CARMINA SLOVENICA

Razmislek o pomenu umetnosti za generacijo, ki raste
Iskanje sebe v prostoru med ustvarjanjem umetnosti in vzgojo z umetnostjo
Že Grki so poznali etični pomen glasbe, ki naj v razvoju mladih pripomore k moralno zaokroženemu človeku. Zborovstvo in
odnos do njega je od nekdaj občutljivo ogledalo in hkrati seizmograf družbe.
Zbori, kot je naš, morajo obstajati, potrebujemo jih veliko bolj, kot si mnogi mislijo. Vsi mladi, ki so nas razveseljevali s svojo
pesmijo, bodo jutrišnji odrasli. Upajmo, da bodo ostali občutljivi za kulturo pa tudi zase in za druge ljudi. V zadnjem času
pogosto sledimo razmišljanjem o slovenski družbi, tudi o slovenski šoli tega časa ter predvsem o skrbi za pravilne vrednote,
ki naj bi jih privzgajali Slovencem. A zdi se, da so nekatere zelo pomembne teme ostale nekje na robu interesa. Predvsem tista
o pomenu umetnosti za generacijo, ki raste. Največja investicija naroda, še posebej malega, je prav najkvalitetnejša vzgoja in
izobrazba, ki se nudi današnjim otrokom. Zato sta vzgojni in socialni moment, prisotna v zboru, enkratna šola življenja, ki se
zelo redko ponovi drugje. Številne študije celo dokazujejo, da so mladi, ki pojejo v kakovostnem pevskem zboru, kar za tretjino bolj uspešni tudi pri ostalih šolskih predmetih ter kasneje v življenju. Prav zato v visoko razvitih državah obstajajo šole z
zelo velikim poudarkom na zborovskem petju in je ta del vsakodnevnega pouka. Dokazano je celo, da je zborovsko petje zelo
koristno tudi za zdravje.
Zbor je sestavljen iz ljudi tega časa in tega prostora. Ljudje določenega časa in prostora vplivajo na kakovost zborovskega
petja. To je odraz vrednot. A bojim se, da je danes v besednjaku ljudi najpogosteje slišati besede Europark, Kolosej, Bar,
mesendžer, SMS, čet, blog, Qlandija … Žal ugotavljam, da se je v zadnjih nekaj letih razpolovilo število otrok, ki so sploh bili
deležni pevske izkušnje (razen seveda popevanja popevk v stilu "ne grem, na kolena, ne bom več senca njena"). Gre za to, da
so vrednote naše družbe postale usmerjene k doseganju čim boljših in najvišjih rezultatov (pa naj bo to šolskih ali profesionalnih) ter na najhitrejše in najlažje zadovoljevanje osnovnih hedonističnih potreb. Petje se je v tej dirki zataknilo nekje na robu
in ni več del vsakdana ljudi. Pri naših najmlajših skoraj ni več slišati petja. Prikrajšani so za tako čudovito človekovo dejavnost,
ki je spremljala ves zgodovinski razvoj človeštva in v njem ves čas igrala eno najaktivnejših vlog.
Petje je od nekdaj spremljalo vse življenjske dogodke - rituale, verske obrede, rojstvo, smrt, poroko, delo … - in bilo hkrati tudi
del vsakodnevne zabave. Kje in kdaj še današnji otroci sploh prepevajo? Morebiti brundajo ob i-podih na "tuc-tuc-tuc" podlago. Stvar je pač taka, da je veliko lažje vtakniti v uho MP3 kot obiskovati vaje zbora, da je SMS-komunikacija lažja kot funkcioniranje in prilagajanje kolektivu, da je prosti čas bolj enostavno izkoristiti na četih kot z oblikami kreativnega delovanja, koncertna gostovanja pa najbolje zamenjaš z All-inclusive Last-minute poležavanji na kaki turški obali. Starši preprosto nimajo časa
voziti otroke na pevske vaje, ker so zaposleni s potiskanjem vozičkov po Intersparu. Kako naporno je šele štirinajstletnici zjutraj vstati (bog ne daj!) za obisk pevske vaje, če pa je prejšnjo noč preživela v nekakšnem klubu (če pa so vsi tam!).
Ko ti/taki mladi odrastejo, bodo imeli pravilen odnos do kulture? Le kako, ko pa jim celo šole namesto mladinskih koncertov
in ogleda predstav ponujajo Omarja, Spidija in Gogija ter podobne "kulturne" vsebine. Vse se usmerja v povprečje in najpreprostejšo razvedrilnost.
Da delovanje v zboru mlademu človeku gradi vrednostni sitem, ki mu v njegovem življenju pomaga pri socializaciji, ustvarjanju samopodobe, samoaktualizaciji, postavljanju modrih prioritet ipd., pa se pozablja.
Zato sem vesela, da je letopis z vsebinami našega dela v rokah ljudi, ki so v tem drugačni. Odločili so se drugače, ker vedo, da
je zelo koristno in predvsem lepo kakovostno preživljati svoj čas. In biti z zborom CS, je tako.
Upam, da bodo tudi sedanje generacije pevcev kasneje v spominu našle podobne misli, ki jih povzemam od dosedanjih
pevskih generacij.
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Naš zbor je pojem veselja, zadovoljstva, druženja, prijateljstev, raziskovanja tujih dežel, izobraževanja in še tisoč stvari.
Zakaj smo nekaj posebnega? Ker je v tem zboru združenih veliko različnih temperamentov, ki se ob glasbi zlijejo v celoto. Ta
celota pa, po vsem svetu znana kot "Carmina Slovenica", navdušuje množice v koncertnih dvoranah in na prostem. Čeprav osvajamo prva mesta, se ne bomo nikoli polenili. Še vedno bomo vsako sredo in soboto sedeli v naši pevski sobi in prepevali pesmi
znanih in manj znanih skladateljev. Skupaj sestavljamo harmoničen in urejen zbor, poln prijateljstva, in prav to je "krivo", da
smo tako dobri!
Ta zbor je nekaj posebnega. Družijo nas prijateljstvo, prijaznost, potrpežljivost, razumnost, želja po spoznavanju novih lepih
skladb in seveda tudi uspehi, ki so del vsega tega.
K zboru sem prišla po naključju, sedaj pa je ta postal del mene in v tem trenutku si ne morem predstavljati življenja brez glasbe. Ta zbor mi je dal veliko lepih trenutkov, ki mi bodo za vedno ostali v spominu.
Meni za ta zbor ne bi bilo težko vstati tudi ob štirih zjutraj.
Petje v zboru nas združuje. Tukaj smo vsi različni enaki.
Vse ure, ki jih presedimo na vajah, so vedno poplačane z ogromnimi aplavzi; in občutka, ko stojiš pred polno in zadovoljno dvorano, ni mogoče z ničimer primerjati. Temu se reče sreča.

