 
španščina, je pa na svetu še ogromno držav, za katere si želim, da bi v 
njih med obiskom lahko komunicirala v tamkajšnjem jeziku.

Flavto sem študirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, najprej pod 
mentorstvom profesorja Rudija Poka, ki je postal skoraj moj tretji 
dedek. Kot prekaljen orkestrski maček nikakor ni dopuščal, da bi na 
urah prihajalo do napak pri igranju, zato sem takrat postala še bolj 
natančna, kar mi je ostalo tudi kasneje, ko sem magistrski študij 
nadaljevala pri profesorju Mateju Grahku, s katerim sem veliko 
spoznavala sodobno glasbo.

Tudi po končanem študiju še vedno z veseljem muziciram v različnih 
komornih zasedbah, ki se spreminjajo glede na priložnosti, za 
katere igramo. Sicer pa zadnja leta intenzivno odkrivam pedagoški 
poklic v vlogi učiteljice flavte. Poleg tega se trenutno posvečam 
glasbeni pedagogiki Willems, katere študij mi odpira nove dimenzije 
poučevanja glasbe in glasbe nasploh.

Še vedno se z veseljem vsak dan vračam v glasbeno šolo, čeprav je 
moja vloga sedaj drugačna. Vsako šolsko leto znova se veselim novih 
obrazov in komaj čakam, da se spet vrnejo stari s poročili o vsem, kar 
se jim je dogajalo, medtem ko se nismo videli.

Kot pedagoginjo me najbolj razveseljujejo mali koraki napredka, ki 
jih spremljam pri svojih učencih, in se z njimi iz srca veselim vseh 
uspešno naučenih prvin igranja inštrumenta, vseh uspešnih nastopov 
in drugih dogodkov, ki jih še doživijo v glasbeni šoli.

BARBARA EINFALT

Svojo glasbeno pot sem začela v glasbeni šoli Škofja Loka. Še danes 
se spominjam, kako mogočen se mi je zdel Puštalski grad, v katerem 
ima šola prostore, in s kakšnim spoštovanjem do starih zidov sem 
prihajala na ure flavte. Moja prva profesorica je bila zdaj že upokojena 
ga. Marija Grasselli, ki je bila v svojem pedagoškem pristopu predvsem 
zelo glasna. Čeprav je bila učilnica čisto na koncu, je bilo že na 
začetku dolgega hodnika slišati, kako dobro (ali pa ne) je zvadil tvoj 
predhodnik. Vendar je kljub navidezni strogosti velikokrat pokazala, 
da ima svoje učence rada, in nas pohvalila, ko je nastop dobro uspel, 
ali celo podelila oceno pet, ko si zvadil zares dobro. V škofjeloški 
glasbeni šoli me je nato zadnji dve leti učila profesorica Ana Kavčič 
Pucihar, ki me je predvsem spodbudila, da sem začela bolj razmišljati 
o tem, kaj se dogaja znotraj posamezne skladbe, in me naučila, da za 
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MONIKA KORBAR

Monika Korbar je z učenjem klarineta začela z osmimi leti na 
Glasbeni šoli Jesenice, kjer jo je poučeval Karel Ažman. Šolanje je 
nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri prof. 
Juriju Jenku ter nato še na Akademiji za glasbo, kjer je leta 2001 
v razredu prof. Alojza Zupana diplomirala z odliko. Med šolanjem 
je svoje znanje izpopolnjevala na številnih seminarjih in v poletnih 
šolah tako v Sloveniji kot v tujini. Seminarjev za klarinet doma in 
v tujini se še vedno redno udeležuje. Sodelovala je z različnimi 
orkestri in komornimi zasedbami, igrala pa je tudi samostojno. 
Na svoji glasbeni poti se je udeleževala tudi tekmovanj in na 
njih dosegala vidne rezultate. Zdaj vidne uspehe na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih dosegajo njeni učenci klarineta, ki ga 
poučuje na Glasbeni šoli Jesenice. Nekaj njenih bivših učencev 
svoje glasbeno izobraževanje nadaljuje na konservatorijih v 
Sloveniji in tujini, nekateri pa igrajo pri Pihalnem orkestru Jesenice 
- Kranjska Gora ali pa so vključeni v druge glasbene zasedbe. Je 
članica Slovenskega orkestra klarinetov ter Pihalnega orkestra 

Jesenice - Kranjska Gora. Za igranje v pihalnem orkestru je prejela 
bronasto, srebrno in zlato Gallusovo značko. Od leta 2016 nastopa 
in muzicira skupaj s pianistko Moniko Toman, s katero sta izdali 
tudi zgoščenko, ki sta jo premierno predstavili na odru glasbene 
šole ob njeni 70-letnici.

EVA MITTENDORFER

Svojo glasbeno pot sem začela s sedmimi leti v razredu flavtistke 
Alenke Zupan na Glasbeni šoli Koper. Šolanje sem nadaljevala na 
Umetniški gimnaziji Koper, kjer sem leta 2011 uspešno maturirala, 
opravila pa sem tudi sprejemni izpit na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Tu sem zaključila magistrski študij pri zasl. prof. Fedji 
Ruplu. V študijskem letu 2016/2017 sem prek študentskega 
programa Erasmus študirala na Kraljevem konservatoriju za glasbo 
v Madridu (Španija) pri prof. Manuelu Rodríguezu. V času šolanja 
sem se udeleževala tako solističnih tekmovanj kot tudi tekmovanj 
v komornih zasedbah, nazadnje v začetku julija 2019, ko sem s 
triom flavt Loka zasedla tretje mesto na mednarodnem glasbenem 
tekmovanju Classic Pure Vienna. Sodelovala sem na učnih urah 
flavtistov Christiana Chereta (Francija), Mateja Zupana (Slovenija), 
Federice Lotti (Italija), Nicole Molumby (ZDA), Antonia Nueza 
(Španija) …
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ANDREJ KNAP

Andrej Knap je leta 1998 diplomiral na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani v razredu prof. Matjaža Drevenška. Po študiju je svoje 
znanje izpopolnjeval pri prof. Jean Marie Londeix (Francija) v okviru 
Glasbenega poletja na gradu Podsreda. 

Je član Policijskega orkestra, kot orkestrski glasbenik letno 
nastopa na več kot 30 koncertih doma in v tujini (v Makedoniji, 
Avstriji, Nemčiji, Švici, na Madžarskem in Veliki Britaniji). Hkrati 
poučuje saksofon na Glasbeni šoli Jesenice. Sodeluje v različnih 
komornih zasedbah, je mentor na glasbenih delavnicah in član 
tekmovalnih komisij. Vzgojil je številne mlade saksofoniste, ki so na 
državnih tekmovanjih dosegli najvišja mesta, mnogi so nadaljevali 
šolanje in so danes priznani glasbeniki. Kot član Ljubljanskega 
kvarteta saksofonov je nastopal na 13. Svetovnem saksofonskem 
kongresu v Minneapolisu (ZDA). 
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ANDREJA PUHAR

Andreja Puhar je na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomirala z 
odliko (summa cum laude) leta 2010 pri profesorici Darji Koter, smer 
glasbena pedagogika. Izobraževanje kljunaste flavte je uspešno 
končala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri prof. Mateji 
Bajt. Svoje znanje je izpopolnjevala na številnih seminarjih in poletnih 
šolah. Na Glasbeni šoli Tržič, kjer je tudi začela svoje izobraževanje, 
se od leta 1995 intenzivno ukvarja s poučevanjem kljunaste flavte 
in komorne igre. Njeni učenci se kot solisti in v komornih sestavih 
uspešno udeležujejo državnih tekmovanj, nekateri tudi nadaljujejo 
glasbeno izobraževanje na konservatorju in Akademiji za glasbo v 
Ljubljani.

KARIN VRHNJAK MOČNIK

Flavtistka Karin Vrhnjak Močnik, rojena leta 1983, je osnovno glasbeno 
izobraževanje dobila v Radljah ob Dravi, umetniško gimnazijo pa je 
obiskovala v Velenju in Mariboru. Leta 2005 je diplomirala na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani v razredu red. prof. Fedje Rupla. Leta 2010 je 
prav tam zaključila podiplomski študij flavte ter uspešno zagovarjala 
magistrsko nalogo z naslovoma Akustično-zgodovinski oris flavte in 
pikola ter Pikolo v slovenskem glasbenem šolstvu pod mentorstvom 
red. prof. Mateja Zupana ter somentorstvom izr. prof. dr. Bruna 
Ravnikarja. V času šolanja je prejela Tartinijevo nagrado za najboljšo 
izvedbo skladbe na 5. mednarodni poletni šoli v Piranu leta 2000 ter 
zlato plaketo in 2. nagrado na državnem tekmovanju mladih slovenskih 
glasbenikov leta 2001. Leta 2008 je predavala v okviru seminarja 
za pikolo na Jezerskem pod vodstvom pikolista Matjaža Debeljaka, 
leta 2010 v okviru seminarja za flavto na Prvinah nad Trojanami pod 
vodstvom flavtista Mateja Zupana, in sicer učiteljem flavte slovenskih 
glasbenih šol na Glasbeni šoli Domžale, študentom flavte na ljubljanski 
glasbeni akademiji in leta 2012 na 2. mednarodnem združevanju 
mladih flavtistov FlavtIstra v Kopru. V času študija je delovala v duu 
s kitaristko Marušo Mirnik. Izpopolnjevala se je pri A. Kacjanu, L. 
Eitanu in C. E. Beard. Tri leta se je izpopolnjevala na pikolu pri prof. 
Nicolu Mazzantiju v Firencah: »Izkušnja poglobljenega doživetja Italije, 
Benetk, Firenc, dojemanja umetnosti v tej deželi, nenazadnje študij 
pikola, profesorjeva stroga, predana in celostna obravnava študenta 
so name naredili velik vtis. Kapučino in špageti so pač tradicija, ki 
nujno spadajo zraven.« V času študija pikola je koncertirala s pianistko 
Franjo Gomboc. Pedagoške izkušnje si je pridobivala na glasbenih 
šolah v Idriji, Škofji Loki, Grosupljem, Zasebni glasbeni šoli Melodija 
Muta, Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani in nenazadnje na Glasbeni 
šoli Jesenice, kjer sedaj poučuje flavto in pikolo. V šolskem letu 
2020/2021 opravlja delo pomočnice ravnateljice. V prostem času 
se posveča godbeništvu, ustvarjanju (od A do Ž) in družini, ki ji daje 
energijo in navdih za vse nadaljnje podvige. 

JASNA ROJC

Srednjo glasbeno in baletno šolo je zaključila pri prof. Jožetu Baniču. 
Študij fagota je nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in ga 
uspešno zaključila pri istem profesorju. Leta 1993 se je zaposlila na 
Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu. Od leta 1994 poučuje na 
Glasbeni šoli Grosuplje. V šolskem letu 2017/2018 je začela poučevati 
tudi na Glasbeni šoli Jesenice na podružnični šoli Žirovnica. Učenci 
se udeležujejo različnih tekmovanj in dosegajo odlične rezultate. Zelo 
rada poučuje in tudi igra v komornih sestavih. Redno se udeležuje 
raznih delavnic in seminarjev, tudi za kljunasto flavto pod vodstvom 
prof. Mateje Bajt, ter drugih zanimivih glasbenih izobraževanj.
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ANDREJA 
GERŽINA,

Andreja, poznamo te kot glasbenico, sopranistko 
in učiteljico petja na Glasbeni šoli Jesenice. Ne 
vedo pa vsi, da se ukvarjaš tudi s slikarstvom. 
Kako se je začela tvoja umetniška pot?