Karmina Šilec
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KONCERTNI ZBOR CARMINA SLOVENICA
w®êhê¤¡±ê®ês|rzêz±ê®ê{ên:±ê®ê{ritê±êê¢ªª¦

IZ VEKA VEKOV
Abonma Opere in baleta SNG Maribor
Premiera: 24. 3. 2006
Ponovitve: 25. 3., 27. 3., 28. 3., 29. 3., 31. 3. 2006

"Kje smo mi, ko smo bili,
kje bomo, ko nas več ni?"
(G. Strniša: Iz veka vekov)

Lojze Lebič: Iz veka vekov …
Glasba o času
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Predstava Iz veka vekov v abonmaju Opere in baleta SNG Maribor je nadaljevala raziskovanje ideje CHOREGIE - vokalnega
gledališča. Posamezne umetnostne zvrsti (petje, gib, igra) so se razvijale v medsebojni povezavi in se dopolnjevale v
krožnem menjavanju.
Predstava IZ VEKA VEKOV … je odprto delo, zbir dramskih prizorov, ki se, zaviti v mitološko kopreno, dogajajo na imaginarnem glasbenem prizorišču. Ni hvalnica preteklosti, ne meri na idilično. Je zazrtje med sence prednikov. V vsem so nam
blizu, v radosti in nesrečah, v samozavesti in obupu. So tudi na začetku naših današnjih duhovnih stisk.
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… Iz veka vekov je subtilna refleksija o
času in človeku v njem, o neskončnosti
časa in majhnosti človeka, o
neustavljivem pretakanju harmonij in
disharmonij, o stičiščih pozabljivosti in
domnev. V stvaritvi, dolgi uro in dvajset minut, Šilčeva in Lorenci preigravata potek časa in ga relativizirata do
razkroja. Pri tem, v interakcijah drugačnih zvočnosti, vizualizacije in giba
razkrijeta široko paleto odnosov med
notranjimi (subjektivnimi) in zunanjimi
(objektivnimi)
prostori
sveta
posameznika in skupine, vrsto
vprašanj o pozabljivosti minulega in
neznanju prihodnjega. Odgovore iščeta na ravni izčiščenih simbolov,
izgubljenih predstav o obstoju,
razkrinkanih magij. S silovitostjo sporočil bolj silita k razmišljanju, kot zabavata. Čisto zastavljena mizanscena (letališče, točka
komunikacije, stičišče prihodov in odhodov) ter gosto posejana vmesna pomenska vodila zbujajo vrsto asociacij, ob katerih
sijajna, le času pripadajoča Lebičeva glasba izstopi iz sveta nevidnega valovanja v svet vidnih, gibljivih podob.
Oba zbora - Opere in baleta SNG Maribor in Carmina Slovenica - sta nam ponudila vrhunsko izvedbo.
Stanislav Koblar, Finance

… Ko smo pogledovali na odrske urne kazalce na
velikem odru mariborske Opere (nervozno tudi
nastopajoči na odru v prologu in epilogu) in
gibanje časa poskušali uskladiti z našimi notranjimi človeškimi refleksi, smo hitro ugotovili, da je
bilo oboje odrsko in sporočilno naravnano zelo
prav na premieri in prvi slovenski izvedbi odrskega
dela Iz veka vekov skladatelja Lojzeta Lebiča.
Intenzivne priprave so rodile bogate sadove. Predstava, povsem drugačna od odrsko žanrskih
primerjav, teče tekoče, s pravimi odmerki
zborovske dinamike in počasne vklenjene statike z
odrskim scenskim ozadjem.
Seveda je bila teža na odrski tehtnici glasbene
izpeljave in glasbeno-scenskega dometa, del tiste
dobro uskladiščene prakse in velikih izkušenj
avtorice projekta in dirigentke Karmine Šilec.
Odrsko delo, ki je bilo seveda tudi že na preverjeni umetniški dolžini in širini sodelovanja s skladateljem Lojzetom Lebičem, ki
menda ni imel kaj dodajati in si mentorsko dopisovati z dirigentko. Misel in ideja sta bili enotni, odrski fluid sugestiven, pogled
na oder refleksen, takojšen, zarisan v ustvarjalnem in kooperativnem medijskem prostoru vedenja in znanja, prakse in hotenja.
Tesnejšega somišljenjskega enačaja skladatelj v tem trenutku ne bi našel v našem glasbenem in odrskem prostoru.
Predstava je že na premieri dosegla zaslužen uspeh, saj je poletela prav blizu humanega sporočila ukletosti v zakonitosti časa,
ki so ga generacije pred nami živele in ga bomo današnji ljudje nepreklicno zapustili tudi zanamcem. Prav zares glasba o času.
Vsi odlični interpreti ga niso trošili zaman za to lepo in tudi za naše skladatelje pomembno produkcijo.
Bogdan Učakar, Večer
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… Nekoliko drugačnega projekta se je lotila mariborska Opera, ki nas je s
tem, ko se je ognila repertoarskim stalnicam in nekoliko zarjavelemu belcantu, pravzaprav odrešila.
Zdi se, da je prav takšna ambivalentnost - med poudarjeno racionalno
zbranostjo in duhovnim osrediščenjem - pisana na kožo avtorici projekta,
dirigentki Karmini Šilec. Ta je operni zbor, ki se drugače spopada z
bistveno manj zahtevnimi partiturami, pomnožila z "deklicami" iz zbora
Carmina Slovenica in tako ustvarila dovolj zanesljivo glasbeno telo, ki je
preseglo vsakodnevno operno povprečnost. Tako smo doživeli trenutke
neminljive preproste lepote, recimo ob petju enoglasnega konca zbora
Upanje pa tudi ob zgoščeni ritmizaciji začetka Hvalnice svetu, v kratkih
melodičnih vzgibih Mozaikov …
… Vendar pa ostaja mariborski projekt kljub vsemu veliki dosežek slovenske glasbene ustvarjalnosti in glasbene poustvarjalnosti.
Gregor Pompe, Dnevnik
… Izvedba dvanajstavčnega glasbeno-scenskega kompozituma, ki bi ji
po glasbeno-tehnični plati težko očitali kakršnekoli vidnejše intonančne
pomanjkljivosti, je tako učinkovala polivalentno in mozaično …
Tveganost stapljanja neodvisnih elementov se tako skriva v tehniki
popolnega obvladovanja vseh izvajalskih dimenzij /.../, ki je v vseh štirih, pretežno vokalnih stavkih (Iz veka vekov, Mozaiki, Iz kamna vodi ter
Hvalnica svetu) sicer učinkoval zvočno suvereno.
Benjamin Virc, Večer

Na veke vekov hodimo iz veka vekov. Smo bilo, smo in bomo.
Stojimo na postaji in se sprašujemo, kdo sploh smo in kam gremo. Vmes
nas preseneča čas, ki nam meri minute, dneve in leta. Zmedeni smo,
pogledujemo na uro, med nami pa se zvija črv resnice in spoznanja,
morda tudi razkroja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
… Iz veka vekov je odlična predstava, ki s svojo simbolnostjo nudi tisoč
in eno razlago in videnje. Čestitke pevkam zbora Carmina Slovenica,
Zboru Opere in baleta SNG Maribor, Baletu Opere in baleta SNG Maribor, ki so predstavo izpeljali brezhibno in z neverjetno disciplino.
… Scensko, kostumografsko in stilsko dovršena podoba se je vklapljala
v kontekst vekov, svaril, mozaikov, jemanja slovesa, ukletih ptic, šumenja drevja med meglicami, pekla in nebes ter nenazadnje svitanja in hvalnice svetu.
Bravo, Karmina Šilec in Jernej Lorenci.

…. Bili ste zares dream team, to se vidi na vsakem trzljaju in
svetlobnem pramenu …
… deklice pa so operne dive, prave za celostno umetnino, vse
zasenčijo.
Popolnoma popolno!!!
Čestitke in zahvala vsem vsem vsem za ta nepozaben koncert in
pozdrav dekletom!
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Ko glasba potuje od veka do veka, na svoji poti menja tudi dimenziji
časa in prostora. Danes sem na vaši predstavi to zares doživela in hvala
ti za to.

Odlično, čestitam in sem zelo vesela zate, pa tudi zase, ker mi je uspelo
videt in slišat, pa nenazadnje tudi za teater, ki se končno lahko pohvali
z eno pravo produkcijo.

Včeraj sem gledala predstavo in moram reči, da že dolgo nisem bila tako
navdušena. Bravo, punce (in ostali)!

Draga Karmina, odšla sem iz gledališča polna lepih misli in ponosa, da
času, ki ga krojiš, pripadam (še vedno) tudi jaz. In ko ga razburkaš - kot
slišim iz različnih ust - se nasmehnem in si mislim: meni jih tudi malo
zadostuje. Objem!
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O DEUS
Minoritska cerkev Svetega Petra in Pavla Ptuj, 10. 5. 2006
Stolna cerkev Maribor, 13. 5. 2006
Viteška dvorana gradu Slovenska Bistrica, 19. 5. 2006

Glasba in predvsem petje sta od nekdaj služila kot posebna vez z bogom. Petje je oblika molitve: klicanje boga, slavljenje
boga, zahvaljevanje, klanjanje, rotenje, zaklinjanje, moledovanje, čaščenje … Zunanjim razlikam navzlic je bistvo vse
sakralne glasbe enako: spoznanje božjega in vera v to, da nekaj te božje lastnosti leži tudi v vsakomur od nas. Ta preprosta
resnica je našla izraz v vseh obdobjih človeške zgodovine in v različnih verah, sektah, filozofijah in na duhovnih poteh. Zato
ni nenavadno, da duhovna glasba lahko najde skupni temelj med različnimi veroizpovedmi in da nas lahko nagovori celo
napev druge religije. Vsaka duhovna tradicija je na univerzalna vprašanja našla svoje odgovore in ta edinstvenost je izražena
v napevih. Še posebej mogočno je glasbeno bogastvo krščanstva. Glasbeni tok programa je arhitektura sakralne glasbe
krščanske vere zahoda in vzhoda, preteklosti in sedanjosti, severa in juga.
Program koncerta "O DEUS" oblikujejo dela avtorjev od 9. do 20. stoletja - od bizantinske Kassie do slovenskih Bohoriča,
Prennerja in Lagkhnerja, od prerokinje Hildegarde do Mokranjca. O Deus odkriva mnoga neznana skladateljska imena in prinaša svež koncertni program koralov, srednjeveškega organuma, renesančnih in zgodnjebaročnih motetov in glasbo, nastalo
v sužnjelastniški Ameriki in v misijonih. Glasba pravoslavne liturgije, skladbe iz kodeksa Las Huelgas, renesančni moteti iz
zbirke Flores Jessaei Mariborčana Lagkhnerja, afriški in južnoameriški napevi in spirituali imajo stičišče v duhovni dimenziji.
To soredje glasbe, po času nastanka medsebojno odmaknjene več kot tisočletje, nastale na naših tleh in na oddaljenih kontinentih, navzven izraža stik zelo različnih estetskih meril, vsebinsko pa žari isto duhovno sporočilo: Slavimo Boga!
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Včeraj sem doživel vaš koncert v Slovenski Bistrici. Rad
bi vam od srca čestital za vaš lep nastop. Domov sem se
vračal z dobrimi občutki. Še vedno se dobro spomnim
vašega nastopa v našem samostanu v St. Paul. Upam,
da boste k nam še prišli.
Želim vam božji blagoslov za vaše početje.

Spoštovana gospa dirigentka Karmina Šilec in spoštovane mlade pevke!
Z malo zamude se vam oglašam, da se vam zahvalim in
čestitam za vaš prekrasen koncert "O DEUS" v mariborski stolnici, 13. maja 2006. Ta krasna sakralna glasba različnih obdobij in kultur v tem čudovitem ambientu. Za mene je lepa cerkev najlepši ambient za sakralno
glasbo. Ta mlada dekleta so s prekrasnim petjem in
gibom (plesom) napolnile stolnico z mladostno energijo. Prekrasno in nepozabno!
Vem, da uspeh ni naključen in da je za uspeh poleg talenta in znanja potrebno še veliko dela in discipline.
In tako lep naslov ste izbrali.
Mnogim, ki so zamudili ta koncert, je zelo žal. Z njimi
upam, da bo v naslednji sezoni ponovitev tega prelepega koncerta.
Še mnogo uspehov in veselja ob petju vam želim in vas
vse lepo pozdravljam.
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GOSTOVANJE NA PORTUGALSKEM
III. festival Internacional de Coros Juvenis de Coimbra
23.-28. 5. 2006

Zbor Carmina Slovenica je med 23. in 28. majem letos prvič
gostoval na Portugalskem. Koncept festivala je predstavitev
in izmenjava izkušenj najboljših zborov iz vse Evrope. V
sklopu tretjega mednarodnega zborovskega festivala je v
znanem univerzitetnem mestu Coimbra izvedel tri koncerte.

S programom sakralne glasbe O Deus je
nastopil v znameniti kapeli de S. Miguel, v
sklopu Stare univerze, ki je v Coimbri, nekdanjem glavnem mestu Portugalske, nastala
že leta 1290. Zatem je v Teatro de Cerca de S.
Bernardo izvedel glasbeno-scenski projekt
Scivias.

Ob tem je nastopil še na nekaj festivalskih prireditvah na različnih akustično zanimivih
lokacijah v mestu Coimbra ter na svečanem zaključku festivala v templju samostana
Convento de S. Francisco, kjer so vsi sodelujoči skupno izvedli festivalsko himno.
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Turnejo na Portugalskem je
zagotovo posebej zaznamoval tudi obisk bazilike
romarskega središča Fátima
ter glavnega mesta Lizbona.

Romanje

Otroci, ki so doživeli videnje

Dragi prijatelji.
Veseli nas, da ste se srečno vrnili domov. V veliko veselje in užitek nam je
bilo, da smo vas lahko gostili. To je bila nepozabna glasbena in človeška
izkušnja. Še vedno smo pod močnim vtisom kakovosti vaših koncertov, programa in odrske produkcije. Celo bolj, kot so bila naša že tako visoka
pričakovanja!
Imamo tudi odmeve družin, kjer so prebivale vaše članice. Zelo so bili zadovoljni s prijaznostjo vaših članic. Za nas je bila to zares bogata izkušnja.
Z željo po ponovnem snidenju vam pošiljamo dobre želje.
Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra

V Lizboni smo si ogledali staro mestno jedro Baixa, muzej Fado,
grad Sao Jorge, najdaljši most v Evropi Vasco da Gama, stolp
Belem in Mosterio dos Jerónimos.
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Značilna glasbena zvrst fado v izvedbi coimberskih pevcev

Po ogledu znanega obmorskega mesta Sintra smo uživali na peščenih plažah.

Navdušile so nas zanimive skulpture, sicer del mednarodnega projekta, ki
poteka v več evropskih mestih.

Po ogledu Picassovega muzeja decembra lani, smo tokrat spoznali sodobno likovno umetnost v Centro de Arte Moderna,
pod okriljem znamenite fundacije Gulbenkian.
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LETNI KONCERT
Dvorana Union Maribor, 10. 6. 2006

Na letnem koncertu Pevske šole Carmina Slovenica so se predstavili
vsi oddelki - od najmlajših, Otroškega zbora PU, oddelka Četrtink,
zbora Junior CS, do Koncertnega zbora Carmina Slovenica.
Zbor je zapel sklop slovenskih ljudskih pesmi v priredbah slovenskih
skladateljev.

Na koncertu se je predstavil tudi gostujoči zbor Glasbene šole Fran
Korun Koželjski iz Velenja, ki ga vodi zborovodkinja Manja Gošnik Vovk.
Zbor je prejel številne nagrade in sodi med najvidnejše ustvarjalce na
področju otroškega zborovstva v Sloveniji.

Letni koncert so zaključili združeni zbori s skladbo Emila Adamiča Otroci
kličejo pomlad.