Peti sem začela že kot šestletna deklica v Otroškem 
zboru RTV Slovenija, tam sem vztrajala devet let. 
Zbor je vodil Janez Kuhar. Potem sem se pridružila 
zboru Gaudeamus, ki ga je vodil Marko Tiran. Marko 
Tiran je kasneje ustanovil zbor Perpetuum Jazzile. 
Ob Srednji glasbeni šoli sem obiskovala tudi Srednjo 
šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Na 
Srednji glasbeni šoli v Ljubljani sem se šolala pri 
Doroteji Cestnik Spasić. Po tem je prevladala glasba. 
Šolala sem se na Mozarteumu v Salzburgu pri Ingrid 
Janser Mayer, diplomirala pa sem iz smeri samospev 
in oratorij pri prof. Wolfgangu Holzmairju. Po vrnitvi 
domov sem glasbeno kariero nadaljevala, a želja po 
umetniškem izražanju s slikanjem ni usahnila. Leta 
2017 sem magistrirala na Arthouse – Šola za risanje 
in slikanje v Ljubljani in si pridobila naziv magistrica 
likovne umetnosti. Slikarstvo in petje se zdaj v 
mojem življenju dopolnjujeta in me izpopolnjujeta. 

Svojo prvo slikarsko razstavo si imela v salonu 
Dolik na Jesenicah. Si razstavljala še kje?

Moja prva slikarska razstava je bila v Doliku leta 
2018. Tam sta z glasbenim programom razstavo 
dopolnila tudi moja otroka Lovro in Ajda, česar sem 
bila še posebej vesela. Predstavljena so bila dela, ki 
so pretežno nastala leta 2018. Leta 2019 sem bila 
udeleženka na skupinski razstavi likovnih del z 
naslovom Krajina, prav tako v razstavnem salonu 
Dolik. Poleg mene so razstavljali še akademski 
slikarji Jošt Snoj, Izidor Kunšič, Gregor Smukovič in 
Dare P. Ferjan. Istega leta sem razstavljala na 2. ART 
Expo Ljubljana na Gospodarskem razstavišču. Zdaj 
se je zaradi epidemiološke situacije vse zaustavilo. 

Kot si sama rekla, tvoja dela spominjajo 
na Jacksona Pollocka, slikarja iz obdobja 
abstraktnega ekspresionizma. Mogoče kakšna 
beseda o njem in abstraktnem ekspresionizmu 
nasploh?

Na nastanek abstraktnega ekspresionizma je močno 
vplivalo obdobje med vojnama, stanje v družbi, ki 
je iz razvalin in revščine ustvarilo posameznike, 
željne užitka, ter se hkrati borilo proti totalitarnim 
režimom, zatiranju in omejevanju svobode. 
Abstraktni ekspresionizem je smer v ameriškem 
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Andreja Geržina

slikarstvu, ki se je razvila v štiridesetih letih 20. 
stoletja, ob izbruhu druge svetovne vojne. Evropa, 
ki je bila do tedaj vodilna sila v svetu, postane senca 
Ameriki. Posledično se tudi umetniško dogajanje iz 
Pariza preseli v New York. Mnogi evropski umetniki 
so zapuščali Evropo in iskali nove možnosti v 
Ameriki, saj jim je nudila boljše pogoje za njihov 
umetniški potencial in uspeh. Pri umetnosti nasploh 
gre za način komuniciranja. V času abstraktnega 
ekspresionizma ta komunikacija temelji na instinktu 
in improvizaciji. Za uveljavitev te smeri so morali biti 
umetniki iznajdljivi, podjetni, drzni in ustvarjalni. To 
je bila pot iz depresije, želja po nečem novem. Vendar 
pa ameriški abstraktni ekspresionizem za občinstvo 
ni bil enostaven. V celotni zgodovini umetnosti ni 
pomniti gibanja, ki bi bilo tako osovraženo kot prav 
to. Najbolj markanten, individualen, svoboden in 
sodoben umetnik je bil zagotovo Jackson Pollock. 
Njegova dela so prav s tem namenom pošiljali v 
Evropo kot razstavno dodano vrednost.

Komunikacija v času abstraktnega 
ekspresionizma, kot si rekla, temelji na instinktu 
in improvizaciji. Kako pa je z instinktom in 
improvizacijo pri glasbi?

Tudi v glasbi je to naše sporazumevanje, naša 
komunikacija. Glasbenik oboje nosi v sebi, ni 
potrebno, da to ubesedi. Začuti, zaigra, zapoje, 
zapleše. Slikar se v svojih delih na ta način razgali, 
izpove.

Kdo te poleg Jacksona Pollocka slikarsko še 
navdihuje?

Že dlje časa močno občudujem nemškega slikarja 
Anselma Kieferja. Njegova dela me navdihujejo, kot 
tudi dela Valentina Omana.

Kako dojemaš slikarstvo?

Kot pot v neznano. To označuje vse, kajti neznano je 
nedefiniran pojem, ki lahko predstavlja in označuje 
vse. In kdo je tisti, ki ve, kaj nam ta pot lahko 
prinese? 

Na spletnem naslovu  
https://futurearchitectureplatform.org/projects/
a15e0a6f-ff40-4c9a-afa9-7339a263a4eb/ si je 
tvoja dela možno ogledati. Dimenzije del so zelo 
velike. Zakaj?

uciteljica petja, malo 
drugace

v

v
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Moja želja po umetniškem izražanju same sebe 
je vedno stremela k velikim dimenzijam, znotraj 
katerih se lahko izražam, razgovorim, sprostim. 
Veliko platno mi dopušča zmote, ki jih v življenju 
vedno delamo, kot tudi možnost, da jih popravimo. 

Velike dimenzije so te zaradi velikega finančnega 
zalogaja pripeljale do ponovne uporabe zavrženih 
barv in drugih stvari. Predvsem vrvi. 

Naključna najdba zavrženih pomorskih vrvi in starih 
emajlnih barv v garaži me je pripeljala do tega, da 
sem se odpravila na deponijo in tedensko nabirala 
zavržene materiale, ki bi jih bilo mogoče ponovno 
uporabiti v mojih umetniških delih. Svoja čustva 
izražam z domišljijo in zaupam občutku, čustvom 
in spontanosti, ki nadgrajujejo razum. Z uporabo 
vrvi iščem izvirnost, duhovitost, razbiti želim 
monotonost. Vrvi so že uporabljene, razcefrane, 
preperele, različnih debelin in dolžin. Imajo svojo 
preteklost, svojo zgodovino. Sliko položim na tla, 
naredim poslikavo. Včasih je poslikava narejena 
s čopičem, včasih s slikarsko lopatko v pastoznih 
nanosih. Pričnejo se nanosi vrvi. Trije, štirje. Ne več. 
Raziskujem, poizkušam, ugotavljam in se čudim 
nad reakcijo barve in lepila, v katerih sem namočila 
vrv, da jo pritrdim. Rezultat pride šele čez čas, ko 
se vse to posuši in strdi. Postopek z nanosi vrvi 
ponovim. Uporaba vrvi mi je omogočila zanimiv 
vpogled in razmišljanje o Pollockovem procesu 
slikanja. Postavljena sem v odnos, v katerem sem jaz 
tista, ki stopam na pot z že položenimi temelji. Skozi 
lastno izkušnjo slikanja na način akcije sem občutila 
nezavedno svobodnost svoje geste. Za to sta potrebna 
čas in zaupanje izražanju samega sebe. Poleg vrvi 
uporabljam kovinske opilke, ostanke, ki so se zapletli 
v zavozlano zavrženo vrv, predivo (to vodovodar 
uporablja za zatesnitev ventila). Uporabim tudi 
zgornjo skorjo strjene zavržene barve in jo pritrdim 
na sliko. Vse vrvi so iz naravnih materialov.

Kako pa je z barvami?

Četudi ob slikanju začutim veliko svobode, me 
ovira možnost izbire barv, kajti barv ne kupujem, 
temveč jih poiščem na deponiji. Tam me že kar 
dobro poznajo, a ne razumejo moje sreče, ko naletim 
na večjo količino zavržene barve. Z barvnim 
prepletom vrvi ustvarjam stičišča, ki sliki dajo 
dodatno stabilnost in točkovnost, s tem slika dobiva 
zgradbo v vertikani smeri navzgor. Moja izbira barv 
je instiktivna, vendar, kot sem rekla, me omejuje 
paleta barv, ki sem si jo priborila na odpadu. Pri 
izbiri barv in debelini vrvi sicer nekoliko načrtujem 
in predvidim volumen, zgoščenost, kontrastnost. Po 
rezultatu v večini primerov strmim in si rečem, da 
tega nisem niti načrtovala niti predvidevala. Takrat 
občutim neke vrste stres, kajti nepredvideno moram 
nekako sprejeti, se zadovoljiti ter poiskati nov način 
komunikacije s sliko, da me vizualno zadovolji. 
Nekatere slike imajo tudi po 12 nanosov in več. Jih 
ne štejem več, ko sem enkrat v tem.  

Velik pomen torej daješ reciklaži in uporabi 
naravnih materialov.  

V svojem načinu likovne izvedbe iščem predvsem 
izvirnost pri posredovanju simbolnih sporočil, saj 
organske odpadke na svojstven način recikliram.  
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S tem želim zrcaliti in izpostaviti aktualne družbene 
probleme, teme, kot so ekologija, ekološka politika, 
reciklaža, ponovna uporaba zavrženih materialov 
oziroma izdelkov, kroženje naravnih dobrin v okolju.

Tako kot pripoveduješ zgodbe med petjem, jih 
pripoveduješ tudi s svojimi slikami. Se motim?

Moje slike so pripoved in izpoved nekega trenutnega 
vzdušja. Govorijo same zase. Želela sem ustvariti 
nekaj, kar je neponovljivo. Reproducirati, česar 
ni mogoče replicirati. Ob vzpostavitvi harmonije 
likovnih elementov sem želela vnesti pripoved, ki 
je lahko interpretirana in razumljena na različne 
načine. Vse to pa je lepota abstrakcije, ki pušča odprt 
prostor za filozofska vprašanja in razglabljanja. 

Pri umetnost, glasbeni ali likovni, je, kot si rekla, 
zelo pomembno, da vzpodbuja domišljijo in s tem 
razmišljanje. Pri otrocih se tega zavedamo, z leti,  
se mi zdi, pa to izgubljamo.

Ne bi rekla, da se je to res v nas izgubilo. Otroka v 
sebi je treba »požgečkati«, da se prebudi. Za takšne 
stvari si moramo vzeti čas, se umiriti, se zdolgočasiti, 
takrat damo možnost svoji domišljiji. Vsi smo tega 
sposobni, le pozabili smo na to. 

Prav je, da poveva, da si zadnja leta s svojim 
občutkom za lepo oblikovala tudi publikacijo 
Glasbene šole Jesenice. Oblikovala pa si tudi 
novo podobo Notka, ki ga bralci ravnokar držijo 
v roki. Koliko se sicer ukvarjaš z grafičnim 
oblikovanjem?

Z grafičnim oblikovanjem se pravzaprav nikoli nisem 
ukvarjala, ker mi računalniško programiranje ni 
blizu. Imam jasno predstavo, kako naj bi izdelek 
izgledal glede formata, kontrastov, fontov itd., 
potem se uskladim z nekom, ki se na to spozna in 
naredi izdelek, kot sem si ga zamislila. Cilj Notka 
in publikacije je bil, da z vizualno podobo približam 
časopis predvsem mlajši populaciji, to pa so naši 
zlati otroci. Rada bi, da bi otroci s še večjim veseljem 
posegli po njem. 

Na tvoji umetniški poti, glasbeni ali slikarski, ti 
želimo še veliko uspehov.

Nina Jamar, knjižničarka
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Arhiv Ženskega pevskega zbora 
Milko Škoberne Jesenice v 
knjižnici na glasbeni šoli Jesenice

Na Jesenicah je od leta 1968 do približno leta 2012 deloval ženski 
pevski zbor. Zbor sta takrat ob pomoči Jožeta Varla ustanovila 
prof. Milko Škoberne in dolgoletna predsednica zbora Marija Zu-
pančič-Vičar. Zbor je dolga leta vodil prof. Škoberne in po njegovi 
smrti leta 1981 se je poimenoval po njem. V prvem obdobju so 
zbor pretežno sestavljale pevke prejšnjih mladinskih in mešanih 
sestavov. Petnajst let je bil odsek Pevskega društva Jesenice, 
v katerem sta delovala še mešani in moški zbor, vendar oba le 
kratkih pet let. Potem je sodil pod okrilje Kulturnega društva 
Svoboda Tone Čufar.

Marija Zupančič-Vičar je v jeseniškem zborniku leta 1991 zapisa-
la nekaj misli o zboru (Zupančič-Vičar, 1991, str. 315–316). Takrat 
je zbor imel za seboj več kot 280 nastopov in samostojnih kon-
certov, devet snemanj za radio in televizijo (42 posnetih pesmi), 
lastno kaseto ljudskih pesmi, udeležbo na dvanajstih tekmova-
njih (na katerih so dosegli tudi visoke uvrstitve). Program je zajel 
blizu 250 pesmi. Letno je zbor imel od največ osem do dvanajst 
nastopov in drugih predstavitev, kot so snemanja in tekmovanja. 
Prav tako je letno naštudiral deset novih pesmi, v programu pa 
ohranjal še najmanj po petnajst pesmi iz prejšnjih let. Ob 42-le-
tnici zbora leta 2010 je Vasiljka Kokalj (Hartman, 2010) navedla, 
da ima zbor za seboj 545 nastopov, izvajal pa je več kot petsto 
skladb različnih avtorjev.

Repertoar zbora je obsegal pesmi od renesanse do najnovejših, 
tudi prvih izvedb pesmi. Pevke pa so si (Zupančič-Vičar, 1991, str. 
315–316), kljub temu da so bile v program vključene številne pe-
smi drugih narodov ter umetne pesmi domačih in tujih sklada-
teljev iz vseh obdobij, vedno najbolj želele lepo zapeti narodno 
pesem. Ob 42-letnici zbora leta 2010 je Vasiljka Kokalj (Hartman, 
2010) navedla, da je njegov repertoar obsegal predvsem sloven-
sko ljudsko pesem, mlajše pevke pa so ga želele obogatiti tudi s 
pesmimi iz muzikalov. 

Prvi zborovodja je bil prof. Milko Škoberne (1968–1981), ki je 
zbor vodil trinajst let. Po njem so zbor vodili naslednji zboro-
vodje: Mira Mesarič (1981–1982), Igor Majcen (1982–1983), Anton 
Cimperman (1983–1992), Primož Kerštanj (1992–1998), Lilijana 
Kiš (1998–2006), Marko Mulej (2007–2008), Blanka Piotrovska 
(2009–2010), Marko Završnik (2011–2012). Korepetitorka je bila 
Metka Piber-Rutar. 

Priznanja zboru: plaketa Toneta Čufarja, najvišje priznanje Ob-
čine Jesenice za kulturo (1974), Prešernova nagrada Gorenjske 
(1988), priznanje Občine Jesenice ob občinskem prazniku 1. av-
gusta (1993), priznanja za uspešne nastope na tekmovanju C. A. 
Seghizzi, Gorica, Italija (1968, 1970, 1973), priznanja za uspešne 
nastope na tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem: 

Ženski pevski zbor Milko Škoberne na koncertu ob 40-letnici
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srebrna plaketa mesta Maribor (1972, 1986, 1997), bronasta pla-
keta mesta Maribor (1976, 1980), priznanje mesta Maribor (1970, 
1974). 

Do leta 1991 se je v zboru zvrstilo več kot 160 pevk (Zupančič-Vi-
čar, 1991, str. 315–316). Leta 2010 je bilo v zboru aktivnih sedem-
najst pevk (Hartman, 2010). Kot predsednica zbora (in pevka) je v 
zboru najdlje delovala Marija Zupančič-Vičar, nasledili sta jo Mari-
ja Novak in Vasiljka Kokalj. Leta 2011 je predsednica zbora postala 
Karmen Heric (Hartman, 2011). Po štiridesetletnici je zbor deloval 
še približno štiri leta, potem pa je z delovanjem prenehal zaradi 
premajhnega števila pevk. Nekatere pevke so se nato pridružile 
Ženskemu pevskemu zboru Mavrica, ki še deluje na Jesenicah. 

Po naključju se je glasbeni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko 
Škoberne Jesenice znašel v Glasbeni šoli Jesenice. Arhiv približ-
no tridesetletnega delovanja zbora obsega 522 naslovov. Naslovi 
so v več primerkih, ker je bilo pevk seveda več. Našteli smo jih 
10.598, to pomeni, da vsak naslov najdemo v približno dvajsetih 
primerkih. Posebej velja izpostaviti skladbe ali priredbe skladb 
Primoža Kerštanja, Janka Pribošiča, Milka Škoberneta, Matjaža 
Šurca. Primož Kerštanj, Janko Pribošič in Matjaž Šurc so delovali 
tudi na Glasbeni šoli Jesenice. Slednja sta bila tudi ravnatelja. 
Omeniti velja skladbo Rdeča kantata Radovana Gobca na bese-
dilo Miha Klinarja, jeseniškega književnika in ustanovnega člana 
Kulturno-umetniškega kluba Tone Čufar. Prav tako velja izpo-
staviti skladbo Janeza Močnika z naslovom Ob slovesu, ki jo je 
posvetil zboru in dirigentu Milku Škobernetu. Ne smemo pozabiti 

pa niti na nekaj skladb Blaža Arniča, s katerim je bil tesno pove-
zan Janko Pribošič. Po njem je Pribošič tudi poimenoval mladin-
ski mešani pevski zbor Gimnazije Jesenice. 

Po ureditvi glasbenega arhiva Ženskega pevskega zbora Milko 
Škoberne lahko samo potrdimo, da je zbor v svojem repertoarju 
imel več kot petsto pesmi. Večji del repertoarja predstavljajo 
slovenske ljudske pesmi ali pesmi slovenskih skladateljev, pe-
smi iz bivše Jugoslavije ter partizanske pesmi. Izmed 522 je ena 
skladba pisana za dekliški zbor, ena za dvoglasni zbor, 46 skladb 
je pisanih za mešani zbor, 17 za mladinski zbor, ena za množični 
zbor, 30 za moški zbor, ena za pionirski zbor ter 114 za ženski 
zbor. Pričakovano je najvišja številka skladb za ženski zbor. Dru-
ge skladbe nimajo navedeno, za kateri zbor so namenjene oziro-
ma sploh niso prirejene za zborovsko petje. Toliko podatkov je 
uspelo zbrati nam, glasbeni arhiv ženskega pevskega zbora pa 
čaka na koga, da bi ga tudi strokovno ovrednotil. 

Navedeni viri
1. Hartman, A. (2010). Škobernetke so vztrajne. Kranj: Gorenjski glas. 

Pridobljeno 5. marca 2021 s spletne strani: http://arhiv.gorenjskiglas.
si/article/20101001/C/310019979/skobernetke-so-vztrajne

2. Hartman, A. (2011). Škobernetke iščejo zborovodjo. Jeseniške novice, 
št. 9, str. 6.

3. Zupančič-Vičar, M. (1991). Ženski pevski zbor “Milko Škoberne” z Je-
senic. Jeklo in ljudje: Jeseniški zbornik (6), 315–316.

Nina Jamar, knjižničarka

MOJ PRVI UČITELJ, 
TOVARIŠ VOJKO
Kot majhna deklica sem žele-
la igrati flavto, ker mi je bilo 
všeč, da bi igrala v domačem 
Pihalnem orkestru Muta, v 
katerem sta igrala tudi moj 
dedek in ostala žlahta. Prav-
zaprav sem se že kar videla v 
godbenem domu. Predstavlja-
la sem si, da bom prišla tja, 
se usedla v prvo vrsto in kar 
zaigrala skupaj z drugimi god-
beniki. Zato sem bila užaljena, 
ko me je oče peljal v Glasbeno 
šolo Radlje ob Dravi, kjer sem 
bila v učilnici sama z učiteljem 
Vojkom Trnjekom. A tako se 
bom učila flavto? V eni učil-
nici, sama, kakšen dolgčas!? 
Kdaj bom pa lahko v orkestru? 
Učitelj mi je mirno razložil, da 
se bom lahko že čez dve ali 
tri leta vključila v orkester, če 

bom pridno vadila flavto. Nato 
sem v glasbeno šolo zelo rada 
hodila, ker je bil učitelj Vojko 
zelo prijazen, strog, ustvar-
jalen in je imel zelo rad svoj 
poklic. Vozil me je na nastope 
od Dravograda do Maribora, 
na tekmovanje, v učilnici je v 
majhni luknjici odkril mrtvo 
podgano in v televizijski oddaji 
Podarim – dobim je zadel avto-
mobil Lada Samara. Bil je zares 
srečen učitelj, mi učenci pa z 
njim. ☺ Po dveh letih igranja 
flavte mi je navdušeno dejal, 
da lahko naslednji petek pri-
dem na vaje orkestra. V tistem 
času je bil učitelj tudi dirigent 
orkestra. Bila sem vznemir-
jena, navdušena in kar nisem 
mogla spati. Na vaji smo pričeli 
igrati Lovsko koračnico, pri ka-

teri ima flavta na začetku znak 
za zelo dolgo pavzo. Pa sem 
vprašala: »Tovariš Vojko, katera 
nota pa je to?« Vojko pa se je 
zasmejal in rekel, naj bom kar 
tiho, saj to je pavza, ki se je še 
nisva učila. Vsi nadaljnji učitelji 
na moji glasbeni poti so dop-
rinesli nova znanja o flavti in 
me obrusili, vendar se svoje-
ga prvega učitelja spominjam 
z največjim spoštovanjem. 
Bila sem majhna, nebogljena, 
ustvarjalna deklica in Vojko je 
znal mojo energijo usmeriti v 

igranje flavte, pikola, navdušil 
me je, da sem z veseljem ho-
dila v glasbeno šolo, se učila in 
vadila, za kar sem mu neizmer-
no hvaležna. Pravzaprav je že 
takrat tlakoval moj bodoči uči-
teljski poklic, ki ga opravljam 
z veseljem. Učitelji pa so tudi 
moji učenci. Nazadnje me je 
učenka začudeno vprašala: 
»Učiteljica, zakaj ste danes 
spet isto oblečeni?«

Karin Vrhnjak Močnik, 
pomočnica ravnateljice
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FRANK MARTIN: 
BALADA ZA FLAVTO 

elo je nastajalo v 20. 
stoletju, času, ko so 
se opuščale do tedaj 
znane tehnike sklada-

nja in razvijale povsem 
nove, med njimi atonalnost 

in Schönbergova 12-tonska tehnika, ki igra 
pomembno vlogo tudi v razvoju sloga Franka 
Martina. Balado za flavto je Frank Martin napi-
sal v obdobju, ko je že izpopolnil osebni slog, 
v katerem mu je uspelo ustvariti popolno raz-
merje med serializmom in tonalnostjo. Balada 
za flavto in klavir je eno izmed najpomemb-
nejših del za flavto 20. stoletja, pogosto se iz-
vaja na tekmovanjih, saj je tehnično zahtevna, 
vsebuje pa tudi lirične fraze, pri katerih lahko 
izvajalec izrazi svojo muzikalnost.