GALLUSOVE JUBILEJNE ZNAČKE
Na koncertu je predsednik Zveze kulturnih društev
Maribor Franci Pivec podelil jubilejne Gallusove
bronaste značke, ki jih podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Podeljujejo
jih za 5-15 let delovanja (bronasto), za 15-25 let
(srebrno) in za več kot 25-letno (zlato) udejstvovanje v ljubiteljski glasbeni dejavnosti.
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Letošnje dobitnice bronaste Gallusove značke so:

Maja Bohinc
Marija Celcer
Bernarda Ferlež
Sandra Grahovac
Larisa Huremovič
Zala Kaube
Natalija Koren
Zvezdana Novakovič
Martina Pavalec
Maša Pavokovič
Nadja Stegne
Ulrika Šegula
Jasna Vantur
Jasmina Zvekič

DRUM CAFÉ
Avtorski projekt KARMINE ŠILEC
Svečana otvoritev festivala Glasbeni september
Dvorana Union Maribor, 15. 9. 2006
Slovenj Gradec, 16. 9. 2006
Novo mesto, 5. 10. 2006

Etnična vokalna zasedba Carmina Slovenica
StoP, Slovenski tolkalni projekt
Nino Mureškič in skupina Jam-bashi - tolkala
Vasko Atanasovski - pihala
Janez Dovč - harmonika
Ansambel Kebataola - glasovi in tolkala
Zvezdana Novakovič in Eva Bračič - etnični vokal
Sandra Grahovac, Katja Lipovača, Nežka Struc, Natalija Koren - avtentični glasovi
Darko Rošker - tuba
Jasna Vantur - čelesta
Nadja Stegne - violina
Marina Gumzi - pripoved
Oblikovalec svetlobe: David Orešič
Oblikovalec zvoka: Danilo Ženko
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Glasovi in tolkala so človekovo prvo in
najmočnejše glasbeno izrazno sredstvo v vseh obdobjih in civilizacijah. Od
nekdaj spremljajo vse pomembne
dogodke človekovega življenja: življenjske prehode (rojstvo, inicijacija,
smrt), religiozne rituale - tako v tradicionalnih kot v svetovnih religijah,
družabna srečanja, meditacije, vojne
pohode …
Projekt Drum Café prinaša svež izbor
glasbe za vokale in tolkala. Repertoar
je zelo raznolik, obarvan z etničnim
vzdušjem evropskega severa in juga, v
značilnih vokalnih tehnikah. Program
oblikujejo skladbe od ukrajinskega
etničnega solističnega glasu in kvarteta tolkal preko švedskega etničnega dueta in timpanov do sklopa obdelav viguroznih južnoevropskih ljudskih napevov. Program sooblikujejo avantgardne kompozicije komorne glasbe za glasove in zasedbo tolkalnih instrumentov. Vez med
vokalnim ustvarjanjem in uporabo tolkalnih instrumentov je izziv tudi mnogim sodobnim avtorjem, zato njihova dela ustvarjajo zanimiv kontrapunkt skladbam, ki temeljijo na ljudskem izročilu.

Silni emotivni naboj vokalnega izraza
Drum Cafe avtorice in dirigentke Karmine
Šilec - Polnost ekspresije in moč avtentičnosti - Artistični perfekcionizem in
silovita ustvarjalna energija umetniške
osebnosti
S svojim delom z vokalnim ansamblom
Carmina Slovenica je avtorica in dirigentka
Šilčeva že davno opozorila slovensko in
mednarodno javnost na izjemnost svoje
dirigentske in pedagoške dejavnosti.
Projekt Drum Cafe je ustvarila na sledi
svoje sveže inovativnosti v pojmovanju
lepote in globine pomena vokalne glasbe.
Projekt predstavlja raznovrstno čarobno in
bogato prezentacijo sodobnih skladb za
vokale in tolkala, ki koreninijo v avtentični
folklori.
… Šilec dojema bolj kot izraz neke starodavne težnje za najelementarnejšo obliko komuniciranja, kot ''sestop Orfeja'' v sledenju pra-zvoka, kot ritualno dejanje pravzaprav.
Polnost glasbenega izraza v viziji Karmine Šilec in njenih sijajnih izvajalcev in izvajalk se je odkrivala v ustvarjalni vseobsegajoči osvobojenosti pri posameznih improvizacijah in njihovi naravni povezanosti s celoto izvedbe.
Izrazito globoka emotivna angažiranost izvajalcev je vlila vsem izvedbam polnost ekspresije in silovitost avtentičnosti. Projekt je v kontinuiteti izbrisal meje med izvornimi etničnimi pesmimi in pod folklornim vplivom komponiranimi sodobnimi
glasbenimi deli avtorjev Adriane Hoelszky, Karin Rehnquist, Haline Ovčarenko in Mortona Feldmana.
V izvajalskem pogledu je Drum Cafe plod artističnega perfekcionizma, ki se, ob siloviti ustvarjalni energiji, prepoznava kot
temeljna značilnost umetniške osebnosti Karmine Šilec.
To dejstvo je v absolutnem pozitivnem smislu obeležilo svečani začetek letošnjega mednarodnega festivala Glasbeni september v Mariboru.
Bosiljka Kempf
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All the Best! Good luck! Thank you.
Halyna Ovcharenko

Lovely to hear! Good luck!
Karin Rehnqvist

Včeraj na 60-letnici UL sem vas prvič
slišal, še več, prvič sploh sem slišal za
vas (sorry, nobody´s perfect). Po prvi
skladbi sem spet enkrat rekel: pa kaj
sem vam storil ! Ampak od skladbe do
skladbe ste me bolj navduševali in na
koncu sem moral priznati, da ste
fenomenalni (z izjemo tistih dveh, ki ste
jih zapeli, da ne bo kdo rekel, da niste
avantgardni). Prav za malo se mi je
zdelo, da kot ljubitelj etnične glasbe in
zelo pogost poslušalec Putumayo
World Music še nisem slišal za vas.
Skratka, hvala za lep večer in novo
glasbeno odkritje z željo, da vas čimprej vidim ali slišim na Best of Putumayo Radio Station.

… Obe sva zelo uživali in še dolgo sedaj debatirali o
koncertu in zboru sicer.
… In kako so ljudje bili navdušeni! Kakšno čebljanje se
je razvilo v avli! Moški glasbeniki so razturali, dekleta
pa tudi.
Skratka, čestitke za koncert.

Genialno - v čast mi je…
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Hvala ti, Karmina! Užival sem v igranju in sodelovanju s
tabo. Lepo bodi.
Vasko Atanasovski

Hej, Karmina, hvala za možnost in izkušnjo, ki me je
seznanila z zame povsem novo in predvsem zelo inspirativno glasbo. Luštne ste. Upam da bomo čimprej
spet kaj delali skupaj.
Janez Dovč

Bilo nam je v veliko veselje in zadovoljstvo, da smo
bili del Drum Cafeja.
StoPovci
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GOSTOVANJE V ITALIJI
Incontri con la musica
Kulturni Center Lojze Bratuž Gorica, Italija, 30. 9. 2006

Za začetek zbor Carmina Slovenica
Odličen mariborski sestav vodi Karmina Šilec
Splošno pojmovanje pevskega zbora je naslednje: statični organizem, ki vokalno oblikuje partituro. Karmina
Šilec je to pojmovanje prerasla in v zbor vnesla nove prostore izraza, komunikacije in prepričljivosti. Vsako pevko
obravnava kot samostojno umetnico, tako da iz celostnega sestava nastane čudovit vokalni instrument, ki ga
suvereno obvlada. Petintridesetčlanski zbor nastopa
zelo samozavestno in disciplinirano. Dogajanje na odru
je doživeto, komunikativno, včasih pretresljivo, kot krogotok življenja. Poslušalec ni samo pasiven spremljevalec, temveč akter pri doživljanju emocij, ki se razpršijo
po odru in dvorani. Karmina Šilec je raziskovalka, ki je
ubrala neobičajno pot, da bi se publiki predstavila s samosvojim pristopom. Vse je brezhibno, disciplinirano, mogoče včasih
nečloveško. Glasovi niso samo pevski akter, ampak pravi pripovedovalci zgodb življenja in komentiranja le-tega kot v grški
tragediji.
… neskončni aplavz, ki so ga bile deležne pevke in dirigentka. Odličen koncert, ki je novo sezono otvoril s svežino,
prepričljivostjo, intenzivnostjo in nesporno komunikacijo.
Tamara Stanese, Primorski dnevnik

Spoznavanje glasbenih poti prvobitnih vzgibov
… je po svoje očaral občinstvo ne le zaradi dovršene interpretacije odlično izurjenih in discipliniranih deklet, ki obvladajo poleg tradicionalnih gibalnih elementov različnih kultur in neobičajnih instrumentov - tudi tibetansko tehniko petja alikvotnih
tonov ali grleno petje, ampak prav zaradi zaznave magičnih, mitoloških, kozmičnih, mističnih vzgibov, ki so prisotni v različnih
izrazih svetovnih religioznih tradicij.
Izkušnja svežega čutenja nadnaravnih in prvobitnih vzgibov človeštva, ki jih v vrtoglavo drvečem svetu nismo več vajeni občutiti.
Danijel Devetak, Novi glas
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GOSTOVANJE V ITALIJI
Brixen, Schlanders, Toblach, 6.-8.10. 2006

Zbor Carmina Slovenica se je odzval povabilu združenja Brixner Initiative Musik und Kirche in se s tremi koncerti predstavil
na Južnem Tirolskem. Koncertno gostovanje je zbor pričel v cerkvi Freidametz v Brixnu, kjer je s projektom Scivias - napevi
različnih religij in tradicij - odprl festival Kunst & Sakralraum. Festival Kunst & Sakralraum, ki poteka od 6. do 15. oktobra,
želi s koncerti, simpoziji, razstavami in liturgijami izpostaviti današnji odnos med umetnostjo in sakralnim prostorom.
V soboto, 7. 10., in nedeljo, 8. 10., je nastopil v odličnih koncertnih dvoranah v Schlandersu in Toblachu ter popolnoma navdušil tamkajšnje številno občinstvo, ki je izvajalke nagrajevalo s pravimi ovacijami. Dr. Josef Lanz, muzikolog in umetniški
direktor festivala, ki je spremljal koncerte zbora, je bil navdušen nad izvedbami in umetniško ravnjo koncertnega zbora. Po
zadnjem koncertu v odlični koncertni dvorani Gustav Mahler v kulturnem centru Toblach je gostovanje opisal kot umetniški
dogodek najvišje ravni, organizatorji pa so zbor nemudoma ponovno povabili na gostovanje.
Južni Tirolski slovenska kultura ni neznana, saj sta pred zborom Carmina Slovenica tam gostovala že Simfonični orkester RTV
Slovenija in Komorni zbor RTV Slovenija. Ker so koncerti pritegnili tudi občinstvo iz drugih držav, je zbor ob zaključku turneje
prejel tudi vabilo za gostovanje v Nemčiji.
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Petje v redko slišani popolnosti
Enkraten glasbeni dogodek so doživeli obiskovalci na koncertu Slovenskega
dekliškega zbora Carmina Slovenica v začetku oktobra v Kulturnem domu v
mestu Schlanders.
… so uglašene kot gregorijanski napevi ali kot zbori, ki izvajajo duhovno glasbo. 30 deklet se na odru giblje kot svečenice v prevzemajoči koreografiji. Z
izvedbo so napeve in melodije spremenile v celostno umetnino.
Številno občinstvo od blizu in daleč se je ansamblu zahvalilo z dolgotrajnim
aplavzom za edinstveno glasbeno izvedbo.
Der Vinschger, Schlanders

Vaši koncerti na Južnem Tirolskem so
bili za nas posebno doživetje.
Dr. Konrad Eichbichler

V Bolzanu smo si ogledali znameniti arheološki muzej, kjer je razstavljen 5.300 let star prazgodovinski mož Ötzi, ki so ga
leta 1991 našli zamrznjenega v ledeniku v italijanskih Alpah.
V muzeju je razstavljenih več kot 100 arheoloških eksponatov emigrantske skupine Chachapoya iz Peruja, človeške in
živalske mumije, tekstil idr.
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V Toblachu smo se potepali po skrivnostnem naravnem
parku, kjer komaj okoli 11 stopinj hladna reka Drava
prične svojo 707 km dolgo pot proti Donavi. Med številnimi aktivnostmi v parku nas je še posebej pritegnil
znanstveni kotiček.

Sprehod ob čudovitem jezeru med visokimi Dolomiti nas
je napolnil z energijo.
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Gostitelji so bili zelo gostoljubni, mi pa po kosilu in ogledih, kar lenobni.
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FESTIVAL MLADINSKIH ZBOROV ATTACCA
Festival za ljubitelje zborovske glasbe
In tiste, ki bodo to šele postali
Dvorana Union Maribor, 22. 11. 2006

Festival mladinskih zborov je zastavljen kot program, ki želi vzpodbujati
mlade k vključevanju v zborovske zasedbe, mladim izvajalcem in
poslušalcem približati vokalno glasbo, omogočiti mladim umetniško
doživetje in izražanje ter spodbuditi medsebojno sodelovanje in izmenjavo izkušenj.
Cilj festivala je, da ohranja in osvežuje bogato in davno tradicijo
slovenskega zborovskega petja v Mariboru.
Festival želi ohranjati in spodbujati interes za to glasbeno zvrst
ter ga prenašati na mlade. Namenjen je tistim, ki so zborovsko
petje spoznali in vzljubili, ki dajejo s svojim mladostnim žarom energijo
in ustvarjalno voljo vsakič in vselej znova svežo izpovedno in izrazno
vsebino, do tistih, ki bodo ljubitelji tovrstne glasbe šele postali.
Festival je izjemna priložnost za medsebojna srečanja in druženja mladih pevcev in glasbenikov. Prijateljske vezi, ki se na
takšnih srečanjih tkejo, so dolgotrajne in trdne, so pa tudi vzpodbuda za nove umetniške zamisli in podvige - za zborovodje,
za skladatelje, predvsem pa za mlade pevce, ki jih tovrstne mladostne izkušnje in doživetja največkrat zaznamujejo za vse
življenje.

Prvič doslej smo se v tem letu odločili za organizacijo svojega festivala
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… saj če tega zbora ne bi bilo, bi izgubile del sebe. Vse
ure, ki jih presedimo na vajah, so vedno poplačane z
ogromnimi aplavzi, pa naj bo to v Mariboru ali drugod
po svetu. Ploskali so nam že v Argentini, Čilu, Venezueli,
Afriki, Kanadi, ZDA, na Kitajskem, Švedskem, v Španiji,
skoraj po vsej Evropi.
Ne pravijo kar tja v tri dni, da glasba združuje srca po
svetu. Tudi me venomer navezujemo nove stike, ki
zrastejo v prijateljstva, trajajoča še leta in leta.
Najpomembneje pa je, da naš zbor povezuje prijateljstvo, da se med seboj dobro razumemo in tudi zaradi tega
na odru delujemo v sožitju. Večji projekti v nas pustijo
globoke pečate in nas še močneje povežejo, saj vse
usmerjamo svojo energijo v en cilj. Za nami in hkrati del
nas so projekti Scivias, Iz veka vekov, Slovenski zvoki,
Balkanika, Adiemus.
Lucija Sel v napovedi na festivalu ATTACCA