V 20. stoletju so skladatelji iskali nove tehni-
ke skladanja, s katerimi bi se izognili vsem do 
tedaj veljavnim pravilom kompozicije ter upo-
rabe harmonije. Odkrivali so nove načine izra-
žanja in med eksperimentiranjem velikokrat 
ustvarili dela brez prave umetniške vrednosti, 
vendar so ravno ti načini ključno pripomogli k 
razvijanju novih, različnih tehnik skladanja, ki 
nam odpirajo nove palete zvokov. Zagotovo so 
doživeli novi glasbeni prijemi največji razmah 
po drugi svetovni vojni, najdrznejši skladatelji 
pa so nove tehnike raziskovali že prej, a so, žal, 

pri tem velikokrat ostajali s strani poslušalcev 
nerazumljeni. Skladatelj Frank Martin je bil 
eden izmed tistih, ki je že pred vojno sledil do-
dekafoniji (način skladanja, kjer vseh 12 tonov 
obravnavamo enakovredno).

Balado za flavto napisal leta 1938 in je ena iz-
med šestih balad, ki jih je napisal med letoma 
1938 in 1972 za različne inštrumente: pozavno, 
klavir, violo, violončelo in altovski saksofon. Za 
flavto in klavir obstajata še dve deli: Sonata 
da Chiesa, ki je bila v originalu napisana za 
violo d’amore, ter Deuxième Ballade for Flute 
and Piano, ki jo je skladatelj prav tako prire-
dil iz Balade za saksofon. Balada za flavto je 
tako edina izvirno skomponirana skladba za 
flavto ter se uvršča v železni repertoar flav-
tistov. Martin jo je napisal po naročilu, in si-
cer kot tekmovalno skladbo za mednarodno 
tekmovanje v Ženevi (Concours international 
d’exécution musicale de Genève). Najprej je 
bila skladba napisana za klavirsko spremljavo, 
kasneje pa je bila prirejena tudi za orkester. 
Skladatelju je bilo naročeno, naj napiše sklad-
bo, ki bo za flavtista tehnično zahtevna, Mar-
tin pa je želel, da skladba interpretu dopušča 
tudi ustvarjalno svobodo ter možnost muzi-
kalnega izražanja. Tako je za skladbo izbral na-
slov Balada. Le-ta ima namreč prosto obliko, 
ki daje občutek svobode ter je pripovednega 

značaja. Skladateljevo izhodišče za skladanje 
je bil zvok inštrumenta, ki ponazarja petje 
kontrastnega človeškega glasu s kontrastni-
mi izrazi. Hotel je, da solist zveni kot govoreči 
človek, pripovedovalec zgodbe. Za to je upo-
rabil mnoge kompozicijske tehnike, ki jih lahko 
primerjamo s pesniškimi elementi v baladah. 

Le Balada za pozavno ima priloženo besedilo – 
balado o junaku Ossianu, katerega glas v delu 
ponazarja pozavna – vendar lahko v raznih po-
gledih tudi ostale Martinove balade povezuje-
mo z balado kot literarnim delom. V književno-
sti je to namreč srednje dolga epska pesnitev, 
sestavljena iz treh kitic, vsaki pa sledi kratek 
refren, ki povzame glavno idejo. Konec je tra-
gičen, pesnitev pa vsebuje veliko dvogovora. 
Nekaj teh elementov lahko najdemo v skladbi. 
Glasba se v Baladi nikoli ne ustavi, dogajanje 
je kljub spremembam tempov konstantno in 
dramatično. Balada za flavto in klavir Franka 
Martina je v 20. stoletju, obdobju, v kate-
rem prevladujejo izredno analitična dela, ki 
interpretu dopuščajo zelo malo svobode in 
prostora za izražanje, eno izmed redkih del, 
v katerem ima flavtist možnost izraziti lastno 
interpretacijo ter pokazati svojo muzikalnost. 

Eva Mittendorfer, učiteljica flavte
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IN KLAVIR Delček Balade za flavto in klavir Franka Martina
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Šiniči Suzuki je v glasbi videl veliko več kot samo ambicijo in doseganje 
slave. Menil je, da otrok, če zasliši fino glasbo in se jo nauči tudi sam 
izvajati, razvija občutljivost, disciplino in vzdržljivost. Tako postane 
srčen človek. Verjel je, da lahko otrok z dobro učno pomočjo 
doseže visoko stopnjo glasbene izobrazbe, s tem pa je jasno 
izrazil, da je cilj glasbene vzgoje vzgojiti otroke z velikimi srci, kar je 
v nasprotju z vzgajanjem velikih in slavnih imen.

Ukvarjanje z glasbo pripomore k razvijanju tudi neumetniških veščin. 
Dokazano je bilo, da glasba vpliva na otrokovo učinkovitost v šoli, še 
posebej na področju miselnih spretnosti. Prav tako naj bi se učinki 
glasbe kazali na področju kreativnosti, pri koncentraciji, motivaciji ter 
lažjem socializiranju. Še natančneje, ukvarjanje z glasbo naj bi izboljšalo 
bralne sposobnosti, sama glasba naj bi povečala zmožnost reševanja 
matematičnih problemov ter vplivala na prostorsko predstavo.

Upoštevati moramo, da igranje inštrumenta v veliki meri ni umetnost, pač pa 
disciplinirano, kontinuirano obrtniško delo, ki razvija motorične spretnosti, 
tako kot se na neki način razvijajo fiziološke lastnosti pri športu. Pri igranju in 
učenju inštrumenta glasbenik velik del časa nameni usvajanju notnega materiala 
in tehničnih prvin neke skladbe, pri katerih sta potrebni organizacija misli in 
uskladitev motoričnih spretnosti. Na tej stopnji še ne govorimo o umetnosti, ker je 
bolj kot z občutenjem povezana z intelektom.

Konstantijn Koopman na drugi strani govori o umetnosti kot zapolnitvi prostega časa. 
Izpostavi dve vrsti časa. Najprej moraš imeti čas, s katerim lahko razpolagaš. Vsakdo 
mora zapolniti svoj prosti čas z nečim. Dolgčas je ekstremen primer praznega časa. 
Druga vrsta časovne izkušnje je zapolnjen čas. Ta se zapolni s praznovanjem in izpopoln-
jenjem. Ko se proslavljanje začne, je čas v trenutku. Vsak detajl je združen s celoto, tako 
da v nobenem trenutku ni začutiti praznosti življenja. Ne gre več za namerno zapolnjenje 
časa, pač pa zraste iz kakovosti trenutka, in ne iz potrebe. V vzhodni filozofiji ali religiji bi 
temu rekli stanje meditacije ali stanje globoke povezanosti. 

Medtem ko so sreča in dobro počutje ter užitki kratkotrajni in omejeni s časom, ima pojem 
izpopolnjenost precej več globine. Beseda izpopolnjenost opominja na povezavo z eksistenco 
»trenutka večnosti«. Po Koopmanovem mnenju naj bi bilo mnogo užitkov in aktivnosti, ki pripo-
morejo k dobremu počutju, ampak zelo malo aktivnosti, ki bi bile izpopolnjujoče. 

»Nobelovec Hesse meni, da se dandanes srečujemo s hrupno glasbo, ki ne umirja in ne ohranja 
človeške harmonije v duši. Kolikor bolj hrupna je glasba, toliko bolj otožni in nervozni postajajo 
ljudje. Pri glasbi se ceni vedrina. Zato je glasba urejene dobe mirna in vedra. Glasba nemirne dobe je 
razburjena in zlovoljna. Dandanes je glasba nevrotična, tako kot je nevrotičen človek današnjega časa. 
V današnjih modernih glasbenih prevladujejo napuh, industrija, lahek in hiter zaslužek. Dandanašnja 
glasba je podobna izrojeni razbohoteni rastlini, ki je izgubila podobo svoje rasti. Kakšno glasbo bomo 
poslušali, je stvar izbire posameznika. Prava glasba je obdarjena z nekakšno močjo. Če je glasba hrupna, 
se je nekako oddaljila od svojega bistva. Če glasba ni vedra, ljudstvo mrmra in življenje je pohabljeno. O 
mladini se moram izreči kritično, saj večina ne pozna bistva glasbe, temveč išče le hrupne zvočne učinke, 
skladno z nevrotičnostjo svoje osebnosti in časa, v katerem živi.« (Tatjana Malec, 2014, Hessejev Stepni volk).

Leon Šmid, učitelj klavirja

Zakaj se ukvarjati 
z glasbo

Kakšna je pravzaprav vloga plesa v šolskem sistemu? Je po-
ložaj učenja umetnosti in skozi umetnost v šoli enakovreden 
ostalim področjem, kot so matematika, jeziki, humanistični 
predmeti idr.? To so vprašanja, ki si jih zastavljajo strokov-
njaki in avtorji s področja filozofije umetnosti, plesne zgo-
dovine, plesne teorije, pedagogike in ožjih plesnih strok. 
Položaj enakovrednosti je tesno povezan in soodvisen od 
položaja celostnega razvoja ter izobrazbe otrok in mlado-
stnikov. Področje, na katerem se otrok udejstvuje s fizič-
no aktivnostjo in se hkrati uči tudi umetniške izraznosti, 
dokazano lahko pripomore k večji čustveni stabilnosti, 
samozavesti, sproščanju napetosti … 

Kaj pravzaprav je ples? To je eno od temeljnih antro-
poloških in filozofskih vprašanj, ki ne nudi enoznač-
nega in preprostega odgovora. Plesa ni nihče izumil. 
Je notranji človeški vzgib, del zgodovine in sedan-
josti vsake kulture. Kot takšen zajema mnogo ob-
lik, tehnik in slogov, prav tako pa tudi tradicij. To 
pomeni, da se nenehno razvija, spreminja in prila-
gaja sodobnemu času in okolju. Mnoge raziskave 
kažejo, da se ob učenju plesa lahko izboljšajo re-
zultati učencev na drugih šolskih področjih, kot 
sta npr. računanje in pisanje. Podobno lahko 
trdimo za glasbo in šport. Omenjeni področji 
sta bolj prisotni v šolskem kurikulumu, vsaj 
v zgodnejših letih, kasneje pa na žalost vse 
manj. Mnogo otrok tako žal nima ne dostopa 
ne možnosti za udejstvovanje na podro-
čju umetnosti na raznih šolah, zavodih in 
ustanovah, ki to ponujajo. Ravno tako kot 

Zakaj je ples prav 
tako pomembno 
izobraževalno 
podrocje?

Leon Šmid

ˇ

* Nadaljevanje na naslednji strani
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mora biti zagotovljena izobrazba na drugih področjih, je izobrazba na 
področju umetnosti enako pomembna za celostni razvoj. Udejstvo-
vanje na področju umetnosti namreč ni povezano zgolj in le s talen-
tom, tako kot tudi na ostalih področjih to ne velja. Pač pa talent le 
doprinaša k celoti, tj. kritičnemu posamezniku, ki pridobljeno znanje 
in veščine uporablja v svojem nadaljnjem delu in življenju.

Vključevanje umetnosti v izobraževalni sistem pravzaprav ni nič 
novega, saj je umetnost predstavljala pomemben temelj izobrazbe 
človeka že v času kultur stare Grčije. Tudi v bližnji zgodovini, npr. od 
renesanse pa vse do konca 19. stoletja, je umetnost zavzemala ve-
lik del izobraževanja. V sodobnem času se zopet pojavlja težnja po 

vpeljevanju umetnosti kot pomembnega področja za izobraževanje in 
vzgojo otrok, mladih in tudi odraslih. Omogočiti učencem, da so lah-
ko pri pridobivanju izobrazbe, pri učenju v šolah, pri urjenju svojega 
intelekta pravzaprav telesno aktivni in se hkrati učijo ter ustvarjajo, 
je pomembno izhodišče sodobne pedagogike. To pomeni uporabljati 
svoje telo na različne načine s pomočjo plesa, petja, glasbe in likovnega 
ustvarjanja, prav tako pa tudi s pisanjem, računanjem, govorom – torej 
z interdisciplinarnim pridobivanjem znanja, kar je vodilo za uspešno 
prihodnost izobraževalnega sistema.

Jerneja Omahen Razpotnik, učiteljica baleta 

Že tako spolzkemu terenu godalnega igranja 
se je med poučevanjem na daljavo pridružila 
še kopica digitalnih naprav brez duše, ki ne ra-
zumejo, da struna včasih tudi zaškripa in zac-
vili. Zvočniki so torej brez olepšav in domišljije 
škripali ter občasno zaškrtali ob nadobudnih 
godalnih podvigih in lahko si predstavljate, da 
je bil pouk orkestra desetkraten izziv tako za 
učence kot tudi za dirigenta. Zaradi dodatnih 
omejitev sočasnega igranja smo se dirigen-
ti znašli vsak po svoje. Nekateri so večji del 
poučevanja na daljavo solistično preigravali 
parte s posameznimi člani, drugi so prisegali 
na poslušanje, kakšno vajo pa smo namenili 
tudi urejanju notnega materiala. Vsekakor nič 
ni moglo nadomestiti orkestrskih vaj v živo. 
Sama sem sčasoma opazila, da poleg orkestr-
skega zvena, ki se v živo širi po naši dvorani 
Lorenz, učenci in drugi naši člani hudo pogre-
šajo tudi klepet. Da bi klepetali vsevprek, kot 
se to izvrstno obnese na vajah, preprosto ni 
šlo: videoklic je tudi tukaj pokazal svoje omeji-
tve. Po razmisleku sem na klepet povabila dva 
strokovnjaka. Prvega smo prosili, naj z nami 
podeli izkušnje iz profesionalnega orkestra, in 
drugega, naj nam skuša strokovno razložiti za-
konitosti godalnega zvoka, ki nas je digitalno 
razgaljen postavljal pred nova vprašanja … 

19. 3. 2021 smo na vajo povabili Gregorja Fe-
leta, akademskega glasbenika violončelista 
– specialista in dolgoletnega člana Simfonič-

nega orkestra RTV Slovenija. Violončelo se je 
začel učiti v Glasbeni šoli Jesenice in s svo-
jim lepim igranjem redno priskoči na pomoč 
ob naših koncertih. Našim učencem je odstrl 
pota, ki te pripeljejo v radijski simfonični or-
kester, od tam pa na zanimiva gostovanja po 
vsem svetu. Nekaterih so bila sama ušesa, 
saj je z zanimivimi slikami iz Južne Amerike in 
Omana pritegnil njihovo pozornost. Druge so 
najbolj pritegnili njegovi opisi delovne prakse 
v orkestru, saj se sami spogledujejo prav s 
takšnimi življenjskimi načrti. Vadenje in sku-
pinsko dinamiko, ki zaznamuje njegovo delo, 
nam je opisal brez olepšav in predstavil tudi 
svoje koncertne dosežke, ki smo jih v nas-
lednjih tednih tudi z veseljem spremljali na 
spletnih dogodkih. Naslednjič, ko bo sedel v 
naš orkester, bomo njegovo prisotnost še bolj 
cenili. 

Že kmalu zatem, 16. 4. 2021, smo na uro or-
kestra povabili fizika dr. Dejana Škrablja in ga 
vprašali, zakaj se godenje dostikrat sprevrže 
v škripanje. Pa četudi ni vmes nobene brez-
čutne naprave – samo violinist, violončelist in 
njegovi dve roki, ki nikakor ne najdeta prave 
poteze z lokom. Dejan Škrabelj, sicer oče naše 
mlade violinistke, se je ponudil, da nam zaple-
teno vodenje loka po strunah razloži z vidika 
fizikalnih pojavov. Ker očitno stvar muči tudi 
profesionalne glasbenike, sta se nam na po-
govorni vaji na daljavo pridružili tudi članica 

Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in člani-
ca Slovenske filharmonije. Čeprav ne škripata 
več po strunah, sta priznali, da je bilo tudi za 
njiju zelo poučno izvedeti, pod kakšnim kotom 
in v kakšni smeri je najbolje voditi lok, koliko 
oddaljen mora biti od kobilice in zakaj se po-
javlja t. i. »volk« pri igranju. Dr. Škrabelj je začel 
z brenkanjem, pri čemer je zvok enostavneje 
razložiti, saj je sprožen s trzljajem, in ne z lo-
kom, kar je glede na vse grafe, ki smo jih videli, 
res komplicirana zadeva. Če ne drugega, smo 
po predavanju bili malce važni, da obvladamo 
takšno zapleteno poslanstvo. Bolj ali manj. Ča-
rovniji se reče Helmoltzovo valovanje in tisti, 
ki upoštevajo njegove zakonitosti, prepričljivo 
igrajo glasne in tihe note, skačejo po strunah 
in drvijo s prsti sem in tja – brez škripanja.  

Od bogastva glasbenih izkustev Gregorja Fele-
ta in znanosti Dejana Škrablja smo prejeli novo 
spoznanje o godenju. Gosti sploh ni prepros-
to, če hočemo, da lepo zazveni. Zavedamo se, 
da k temu poleg trdne volje in veliko vadenja 
pripomore tudi razumevanje fizikalnih zakoni-
tosti. Včasih temu posvetimo življenje, pa še 
vedno vsak dan znova iščemo nekaj boljšega, 
še lepše zvenečega … Temu lahko rečete tudi 
poslanstvo in prekletstvo vsakega umetnika. 

Natalija Šimunović, dirigentka Simfoničnega 
orkestra Jesenice

OD BRENKANJA DO GODENJA Z 
VIOLONČELISTOM IN FIZIKOM

Gregor Fele dr. Dejan Škrabelj
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Pisanje mladega glasbenika Zala Plemlja Moje 
prvo tekmovanje me je nagovorilo, da tudi sama 
strnem nekaj misli o tekmovanju glasbenikov. Na 
prvi pogled besedi glasba in tekmovanje nikakor 
ne pašeta skupaj. Pa vendar so glasbena tekmo-
vanja prirejali že v antični Grčiji in zgodovina nam 
govori, da so tudi srednjeveški trubadurji in mi-
nezengerji med seboj tekmovali v izvedbi glasbe, 
žiranti pa so to ocenili in nagradili. 

Glasba je mogočen medij, ki človeka nagovarja k 
ustvarjanju v eni najkompleksnejših umetnostih 
vej, ki z zvoki ponazarja človekova čustva in na-
ravno lepoto. V glasbenem razvoju skozi stoletja 
zvoke proizvajamo z glasom in širokim naborom 
inštrumentov, v zadnjem času tudi z obsežno 
množico elektronskih. Melodije, ki jih skompo-
nirajo skladatelji, umetniško poustvarijo pevci, 
inštrumentalisti in dirigenti. S svojimi glasbenimi 
veščinami poskrbijo, da je izvedba dela avten-
tična in kakovostna. Njihova vloga je zahtevna, 
saj poleg čimbolj odlične predstavitve notnega 
zapisa vključuje tudi kompleksne čustvene, ko-
gnitivne in motorične akcije, ki se med izvedbo 
prepletajo in so rezultat vadenja vsakega posa-
meznika. Notni zapis – vez med skladateljem in 
»pismenim« glasbenikom – tako oživi v dialogu, ki 
včasih premošča stoletja in pričara čarobne ali 
manj čarobne trenutke v koncertnih dvoranah. 
Včasih jih ljubiteljski poslušalci opisujejo z bese-
dami: »Ta pianistka me je popolnoma začarala … 
Violinist me je pustil ravnodušnega …« Ali pa: »Kar 
dlake so se mi naježile, ko je pevka zapela svojo 
arijo.« Razlike med izvajalci opazijo torej vsi pos-
lušalci, ne samo strokovnjaki. Je pa res, da ljubi-
telji ne razpolagajo z znanjem, ki bi jim pomagalo 
opisati, zakaj je določen izvajalec v njih sprožil 
določen učinek. Roko na srce – tudi strokovnja-
ki ne morejo preprosto – s sekundami, metri ali 
mogoče s temperaturo v dvorani – izmeriti, kako 
dober je izvajalec glasbenih del. Njihova merila 
so skrita v obsežnem poznavanju glasbenih za-
konitosti in obvladovanju izvajalskih veščin, ki so 
jih tudi sami izkusili in uresničili na dovolj visoki 

Nastop na  
glasbenem  
tekmovanju

Natalija Šimunović

* Nadaljevanje na naslednji strani
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ravni. Je pa neizogibno dejstvo, 
da del ocene predstavlja njihova 
individualna predstava o igranju, 
mogoče včasih celo individualna 
omejitev in oseben okus. Tega se 
je dobro zavedati, še preden se 
odločimo, da izvajanje kot uče-
nec ali učitelj izpostavimo oceni strokovne žirije. 

V 20. stoletju so tekmovanja mladih glasbenikov 
postala tako pogosta in priljubljena, da ste zanje 
gotovo slišali tudi vsi, ki obiskujete našo glasbe-
no šolo. TEMSIG – Tekmovanje mladih slovenskih 
glasbenikov in baletnih plesalcev že od leta 1971 
vsako leto organizira tekmovanja v posameznih 
disciplinah, ki se zvrstijo na tri, pri baletu pa 
na dve leti. Prav tako so zanimiva mednarodna 
tekmovanja širom po Evropi, na katera tudi pri-
javljamo svoje tekmovalce. V zadnjih letih, ko nas 
pestijo omejitve koncertiranj zaradi epidemije, 
pa so v porastu številna spletna tekmovanja, ki 
so zanimiva in obširna tema za debato in se je 
mogoče loti kakšen moj kolega. Na vseh teh izbo-
rih se radi preizkušajo tako mladi glasbeniki kot 
njihovi mentorji, saj jih privlači zdravo in korektno 
tekmovalno vzdušje, najboljšim pa omogočajo 
povezavo s poklicno kariero, medvrstniško dru-
ženje, strokovne izboljšave, seznanjanje s pokli-
cem in dober vpogled v aktualno izvajalsko pra-
kso. Seveda pa ne gre samo za zmagovalce. Gre 
za nova spoznanja o sebi, ki jih prav vsak učenec 
in njegov mentor prineseta s tekmovalnega odra 
in vplivajo na njune prihodnje izobraževalne odlo-
čitve. Učitelji, ki smo na tekmovanje pospremili 
že vrsto učencev, smo bili priča mnogim dobrim 
in tudi slabim posledicam tekmovanja. Prav zara-
di tega se je pomembno nanje dobro pripraviti. 
Začnimo pri dobrih učinkih tekmovanja: učenci 
v pripravo tekmovalne snovi vložijo veliko va-
denja, kar običajno povzroči skokovit napredek 
v izvajanju. To se zelo pozitivno odraža v njihovi 
motivaciji, saj ugotavljajo, da lahko bolje inter-
pretirajo svoja lastna občutja v glasbi, kar jih obi-
čajno žene k še bolj intenzivnemu študiju glasbe. 