Na prvem festivalskem koncertu, ki je bil v
dvorani Union izveden 22. novembra 2006,
smo gostili tri mladinske zbore - MPZ OŠ
Selnica ob Dravi ter MPZ OŠ Borisa Kidriča
in MPZ OŠ Maksa Durjave iz Maribora.
Zbori so se predstavili s tematsko
zaokroženim programi, sestavljenimi iz del,
nastalih po letu 1950 (sodobna umetniška
glasba, jazz, pop, etno).
Združeni zbori pod vodstvom Karmine Šilec
so ob zaključku festivala zapeli dve skupni
pesmi.
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Dobrodelni Miklavžev koncert
Hotel Union Ljubljana, 5.12.2006

Na letošnjem dobrodelnem Miklavževem koncertu, že
štirinajstem po vrsti, ki ga organizira Rotary Club Ljubljana in ste mu lahko prisluhnili v živo v Grand hotelu
Union ali v neposrednem prenosu na 1. programu TV
Slovenija, smo nastopili s Simfoničnim orkestrom RTV
Slovenija.
Izkupiček, zbran z vstopnicami za Miklavžev koncert ter
s sponzorstvi in z donatorstvi, je namenjen Kliničnemu
oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo SPS
Kirurške klinike Kliničnega centra Ljubljana.

GOSTOVANJE V ITALIJI
Trst, 17. 12. 2006

V letošnjem letu smo že tretjič gostovali
v Italiji. S koncertom Drum Café, smo
praznične dneve novega leta popestrili
navdušenim poslušalcem v Trstu.
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NOVOLETNI KONCERT
MELODIJE ZA VSELEJ
Dvorana Union Maribor, 20.12. 2006

Legendarne skladbe Mojmirja Sepeta so v srcih vseh generacij. Zlahka
nagovorijo poslušalce: tiste, ki jih Kje je tista trava že vodi v otožnost, in
one, ki jim sicer glasbeni okus kroji MTV. Med iskrenimi ljudmi, Kjer se
nasmeh konča, Poletna noč in druge so se zapisale v zgodovino slovenske
glasbe. S prefinjenim izborom avtorjev besedil (Gregor Strniša, Fran
Milčinski Ježek) je Sepe ustvaril večne mojstrovine zabavne glasbe za vse.

POLETNI PEVSKI TABOR
Union Maribor, 26. 8.-1. 9. 2006

Konec poletja, ko se nekateri še grejejo nekje na obalah, se iz naših prostorov v Unionu že sliši prepevanje in bobnanje. Na
letošnjem poletnem pevskem taboru smo spoznali, kako je treba udariti na različne bobne, da lepo in pravilno zveni. Veliko
časa smo namenili vokalni tehniki in študiju novega repertoarja za prihajajočo sezono. V tolkalski delavnici Nina Mureškiča
smo osvajali razne ritmične kombinacije ter ob koncu tedna iz njih ustvarili skladbe, pouk solopetja pa je obudil naše
glasove in nam povrnil pevsko kondicijo.
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AKTIVNOSTI 2006
24. 3., premiera Iz veka vekov, SNG Maribor
25. 3., predstava Iz veka vekov, SNG Maribor
27. 3., predstava Iz veka vekov, SNG Maribor
28. 3., predstava Iz veka vekov, SNG Maribor
29. 3., predstava Iz veka vekov, SNG Maribor
31. 3., predstava Iz veka vekov, SNG Maribor
19. 4., koncert Pevske šole Carmina Slovenica, dvorana Union Maribor
10. 5., koncert O Deus, Minoritska cerkev Svetega Petra in Pavla Ptuj
13. 5., koncert O Deus, Stolna cerkev Maribor
19. 5., koncert O Deus, Viteška dvorana gradu Slovenska Bistrica
23.-28.5., mednarodni festival "International de Coros Juvenis de Coimbra" Portugalska
29. 5., Podonavsko-evropska konferenca o geotehniki, Frančiškanska cerkev v Ljubljani
10. 6., letni koncert, dvorana Union Maribor
14. 9., koncert za Uradni list RS, Drum Café, Hotel Union Ljubljana
15. 9., otvoritveni koncert Glasbenega septembra, Drum Café, dvorana Union Maribor
16. 9., Drum Café, Slovenj Gradec
30. 9., koncert Scivias, KC Lojze Bratuž Gorica, Italija
5. 10., Drum Café, Novo Mesto
6. 10., koncert Scivias, Brixen, Italija
7. 10., koncert Scivias, Schlanders, Italija
8. 10., koncert Scivias, Toblach, Italija
20. 10., nastop ob otvoritvi stalne razstave, Pokrajinski muzej Maribor
22. 11., Festival Attacca, dvorana Union Maribor
5. 12., nastop na Miklavževem koncertu, hotel Union Ljubljana
14. 12., koncert za glasbeno mladino, Kulturni dom Slovenske Konjice
17. 12., Drum Café, dvorana Tripcovich, Trst
20. 12., novoletni koncert, dvorana Union Maribor
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REPERTOAR 2006
Lojze Lebič: Iz veka vekov
Tradicionalna aboriginov severne Avstralije: Laitj laitj
Stephen Hatfield: Sweet Tooth
Sarah Hopkins: Past Life Melodies
Donald Patriquin: Tsimshianski napev dobrodošlice
Tradicionalna Apačev: Slavnostna pesem
Ron Jeffers: Sehiá:rak (iz Indian Singing)
Tradicionalna Saami: Vulle Mihku Ovllá
Jukka Linkola: Joiku (iz Primitive Music)
Donald Patriquin: Inuitski napev vremenu
Stephen Hatfield: Nukapiaungaq
Slovenska ljudska: Bog daj, bog daj dober večer
Alojz Srebotnjak: Kresnice
Marko Tajčević: Pjesme dodolske
Marjan Šijanec: Gayatri mantra
Kassia: Tin pentahordon lyran ke pentaphoton lychnian
Aleksander Kastalski: Miloserdija dveri
Hildegarda iz Bingna: Sequencia de Sancto Maximino
Anononimus iz Peruja: Hanacpachap
Tradicionalna iz Kameruna: Louez le Seigneur!
Tradicionalna iz Gane: Alleluia
Adriana Hölszky: Vampirabile
Judith Shatin: The Wendigo
Iz kodeksa Las Huelgas:
Benendicamus l
Benedicamus II
Benedicamus III
Casta Catholica
Po zapisu GNI: Bog daj, bog daj, dober večer
Jakob Jež: Igraj kolce, Nemo kolo
Uroš Krek: Aj, zelena je vsa gorá
Matija Tomc: Pobelelo pole ofcama
Ambrož Čopi: Jnjen čeua jti gna'
Priredba zapisa GNI Karmina Šilec: Da pa Canynu
Pavle Merkú: Sonce ljubo
Čarni kus I.
Čarni kus II.
Adam Bohorič: Ena otročja pejsam
Daniel Laghkner : Quare tristis es anima mea?
Miserere mei Domine
Non nobis Domine
Hildegarda iz Bingna: O successores
Stevan Stojanovič Mokranjac: Tebe pojem
Boris Papandopulo: Dafino, vino crveno
Vlastimir Nikolovski: Con umore
Peter Liondev: Ergen Deda
Jon Vidu: Rasunet de la Crisana
Stefan Mutafchiev : Sednalo E Djore
Alberto Grau: La cucaracha
Bob Chilcott: Can you hear me
Tradicionalna ljudska pesem, priredba David J. Elliott: Kentucky jazz jam
David L. Brunner: Yo le canto todo el dia
Don Raye & Hughie Prince, priredba Ed Lojeski: Boogie woogie bugle boy
David J. Elliott: The shenandoah blues
Ed Robertson: Dream a dream
Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay: When you're smiling
Zulujska afriška pesem: Siyahamba
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Črnska duhovna: Joshua fit the battla of Jerico
Črnska duhovna: By an' by
Črnska duhovna: Ev'ry time I feel the spirit