Mogoče nekateri celo ugotovijo, da je izvajanje 
glasbe njihova poklicna usmeritev. Takšnih je zelo 
malo in nerealno in narobe bi bilo to pričakovati 
od vseh, ki se udeležujejo tekmovanj. Že prej smo 
omenili, da se svet učencev – tekmovalcev razširi 
v smislu medvrstniških izmenjav, močno pa se 
povečajo in poglobijo tudi njihove odrske izku-
šnje in količina pouka v glasbeni šoli. To je lahko 
tudi zelo obremenjujoče za delo v osnovni šoli in 
občutno obremeni vso družino. Ja, smo že na tis-
ti strani, ko moramo opisati tudi neprijetne stva-
ri, med katerimi verjetno kraljuje odrska trema 
ali izvajalska anksioznost. V svoji učiteljski karieri 
sem samo pri dveh učencih opazila odsotnost 
pojava, ki ga v pogovoru največkrat imenujemo 
kar trema. Vsi drugi so pred nastopom kazali 
znake vznemirjenja, ki najverjetneje pripomorejo 
k čustveno prepričljivi izvedbi, na drugi strani pa 
žal izvajalca obremenijo s kupom nevšečnosti. 
Na nastopajočega delujejo na telesni, kognitivni 
in vedenjski ravni. Telesne simptome, kot so po-
spešeno bitje srca, tiščanje v želodcu, potne ali 
hladne dlani, suha usta, tresenje rok in podobne 
nadloge, pozna vsak, ki je kdaj v pričakovanju 
nastopa stal pred odrom. Kognitivna raven spre-
memb pred nastopom se pojavi kot sprememba 
v hitrosti razmišljanja, stanje velike budnosti, 
izostritev čutov, sprememba v dojemanju ča-
sovne dimenzije in izguba samozavesti. Ko se 
nastopajoči s svojim vedenjem odzove na vse te 
spremembe, lahko prepoznamo, ali je prisotna 
zgolj odrska trema, ki jo je moč z raznimi samo-
regulativnimi tehnikami preusmeriti in lajšati, ali 
gre za bolj daljnoročne vedenjske posledice. Te 
se pokažejo kot motena koncentracija na odru, 
izguba interpretativne prepričljivosti na račun 
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nenehnega strahu pred tehničnimi napakami, 
napetost, ki vztraja tudi med igranjem in celo 
po nastopu, ter izogibanje nastopanju. Dobra 
novica je, da so naši učitelji že precej dobro 
podkovani tudi v mentalnih strategijah, ki 
bodo učencu pomagale premostiti psihološko 
breme nastopanja. Dostikrat se izkaže, da je 
treba samo pravilno preusmeriti tok vznemir-
jenosti v izvajalsko osredotočenost z raznimi 
tehnikami: Aleksandrovo metodo, progresivno 
relaksacijo, avtogenim treningom, pozitivnim 
samogovorom in vizualizacijo. Za zmanjše-
vanje vedenjskih simptomov izvajalske an-
ksioznosti strokovnjaki poudarjajo pomen 
zavedanja samega sebe, soočenja s težavo 
ter njenimi telesnimi in duševnimi simptomi. 
Predlagajo sistematično in redno vključevanje 
tehnik za obvladovanje telesnih simptomov 
in pozitivnih miselnih afirmacij v pouk inštru-
menta. Učiteljem priporočajo sistematično 

desenzitizacijo – postopnost pri vključevanju 
števila poslušalcev na nastope in postopno 
povečevanje tehnične zahtevnosti pri izbo-
ru izvedbene literature. Prav tako menijo, da 
je treba poudariti pomen doživljanja užitka 
ob glasbi, in ne samo perfekcijo izvedbe. Na 
mnogo načinov se torej skupaj z učencem in 
ob podpori staršev lahko uspešno pripravimo 
na tekmovanje, ki – kot ste videli – nikakor ni 
mala šala. Prav zato so lahko vsi učenci, učite-
lji in korepetitorji neizmerno ponosni prav na 
vsako pohvalo, na bronasto, srebrno in zlato 
plaketo, ki jo dosežejo na glasbenih tekmova-
njih. Že preden so stopili na tekmovalni oder, 
so namreč premagali samega sebe s tem, ko 
so namenili ogromno truda in dodatnega časa 
za priprave. Če smo tako olimpijsko naravnani 
in pripravljeni tudi na kakšen slabši scenarij, ki 
se seveda lahko primeri, smo dobro pripravlje-
ni na tekmovanje. 
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Naj se vrnem k Zalu, našemu mlademu violistu. 
Priprave na letošnje tekmovanje TEMSIG so 
bile še posebej težke, ker so večinoma pote-
kale na daljavo. Zaradi podaljševanja epidemi-
je in ponavljajočih se karanten, sva skoraj že 
obupala. V ključnem trenutku je Zal vendarle 
stisnil zobe in tistega dne v Ormožu – pet mi-
nut pred nastopom – brezskrbno igral igrice 
na telefonu. Naj samo ob robu omenim, da je 
to pravzaprav ena izmed možnih strategij za 
lajšanje notranje napetosti, ki mi je takrat pad-
la na pamet … Če je bilo res brezskrbno ali je 
tako samo izgledalo, si preberite v njegovem 
članku. Da pa je bilo uspešno, naj potrdim kar 
takoj in podkrepim s podatkom, da je osvojil 
srebrno plaketo in še posebno nagrado za iz-
vedbo slovenske pesmi. Vsi, ki smo pripomogli 
k temu, se veselimo skupaj z njim in se na-
dejamo, da mu bodo nova obzorja pomagala 
predvsem na prihodnjih poteh, ki se v času 
mladostništva odpirajo pred njim.

Natalija Šimunović,  
učiteljica violine in viole
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JESENČEK NE NAJDE 
SAMO ZIME

Zgodba Natalije Šimunović Štirje letni časi ali Kako je Jesenček iskal zimo 
nas popelje skozi štiri letne čase. Jesenček išče zimo se dogaja jeseni, 
Krista, Sneža in Bela so snežinke iz zimske pravljice, Bronasti zvonček 
zacinglja spomladi in prikliče Poletno zgodbo, ki poda roko novi jeseni. 
Takrat Jesenček mogoče spet odpade z drevesa, najde zimo, dobi pom-
ladno podobo bronastega zvončka in se poleti razprši med liste stare 
knjige, med zgodbe naših dni.

Kako prepoznati, da nas zapušča zima in nas bo kmalu obiskala pomlad, 
ki skače naokrog samo v jopici in jo bo slekla šele, ko jo bo s sončnimi 
žarki dodobra pogrelo poletje? In kako se poslovi poletje? Morda tako, 

da vam pred nos napiha jesenovega listja, ki šelesti prav tako kot pravlji-
ca o Jesenčku. Zveni kot popotovanje skozi štiri letne čase, ki bo vedno 
del nas. 

Natalija Šimunović je sicer učiteljica violine in viole ter dirigentka sim-
foničnega orkestra na Glasbeni šoli Jesenice, a se vedno bolj uveljavlja 
tudi na literarnem področju. Preberete lahko njeno zbirko kratkih zgodb 
Sotto voce, mladinski roman Ajda, vila z obzidja ter roman Elegija. Vsa 
dela so prepletena z glasbo. Vodi tudi glasbeno gledališče Trubadur, ki 
se v zadnjem obdobju ukvarja s kamišibajem. Tako je zgodba Štirje letni 
časi ali Kako je Jesenček iskal zimo dobila tudi svojo likovno podobo 
in bila izdana v knjižni obliki. V nadaljevanjih pa je izhajala v reviji Galeb. 

Zgodbo Natalije Šimunović je ilustrirala Katerina Kalc, akademska slikar-
ka, ki živi in ustvarja na Tržaškem. Njene ilustracije velikokrat krasijo 
otroške revije Ciciban, Cicido in Galeb. Za otroke, ki jim je zgodba namen-
jena, je vizualna podoba zgodbe prav toliko pomembna, kot je pomem-
bna zgodba sama. Zgodba in ilustracija se v tem primeru dopolnjujeta 
in že barvni izbor nakazuje, v katerem letnem času smo. Tako kot nas 
na določen letni čas opozarjajo zanj značilni zvoki (npr. šelestenje listja 
jeseni), nam o tem, kateri letni čas je, veliko povedo tudi barve okoli nas. 
Na katero barvo pomislite, ko nekdo omeni jesen? Še znamo zaznavati 
zvoke in barve v okolici ali nas vsakodnevni opravki preveč zaposlijo, da 
bi se kdaj pa kdaj malo ustavili in opazili, kaj se dogaja okoli nas?

Zgodba, ki nas ne pusti hladne in nas, če to le želimo, spodbudi k razmišl-
janju o minevanju, glasbi, barvah, letnih časih, spominih. 

Nina Jamar, knjižničarka

Naslovna stran zgodbe Štirje letni časi ali Kako je Jesenček 
iskal zimo
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ORKESTRSKEGA ORKESTRSKEGA 
DELADELA

SIMFONIČNEGA SIMFONIČNEGA 

o sem dobil prošnjo, naj nekaj napišem za letošnjo izda-
jo Notka, sploh nisem imel pojma, kaj. Lahko bi pisal o 
svojem že desetletnem sodelovanju v raznih orkestrih 
Glasbene šole Jesenice ali o svojem dirigiranju orkestru, 

a sem se po daljšem premlevanju odločil, da raje delim 
svojo kompozicijsko izkušnjo. Čeprav pisec sovraži (samo)

propagando, vendarle verjame v vsaj bežno bralčevo zanimanje 
za tovrstno temo.

Pred začetkom ne bi bilo odveč omeniti, da to ni bila moja prva orkestrska 
skladba, kar je postopek ustvarjanja močno olajšalo. Čeprav ne kaže, da bo 
katero od mojih prejšnjih orkestrskih del izvedeno v bližnji prihodnosti, so 
mi služila kot koristen organizacijski načrt.

Pobuda za skladbo je bila dana tri tedne pred zaključnim koncertom or-
kestrov glasbene šole, ko smo v orkestru ugotovili, da je ena od točk na 
programu milo rečeno inventivno in izvedbeno slabo glasbeno delo. To mi 
je dalo idejo, da poskušam rešiti, kar se rešiti da, in vodji orkestra, gospe 
Nataliji Šimunović, sem predlagal, da lahko vsaj poskusim nekaj »spraviti 
skupaj« do naslednjega tedna.  

Ker verjamem, da večina bralcev nima in ne more imeti predstave, kako 
malo časa je za skladatelja en teden, naj to ponazorim z nekaj zgodovinski-
mi primeri. Čeprav je res, da je Rossini napisal Seviljskega brivca (dve uri in 
pol dolgo opero!) v treh tednih, ni malo obratnih primerov, ko so se skla-
datelji z večjimi deli mučili tudi več let. (Pri Wagnerju je na primer preteklo 
kar 28 let od začetne zasnove tetralogije Nibelungovega prstana do njene-
ga dokončanja in uprizoritve, toda rezultat je vreden vsake sekunde tega 
ustvarjalnega obdobja.) V splošnem se skladatelji glede samokritičnosti in 
hitrosti ustvarjanja delijo na spekter od najhitrejših in najlažje ustvarjajočih 
(Rossini, Mozart, Dvořák) do najpočasnejših (Ravel, Rahmaninov, najekstre-
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mnejši primer pa je Balakirev). Sam spadam trdno v slednjo 
kategorijo – komponiranje je huda muka, a življenje brez 
njega še hujša.

Kako naj torej tak skladatelj napiše orkestrsko skladbo v 
enem tednu? Najprej je jasno, da nasproti lastnim instink-
tom ne smem pretiravati v dolžini, ne le zaradi časovnega 
pritiska, temveč tudi zato, ker se mora orkester skladbo 
naučiti v dveh vajah. Posledično orkestracija ne sme biti 
izvedbeno tehnično prezahtevna. Pomembno je upoštevati 
zasedbo orkestra; kljub svojim največjim željam ne morem 
uporabiti sekcije hardangerskih gosli, velikih škotskih dud 
ali 69 različnih tolkal. (Če poznate orkester, ki ima vse to, mi 
prosim sporočite. Z veseljem bi jih šel vsaj poslušat.)

Po premisleku začetnih okoliščin se je treba lotiti dela. Obi-
čajno komponiram po zapletenem petstopenjskem proce-
su: okruški – melodična skica – izvedba – korekture – prepis 
na računalnik in finalizacija. Kot je očitno, vpletem računal-
nik šele v zadnjem koraku, saj se pred zaslonom s tisočimi 
zanimivejšimi rečmi ne morem enako zbrati kot za mizo. 
Moj sistem je izrazito usmerjen h kvaliteti nad kvantiteto, 
zato ni prav primeren za tovrstno »hitrostno skladanje«. 
Faza okruškov je bila posledično izpuščena in za ustvarjanje 
skice sem se usedel za klavir.