SEZNAM PEVK KONCERTNEGA ZBORA
CARMINA SLOVENICA
Leila Al Shamary *
Maja Bohinc
Eva Bračič*
Marija Celcer
Samanta Cimerman
Sabina Cveček
Julija Čerič
Nuša Čoh
Jasmina Črnčič
Tjaša Dimčič
Simona Eder
Ana Ferlinc
Bernarda Ferlež
Tadeja Gajser
Sandra Grahovac
Marina Gumzi*
Ida Harc*
Larisa Huremovič*
Kaja Jurtela
Katja Kac
Zala Kaube
Mateja Kocbek
Natalija Koren
Eneja Kovačič*
Andreja Kovačec
Mateja Krajnc
Lucija Kušar
Minja Lednik*
Katja Lipovača
Maja Lorber
Urška Lovišček*
Špela Majhenič
Zvezdana Novakovič
Sara Ozvaldič
Anja Partlič
Martina Pavalec
Maša Pavokovič
Urška Peklar
Barbara Pušnik
Sara Ritonja
Nataša Rižnar*
Lucija Sel
Nadja Stegne
Nežka Struc
Nastja Stubičar
Ulrika Šegula
Andreja Šmigoc
Nika Švajncer
Katja Urgl
Jasna Vantur
Anja Wutej

Sara Zavec
Jasmina Zvekič
Maja Žarkovič
* Sodelovale so samo pri projektih Iz veka vekov, Drum café
SEKUNDE
Nastasja Čelan
Petra Drevenšek
Tamara Gabrič
Darja Gajšek
Eva Germ
Kaja Plemenitaš
Taja Recek
Ana Štandeker
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PEVSKA ŠOLA CARMINA SLOVENICA
JUNIOR CS
Gala koncert AMADÉ-250
Narodni dom v Celju, 27. 1. 2006

Leto 2006 je zaznamovala 250-letnica rojstva avstrijskega skladatelja klasične glasbe Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Prav na 250. obletnico njegovega rojstva, 27. 1. 2006, je bil zbor JUNIOR CS povabljen k sodelovanju na prireditvi, posvečeni
velikemu mojstru. Gala koncert z naslovom AMADÉ-250 je potekal v Narodnem domu v Celju. V programu so še sodelovali
Komorni ansambel ustnih harmonik kulturnega društva iz Trebnjega (vodja Vladimir Hrovat), Simfoniki RTV Slovenija (dirigent
Marko Munih), Quartettulipan ter solisti Ernö Sebastian - koncertna harmonika, Vladimir Hrovat - ustna harmonika in Tina
Žerdin - harfa.

Spoštovana zborovodja gospa Franja Kmetec in dragi člani
otroškega zbora Junior CS!
S prepričanjem in brez domišljavosti trdimo, da je bil
Amadé-250, gala koncert v Celju, edinstven kulturni in
umetniški dogodek, ki s svojim notranjim bogastvom,
raznovrstnostjo, tudi drznostjo, umetniškim nabojem in
profesionalno zavzetostjo lahko mirno stopi ob bok tudi
veliko bolj bleščavim projektom svetovnega formata. Brez
dvoma tudi zaradi izvrstnega izvajanja vašega zbora.
Iskrena hvala.
V imenu festivala
(ah), TE ORGLICE
Stane Peček in Mojca Fremec
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GOSTOVANJE V BELGIJI
Evropski glasbeni festival v Neerpeltu, Belgija
28. april-2. maj 2006

Za zbor Junior CS je bil najvišji cilj minule sezone njihovo prvo mednarodno tekmovanje v Neerpeltu v Belgiji, na katerega je
bil zbor sprejet po predhodni prijavi in izboru umetniškega sveta festivala. Na intenzivnih pripravah v centru šolskih in
obšolskih dejavnosti Škorpijon na Duhu na Ostrem vrhu v prvi polovici januarja se je zbor seznanil z obvezno pesmijo tekmovanja, napisano posebej za to priložnost in kategorijo. Na pomembno tekmovanje se je bilo potrebno dobro pripraviti pevci so se ob študiju novih skladb posvečali tudi izpopolnjevanju vokalne tehnike.
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Prva nagrada ''Cum laude'' na 54. Evropskem glasbenem festivalu

V Neerpeltu vsako leto, že štiriinpetdeset let zapored, organizirajo Evropski glasbeni festival za mlade. Ugleden in uveljavljen festival mladim
glasbenikom iz vsega sveta ponuja
možnost, da svoje talente predstavijo
širokemu krogu občinstva in mednarodni žiriji glasbenih strokovnjakov.
Festivala, ki je letos potekal od 28.
aprila do 2. maja, se je udeležilo kar
97 zborov iz Avstrije, Švice, Kitajske,
Srbije in Črne gore, Češke, Nemčije,
Estonije, Španije, Finske, Anglije,
Hrvaške, Madžarske, Italije, Litve,
Latvije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške, Ukrajine in
Slovenije.
Zbor Junior CS, pod vodstvom Franje
Kmetec in Nadje Stegne,,je tekmoval v kategoriji otroških zborov (A) s starostno omejitvijo do 14 let. Nastopili so s programom del slovenskih in tujih skladateljev po lastnem izboru (L. Lebič, A. Grau, H. Badings, P. Merku), s koralnim napevom
Salve Regina ter z obvezno skladbo za zbore v kategoriji - Numbers and Figures (Ludo Claesen).
Mednarodne žirija v zasedbi John Damsma, Nizozemska, Ludo Claesen, Belgija, Zsuzsanna Mindszenty, Madžarska,
Pierangelo Pelucchi, Italija, in Martin Slootmakers, Belgija, je zboru dodelila nagrado "Cum Laude". Nagrado, ki jo prejemjo
zbori, ki na tekmovanju dosežejo več kot 95 od 100 možnih točk. Rezultat je botroval nastopu na zaključni slovesnosti Con
Bravura, kjer se je predstavilo šest najboljših zborov po izboru žirije.
Festivala se je v preteklosti udeležil tudi Zbor Carmina Slovenica pod vodstvom Karmine Šilec in takrat prejel prvo nagrado
"Summa cum laude".
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Z željo, da bi vam pot, ki je pred vami, prinesla zadovoljstvo, pevski zanos
in srečo, te prisrčno pozdravljam in stiskam pesti zate in pevce.

Juniorčkom sporočam, da od silnega uspeha še za spati ni. Dirigentkama
in spremstvu pa, da naj jim pustijo nakupovat spominke po mili volji. Uživajte in srečno pot.

Iskrene čestitke vsem pevcem in dirigentkama. Veseli me, da se vam je
vloženi trud obrestoval in vas tako nagradil. Veselim se z vami.
Alenka Jež Heinc

Dragi Nadja in Franja! Čestitam k zavidljivemu uspehu!
Bravo, bravo. Hkrati pa hvala za vaš trud, skrb in strokovno
vodstvo, človeško toplino …, ki ste jih nudile našim
otrokom. Hvala za lepo popotnico v življenje tem malim
otrokom. Menim, da je to bila VELIKA šola za "bildanje"
volje, vztrajnosti, razvijanje pripadnosti … Resnično sta
opravili veliko poslanstvo, ki je bilo še okronano v zlatom.
Hvala in vse dobro naprej.
Nadja, Franja, vsi carmincki. Bravo! Čestitam! Ponosni smo
na vas!
Celi ekipi Carmine Slovenice, predvsem pa tamalim Juniorjem in seveda Nadji in Franji bi rada iskreno cestitala za
uspeh v Belgiji. Lepo je zasledit take novice ... Kar tako
naprej.
Lepo se imejte in fajn delajte še naprej!

… Mogoče se me ne spomnita, ampak včeraj zvečer smo
imeli prijeten pogovor na večerji v Neerpeltu. Ja, bil sem
član "vaše žirije".
Še vedno sem "brez besed" glede vašega nastopa včeraj
popoldne in zvečer na zaključnem koncertu. Imate čudovite
(sijajne) otroke z zlatimi glasovi. Prosim, ohranite jih
takšne.
Zame ste bili (in še vedno ste) favoriti na festivalu v Neerpeltu. S svojim zborom delate zelo inteligentno, dobro izbirate program in imate veliko veselja z izvedbo.
To se lahko vidi na obrazih otrok in v načinu, kako jih vodita.
Mogoče ste me videli, kako močno (sedel sem v šesti vrsti)
sem ploskal - z vsem srcem (ukradli ste mi ga!). V odmoru
in po koncu koncerta sem vas iskal, vendar ste s svojimi
"angelskimi glasovi" verjetno že odšli.
Kot sem povedal že prej, sem tudi skladatelj in bi za vas
želel napisati skladbo (ne vem še, kdaj), vendar upam, da
bom to lahko naredil v kratkem (to pomeni v letu ali dveh).
Če bi to želeli, mi prosim sporočite vaše želje glede jezika,
zvrsti glasbe itd.
Upam, da bomo ostali v stikih.
Prosim, objemite vaše pevce v mojem imenu in še enkrat zame ste bili najboljši.
Z dobrimi željami in upanjem, da se bomo ponovno videli
v Neerpeltu.
Vso srečo.
Martin Slootmaekers, član žirije
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Ocena žirije
Otroci pojejo z velikansko prepričljivostjo, kontrolo in s polno samozavesti. Zelo ste nas prepričali. Bravo! Zelo lepa glasovna
produkcija, imeniten zvok in dobra kontrola s popolno intonacijo. Bister zbor z dvema dirigentoma. Vedo kaj pojejo in kako to
opraviti. Pojete s polnim veseljem in polagate prava čustva v vašo glasbo. Kakšna glasovna kontrola! Še enkrat bravo in veliko
sreče v prihodnosti za ta obetajoč zbor.
Na poti domov smo obiskali Bruselj. Sprehodili smo
se po srednjeveškem mestnem jedru z velikim trgom
in mestno hišo ter s cehovskimi hišami iz 17. stoletja.

Mali Julijan, lulajoči deček, je simbol Bruslja. Imajo ga
za najstarejšega prebivalca mesta in ga redno oskrbujejo z oblačili, ki jih skrbno hrani mestni muzej.

Iz mestnega jedra smo se zapeljali do Atomiuma, to je
102 metra visok model železovega atoma.
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TEKMOVANJE V ZAGORJU OB SAVI
20. revija otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi
16. in 17. 5. 2006

Po tekmovanju v Belgiji se je zbor udeležil še državnega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob
Savi, ki je potekalo 16. in 17. maja 2006. Tokrat kot najmlajši
udeleženci kategorije mladinskih pevskih zborov. V
konkurenci osmih zborov iz celotne Slovenije je zbor dosegel
še en velik uspeh - zlato priznanje.
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KONCERTI IN NASTOPI
19. aprila 2006 je zbor nastopil na skupnem koncertu pevske šole CS v
dvorani Union,
25. aprila 2006 pa še v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.
V novi sezoni 2006/2007 zbor JUNIOR CS ponovno sodeluje z Radijem
Slovenija in je za otroške radijske oddaje Pojemo-pojemo posnel štiri
pesmice …

AKTIVNOSTI 2006
21.-22. 1., priprave, dom Škorpijon
27.1., nastop na gala koncertu Amadé-250
19.4., nastop v dvorani Union Maribor
25.4., nastop v GŠ Slovenska Bistrica,
28. 4.-3. 5., evropski glasbeni festival, Neerpelt, Belgija
17. 4., tekmovanje v Zagorju ob Savi,
1. 6., koncert na prireditvi Centra za socialno pomoč na domu, Narodni dom Maribor
10. 6., letni koncert, dvorana Union Maribor
22. 9., nastop za Podonavsko rektorsko konferenco, hotel Habakuk Maribor
23. 9., snemanje za RTV SLO
22. 11., nastop na festivalu Attacca, dvorana Union Maribor
16. 12., nastop na božično-novoletnem koncertu, Črešnjevec
20. 12., nastop na novoletnem koncertu, dvorana Union Maribor
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PROGRAM 2006
Wolfgang Amadeus Mozart: Tiho je nočka prišla
Alberto Grau: La cucaracha
Henk Badings: Ballad of cocaine Lil
Antiphonae: Salve Regina
Lojze Lebič: Poletje
Pavle Merku: Čarni kus I.
Ludo Claesen: Numbers and figures
Jakob Jež: Mlad Kovaček
Belokranjska ljudska (prir. M.Tomc): Adlešičko kolo
Belokranjska ljudska (prir. M.Tomc): Igra most
Belokranjska ljudska (prir. M.Tomc): Rešetca
Zuluska pesem: Siyahamba
Leslie Bricusse: Sladopek
Jerry Estes: Sing, sing
David J. Elliott: Jingle bell swing
Lenčka Kupper: Zimsko veselje
Maorska ljudska: Tutira mai
Ed Robertson: Sanjam sen
Mark Fisher: Ko se smeješ
Mira Voglar: V gozdu
M. Korošec: Prstan
Aldo Kumar: Dedek mraz
Peter Šavli: Sledi

SEZNAM PEVCEV JUNIOR CS
Maja Ambrož
Nika Atelšek Hozjan
Brane Benčič
Nicole Benčič
Barbara Breznik
Špela Brvar
Urška Damiš
Nejc Dobaj
Kim Ferčec
Amanda Fingušt
Nastja Gajser
Tim Gumilar
Barbara Horvat
Zala Ješovnik
Urška Jeza
Nastja Karlovčec
Jože Kotnik
Patricija Koželj
Živa Kosi
Jože Kotnik
Sara Kramberger
Urška Krivec
Alenka Lavrenčič
Martina Lazar
Anja Lukič
Asja Patricija Majcen
Špela Malenšek
Miha Mihaljčič
David Pavliha
Klemen Peran

Alja Pregl
Nataša Martina Pintarič
Maruša Polajnar
Nina Pušenjak
Mojca Pušnik
Nataša Ražman
Ana Sandrin
Ana Studen
Špela Šket
Naia Škrinjar
Jera Topolovec
Pia Vivod
Zmago Švajncer Vrečko
Manja Vivod Smolnikar
Jakob Zgubič
Sara Žolger
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ČETRTINKE
Otroški pevski zbor Četrtinke se je po
uspešno zaključenem božično-novoletnem koncertu v dvorani Union decembra
2005 začel intenzivno pripravljati na tekmovanje otroških in mladinskih pevskih
zborov Zagorje ob Savi, ki je potekalo 16.
in 17. maja 2006.

Tekmovalni program zbora so sestavljale skladbe slovenskih in tujih
avtorjev: Jakoba Ježa Mlad Kovaček, tri belokranjske ljudske v priredbi
Matije Tomca Adlešičko kolo, Igra most in Rešetca ter Stephna Leeka
Kumbargung.
Zbor je v konkurenci otroških zborov dosegel velik uspeh - zlato priznanje.

19. aprila 2006 je zbor nastopil na skupnem koncertu pevske šole CS v dvorani
Union, nekaj dni zatem, 11. maja 2006,
pa še v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.
Uspešno sezono je zbor zaključil na letnem koncertu pevske šole Carmina
Slovenica 10. 6 2006 v dvorani