Kot »žanr« skladbe sem si izbral menuet, delno zaradi eno-
stavne strukture, delno pa, ker sem med zasebnim študi-
jem dirigiranja pri gospe Andreji Šolar študiral Mozartove 
simfonije, v katerih je menuet navadno tretji stavek. Za vse, 
ki tega še ne veste, menuet je baročni in pozneje klasici-
stični ples v tridelnem taktu zmernega tempa. V absolutni 
glasbi je navadno v sestavljeni tridelni obliki s t. i. triom v 
sredini, ki služi kot tonalni in pogosto ritmični kontrast ok-
lepajočima deloma. V mojem primeru je bil trio v e-molu, 
torej v terčni zvezi s C-durom začetka in konca, in v piano 
legato karakterju kot nasprotje pompoznejšim, krajšim in 
glasnejšim notam delov A in A1.  

Skica je bila po dveh dneh »nasilja nad klavirjem«, kot pravi-
jo doma, dokončana. Za pospešitev procesa sem že v skici 
začel ne le označevati, temveč tudi razpisovati harmonije, 
kar navadno počnem šele pri koraku izvedbe partiture. 
Tokrat ni bilo časa za lepo ročno izpisano partituro, zato 
je bilo treba orkestrirati neposredno na računalnik, saj bi 
mi v nasprotnem primeru zmanjkalo časa za pretipkavanje 
– najduhamornejši del skladanja. Ko sem z orkestracijo že 
začel, pa sem med pogovorom z gospo Šimunović izvedel, 
da ne bom imel na razpolago vseh inštrumentov, ki jih t. i. 
»mali simfonični orkester« po N. Rimskem -Korsakovem pot-
rebuje (en fagot namesto dveh, dva rogova namesto štirih 
itd.). Zato se je bilo seveda treba prilagoditi zasedbi in vreči 
stran cel dan dela.

Orkestracija (tj. komponiranje ali aranžiranje za orkester) 
se morda zdi bralcem nemogoče zahtevna naloga. Kako si 
vendar predstavljati 50 (ali v največjih svetovnih orkestrih 
tudi do 300) glasbenikov, ki igrajo sočasno? V resnici je or-
kestracija natančna in fascinantna kompozicijska discipli-
na, ki skupaj s harmonijo, kontrapunktom in oblikoslovjem 
tvori štiri tehnične osnove vsake dobre skladbe. (Melodični 
potek in tematska vsebina sta po mojem mnenju bolj stvar 
inventivnosti skladatelja kot tehnike.) Zanimivo je, da so bili 

USTVARJANJEUSTVARJANJE
Matej Zupančič
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celo mnogi znani skladatelji tehnično slabi orkestratorji, ki so se bolj 
izučili skozi sistem poskus – napaka po svojih številnih delih kot s pra-
vim znanjem (Schumann, Bruckner, Brahms, Prokofjev). Če primerjamo 
njihova dela z deli največjih mojstrov inštrumentiranja (Ravel, Debussy, 
Mahler, Rimski-Korsakov, Wagner), slišimo, kako barvitejše so skladbe 
slednjih; kako nas bolj privabljajo h globljemu razmišljanju in doživljanju 
neprestano gibajočega se glasbenega dela.

Orkestracije sem se primarno učil iz univerzitetnih in drugih knjig (Piston, 
Rimski-Korsakov, Adler), veliko pa s študijem vseh vrst orkestrskih par-
titur od Haydna do sodobnih velemojstrov filmske glasbe. Najpomemb-
nejše pri tej disciplini je, da si človek zgradi slušno predstavo zvokov 
inštrumentov in pridobi čut za uživanje v neštetih tonskih barvah, ki 
jih orkester ponuja. Pomislite samo, kako različno zveni ista melodija, 
igrana na violo, fagot, pozavno, klarinet ali marimbo. Pri spremljavah 
so te možnosti seveda še veliko obširnejše. Skladno z znanim citatom 
Stravinskega, da je orkestracija le finalizacija popolne glasbene ideje, 
si navadno še v skici označim vsaj, kateremu inštrumentu ali skupini 
pripada posamezna melodija in katerim spremljava.

Za pisanje not na računalnik uporabljam program Sibelius, »standardni 
program industrije«. Čeprav je skoraj univerzalno osovražen, pregrešno 
drag in še nočna mora za učenje obvladovanja najosnovnejših funkcij, 
pa nič ne kaže, da bo v bližnji prihodnosti zamenjan, ker, pošteno pove-
dano, konkurenca ni nič boljša. Glede tega smo skladatelji v podobnem 
položaju kot na primer montažerji videov s programom Adobe Premiere 
Pro. Sibelius (program seveda, ne skladatelj) je celo tako osovražen, da 
mnogi, predvsem filmski skladatelji raje uporabljajo t. i. DAW (angl. di-
gital audio workstation) in šele nato uvažajo notni material v Sibelius.

Po koncu skladanja partituro vedno natisnem in se z zelenim kemičnim 
svinčnikom neusmiljeno lotim korektur. Te so bile tokrat obširnejše kot 
navadno, ko vsaj del tega naredim sproti med pisanjem rokopisa. Pod to 
delo sodi: dopisovanje dinamike, artikulacij, lokov in izboljšanje celotne-
ga videza partiture. Pri tem je sicer res, da note vedno lahko izgledajo 
še lepše; še v partiturah največjih in najboljših založniških hiš opažam 
napake ali zame dvomljive slogovne izbire. To delo zahteva visoko kon-
centracijo, zato sem ga seveda opravil čim dlje od vsakega računalnika. 
Sledili sta še vpisovanje korektur v računalnik in sestava orkestrskih 
partov (duhamorni deli, ki pa skupaj vseeno zavzameta skoraj dan časa).   

Delo je bilo končano v enem tednu, zadnji parti so bili poslani približno 
dve uri pred predzadnjo vajo pred koncertom. Skladbi sem dal naslov 
Menuet imprumptu, ker je bila ravno to – na hitro »improviziran« menu-
et. Podnaslov Za komorni orkester pa označuje zmanjšano orkestrsko 
zasedbo, za katero sem moral pisati. Glede na okoliščine nastanka se-
veda ne more biti ena mojih najboljših skladb, a kljub določeni nedode-
lanosti ima dovolj zanimivih idej, da jo v prihodnje nameravam predelati 
v kaj boljšega. Prav izvrstno bi malo predelana služila kot tretji stavek 
simfonije v C-duru.

Lahko bi napisal še en vsaj enako dolg članek o orkestrskih vajah in kon-
certu, vendar tega ne bom storil že zaradi surovega obsega. Skladba 
je bila premierno izvedena 4. junija na koncertu orkestrov Glasbene 
šole Jesenice. Vsem sodelujočim se za izvedbo iskreno zahvaljujem, 
bralcem pa se zahvaljujem za pozornost v upanju, da ste vsaj približno 
spoznali, kako težko je napisati orkestrsko skladbo. 

Matej Zupančič, član Simfoničnega orkestra Jesenice
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Matej Zupančič 

Menuet impromptu 
za komorni orkester 

op. 9 

 

 

(slika: Francesco Brunery, Menuet ( izrez)) 
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za komorni orkester
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GLASBENI VRTEC
V šolskem letu 2020/2021 smo v Glasbeni šoli 
Jesenice prvič pričeli z izvajanjem programa 
glasbenega uvajanja za najmlajše otroke, ki 
smo ga poimenovali glasbeni vrtec. Pouk je 
namenjen otrokom od tretjega leta dalje, saj 
se v tem obdobju otroci na glasbo odzivajo 
najbolj spontano, po enakem principu, kot se 
učijo maternega jezika.

Glasbeni vrtec je zasnovan na metodolo-
škem pristopu Edgarja Willemsa, belgijskega 
pedagoga, katerega pristop k pedagoškemu 
delu temelji na dejstvu, da je občutek za 
glasbo navzoč v vsakem človeku in da ga je s 
primerno vzgojo možno prebuditi in razvijati 
že od ranega otroštva naprej. Razvoj poslu-
ha pogojujejo tri pomembne sposobnosti: 
slušno zaznavanje, čustvena odzivnost na 
slišano in zavestno poslušanje. Na glasbe-
nih uricah tako vzpodbujamo razvoj splošne 
sposobnosti posluha in pa tudi specifičnih 
sposobnosti, ki sestavljajo to celoto. 

Srečujemo se enkrat tedensko. Vsaka učna 
ura je sestavljena iz štirih delov: slušnega 
razvoja, ritma, pesmi in naravnega telesnega 
gibanja. Pri pouku se tako otroci srečujejo 
izključno z glasbenimi elementi, pri čemer 
uporabljamo bogat inštrumentarij. Otroci s 
pomočjo zvoncev različnih oblik, priklicev 

za ptice in drugih zvočil spoznavajo in pre-
poznavajo različne zvoke, z inštrumentoma, 
kot sta sirena in flavta na poteg, poslušajo, 
ponavljajo in si izmišljajo pankromatična 
gibanja, ki jim pomagajo pri razvijanju glasu 
in pevskega obsega. S posebnim inštrumen-
tom, infratonalnim metalofonom, ki ga je 
zasnoval Edgar Willems, spoznavamo infra-
tonalni prostor. Poleg tega poslušajo, ponav-
ljajo in si izmišljajo tonske motive v različnih 
tonalitetah in modusih, s celim telesom, z 
različnimi gibi in udarci po mizi spoznava-
jo ritmični svet in razvijajo svojo motoriko, 
kar jim bo kasneje pomagalo pri prehodu na 

LETOŠNJE ŠOLSKO LETO JE 
BILO V MNOGIH POGLEDIH 

NEOBIČAJNO. ZARADI 
DOLGOTRAJNE KARANTENE JE 

TUDI GLASBENI VRTEC VEČINO 
ŠOLSKEGA LETA DELOVAL 

VIRTUALNO.

igranje inštrumenta. Poleg tega je srce vsa-
ke učne ure petje pesmi, ki so po tonskem 
obsegu in vsebini prilagojene majhnim otro-
kom, da tako urijo svoj glas, razvijajo posluh 
in ljubezen do petja in glasbe. Zadnji del učne 
ure namenimo naravnemu telesnemu giba-
nju, pri čemer ritem povezujemo z gibom in 
tako razvijamo občutek za pulz, za tempo. 

Letošnje šolsko leto je bilo v mnogih pogle-
dih neobičajno. Zaradi dolgotrajne karantene 
je tudi glasbeni vrtec večino šolskega leta 
deloval virtualno. S pomočjo staršev, ki so 
otrokom stali ob strani in jim pomagali tako 
pri izvajanju vaj kot tudi s tehničnega vidika, 
nam je uspelo, da smo dolge mesece pouka 
na daljavo uspešno prestali in se spomladi 
spet srečali v šoli v enakem številu, kot smo 
začeli jeseni. Strinjali smo se, da je taka ob-
lika pouka, sploh za najmlajše, zelo zahtev-
na, zato je bilo ob ponovnem snidenju v živo 
še toliko bolj veselo. Kljub temu je glasbeni 
vrtec med starši in otroki doživel pozitiven 
sprejem in veselimo se jeseni, ko se nam 
bodo pridružili novi glasbeni navdušenci, s 
katerimi bomo odkrivali čudovit svet glasbe.

Barbara Einfalt, učiteljica flavte in  
glasbenega vrtca

Tudi za najmanjše učence glasbene šole je bilo šolsko leto 
nekoliko posebno. Osem nadebudnih mladih glasbenikov se 
ni ustrašilo korone, ampak se je vsak teden srečavalo prek 
ekranov. Tudi na ta način so otroci veliko peli, razvijali ritmični 
in melodični posluh. Poslušali so veliko skladb iz glasbene 
zakladnice, ob katerih so gibalno in likovno ustvarjali. Kljub 
temu da skupno petje ni bilo možno, so se otroci s 
pomočjo staršev posneli pri petju pesmi. Posnetke 
otrok, ki obiskujejo predšolsko glasbeno vzgojo in 
glasbeno pripravnico, je učiteljica združila v skupen 
videoposnetek. Tako sta nastala dva posnetka, pesem 
Želimo vam srečen božič kot voščilo ob božično-
novoletnih praznikih in Jaz imam pa goslice kot 
voščilo mamam ob materinskem dnevu. Tik pred 
zaključkom leta se je pouk vrnil v učilnico, kjer so se 
otroci pripravili na zaključni nastop. Nastop je potekal 
8. junija v dvorani Kolpern, kjer so učenci zapeli tri 
pesmice Pleši medo, Tika-taka in Marsovska.

Neža Križnar,  
učiteljica predšolske glasbene vzgoje

PREDŠOLSKA 
GLASBENA VZGOJA

Pouk predšolske glasbene vzgoje na 

prostem

Pustno obarvan pouk predšolske glasbene vzgoje

Ustvarjanje pri pouku 
predšolske glasbene 
vzgoje
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V program glasbene pripravnice je bilo vključenih štirinajst 
otrok, ki so intenzivno razvijali svoje glasbene sposobnosti, 
zlasti ritmični in melodični posluh. Ob petju velikega števila 
raznolikih pesmi so razvijali svoj glas in kljub učenju na 
daljavo močno napredovali. Ob doživljajskem poslušanju 
Vivaldijevih Štirih letnih časov so se gibalno izražali 
in likovno ustvarjali. Zaradi pouka na daljavo igranje na 
Orffove instrumente ni bilo možno, zato so doma poiskali 
različne prave in improvizirane inštrumente, na katere so 
nato igrali. Skupaj z učenci predšolske glasbene vzgoje so 
pripravili dve videovoščili, pesem Želimo vam srečen 
božič ob božično-novoletnih praznikih in pesem Jaz imam 
pa goslice ob materinskem dnevu. Ob vrnitvi v šolo so 
ponovno skupaj zapeli in zaigrali na Orffove inštrumente 
ter se pripravili na zaključni nastop, ki je potekal 8. junija v 
dvorani Kolpern. Zapeli so štiri pesmice in ob njih zaigrali,  
to so bile Priletela muha na zid, Muca na klavir igra, 
Moj očka ima konjička dva in Muzikantska.

Neža Križnar, učiteljica glasbene pripravnice

GLASBENA  
PRIPRAVNICA

USTVARJALNI 
PLES
Kljub temu da se zdi učenje plesa mlaj-
ših otrok samo zabava in igra, je pred-
šolska plesna vzgoja resna razvojna 
dejavnost. Vsako področje, ki ga ob-
sega, ima namreč namen in cilje. Ti so 
razvijanje kognitivnih, psiho-socialnih 
in motoričnih sposobnosti. Ustvarjalni 
ples spodbuja otroka k razmišljanju, 
vživljanju v vloge, predelovanju občutij, 
odzivanju na glasbo in delovanju med 
in z vrstniki v skupini. Učiteljeve plesne 
spodbude v predšolskem obdobju naj 
bodo zato bolj vodila in napotki, in ne 
gole zahteve in določila. Na ta način 

otroci aktivno sodelujejo, soustvarja-
jo plesno vsebino in krepijo zaupanje 
vase. Ustvarjalni ples je dejavnost, ki je 
usmerjena k otroku in kot taka zajema 
velik del plesnega udejstvovanja v zgo-
dnjem obdobju razvoja. Da se to lahko 
zgodi, so potrebni jasni pedagoški 
smotri in navodila učitelja, ki podaja in-
formacije, uporablja različne pristope 
in orodja, s katerimi lahko otrok maksi-
malno razvija svoj ustvarjalni potencial. 

Jerneja Omahen Razpotnik,  
učiteljica baleta

Pustno obarvan pouk glasbene pripravnice

Nastop PGV in GP v Kolpernu

Ustvarjanje pri pouku 
glasbene pripravnice 

Ustvarjalni utrinek med poukom  
v plesni pripravnici
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ODDELEK 
KRANJSKA 
GORA V  
ŠOLSKEM LETU 2020/2021

OD
DE

LE
K 

KR
AN

JS
KA

 G
OR

A 

Glasbena šola Jesenice ob matični 
šoli na Jesenicah izvaja še pouk na 
dveh dislociranih oddelkih, in sicer 
v Žirovnici ter Kranjski Gori. Pouk na 
dislociranem oddelku v Kranjski Gori 
poteka v čudovitem Ljudskem domu, kjer 
so pogoji za opravljanje dela res dobri. 
Ljudski dom je bil nedavno obnovljen, 
zato je delo v njem užitek. Ob zvokih 
glasbe iz različnih inštrumentov, kot so 
klavir, harmonika, kitara, flavta, violina, je 
veselje biti okrožen s prečudovito naravo. 
Na dislociranem oddelku Kranjska Gora 
trenutno poučuje klavir učitelj Leon, 
harmoniko učitelj Zilhad, kitaro učitelj 
Simon, flavto učiteljica Eva in violino 
učiteljica Urška. Hkrati kot obvezen 
predmet poteka tudi pouk nauka o glasbi, 
ki ga uči učiteljica Neža. Pri njem se 
učenci učijo glasbene teorije ter hkrati 
pilijo svoj posluh in razumevanje glasbe. 
V Ljudskem domu je tudi prečudovita 
večnamenska dvorana, v kateri potekajo 
nastopi naših malih glasbenikov. Od vseh 
je treba posebej poudariti božično-
novoletni nastop, saj nas takrat obišče 
tudi balet in eden od orkestrov Glasbene 
šole Jesenice. Upamo, da se bo v ta 
čudoviti svet glasbe v bodoče vključilo še 
mnogo otrok, da skupaj povežemo glasbo 
in naravo, v kateri ustvarjamo.

Zilhad Džananović, učitelj harmonike
Pozdravček oddelka Kranjska Gora  

izpred Ljudskega doma v Kranjski Gori

Simon Kranjčan ter njegovi učenci Žiga Bernard, Oskar Kralj in 
Lenart Grilc

Maja Bernik, učenka 
klavirja



akšno šolsko leto je 
skoraj pri koncu! Če 
kaj, potem se ne mo-

remo pritoževati, da 
je bilo leto dolgočasno. 

Vsaj s stališča učiteljice 
kitare ne. 

Hvaležna sem za ekrane in ekrančke kot nikoli 
prej. Brez njih namreč ne bi mogli izpeljati po-
uka, pa tudi nobenega nastopa ne. Tako smo v 
šolsko leto zakorakali v ponižnem upanju, da 
bomo karseda dolgo lahko poslušali glasbo v 
živo, da bodo učenci in njihovi prsti karseda na 
naših očeh, da bomo deležni nastopov v živo in 
da bomo učitelji lahko sami vpisovali opombe 
in nasvete v note. Hvaležni za vsak tak teden 
smo pogledovali v dnevno objavljeno statistiko 
v medijih in upali, da še dolgo ne bo zapisano, 
da se šola seli na daljavo. 

Prvi nastop je bil tako v naše veliko zado-
voljstvo v živo, smo pa zadnji hip izvedeli, da v 
dvorani ne bo poslušalcev. Otroci so bili enako 
vznemirjeni kot v običajnih okoliščinah, učite-
lji pa mogoče še malo bolj, ker je skušal vsak 
svojega učenca ujeti v posnetek za zainteresi-
rane starše. In ko smo ravno začeli razmišljati, 
kako bi v prihodnje še boljše izpeljali nastope 

K
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NASTOPI
V ŽIROVNICI

Nastop kitaristov pod nageljni ob župnišču v Kamni Gorici

ODDELEK ŽIROVNICA
Žirovniški oddelek Glasbene šole Jesenice je velik. Tukaj se 
otroci učijo igranja na klavir, flavto, violino, violo, harmoniko, 
kitaro, fagot, saksofon in kljunasto flavto. Učencev in učiteljev 
je vsega skupaj skoraj 80! Prav lepo nam je. Ko se učimo 
in ustvarjamo, glasba odmeva po hodnikih Osnovne šole 
Žirovnica. Ko dobimo priložnost, svoje znanje radi pokažemo. 
Naj je to v dvorani ali v dnevni sobi preko Zooma, Žirovničani 
smo vedno za! 

Julija Jelovčan, učiteljica klavirja 

po novih protokolih, smo ostali doma. Pouk in 
nastopi v živo so bili prepovedani. Tako smo 
se s pripravljenimi točkami preselili na splet. 
Takrat so tudi tisti, ki niso bili vajeni ekranov, 
spoznali, da je zvok prek ekrana večkrat precej 
neprepoznaven, da signal včasih ne »dovoli zvo-
ku proste poti«, da se včasih pri hitrih skladbah 
sliši samo vsak peti ton in da nihče ne more za-
gotoviti, da bo tehnično šlo vse brezhibno. Med 
spremljanjem pripravljenih točk sem z enim 
očesom v strahu stalno pogledovala črn kva-
dratek zgoraj, ki se je pojavil in naznanil, da je 
nekdo zapustil dogodek, in upala, da to zaradi 
tehničnih težav ni kakšen izmed nastopajočih. 
Ko se je zgodilo tudi to, je bila seveda potreb-
na akcija iz ozadja, da se je učenec lahko spet 
pridružil nastopu, pa kakšna beseda v pomiri-
tev, da bo vse v redu, in spet ponižno upanje, 
da bo tehnika omogočila izpeljavo nastopa. 
Običajnim izzivom, ki jih doživljamo pri nasto-
pih v živo, so bili tokrat dodani še mnogi drugi. 
Ampak smo zmogli. 

Kaj pa učenci? Lepo so se pripravili in sami pos-
krbeli za svoj »oder«. Starši so se trudili v kader 
zajeti vse potrebno. Nekateri učenci so nekaj 
pozornosti namenili tudi skrbi, kam postaviti 
notno stojalo, da poslušalci ne bodo opazili, 
da so note samo za vsak slučaj nekje v bližini. 

Čeprav v domači dnevni sobi, so učenci doživ-
ljali značilnosti javnega nastopanja. Dragocene 
izkušnje za prihajajoče izzive.

Pod črto. Veliko smo se naučili, predvsem pa 
smo spoznali, da ni nič samoumevno. Druženje, 
muziciranje pred občinstvom, izražanje z glas-
bo v intimi dvorane so postali nepredstavljiv 
luksuz. Upam, da se stanje počasi vrne v obi-
čajne tire, naša želja po ukvarjanju z glasbo pa 
še dolgo ne izgubi trenutnega žara.

Eva Jelenc Drozg, učiteljica kitare

Bor in 
Erazem 

Knafelj na 
javnem 

nastopu
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Komemoracija pred kipom talcev Moste  (Ana Aelita Kovač in učiteljica Katarina Jurca)

Nastop družin (družina Magister)

Lucija Marija Mesec

Lena in Iza Pirih

Nastop oddelka Kranjska Gora (Sayra Avdić)

FOTOFOTO
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Neja Mlakar, Nika Vasiljevič in učiteljica 
Andreja Puhar

Snemanje glasbene tržnice (učiteljica Damjana Praprotnik)

Nastop oddelka Žirovnica (Martin Bernik)

Recital Lare Reš

Nastop pevcev ob kulturnem prazniku 

(Manca Ogorevc)
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Neža Križnar in Drejc Pogačnik s kitarskim orkestrom v ozadju

Orkestrski kamp Debeli Rtič

Orkestrski kamp Debeli Rtič

Nastop pihalcev (Alja Lendero)

Skupinski pouk na daljavo (učiteljica Neža Križnar)

FOTOFOTO



Pouk baleta na daljavo (učiteljica Mateja Mlakar)

O glasbeni šoli
Nastop prvošolcev (Zoja Kogoj Pervanja)

Interni nastop kitaristov 
(učiteljica Eva Drozg)

Javni nastop (Tanaya Alagić)

UTRINKIUTRINKI
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www.glasbenasolajesenice.si


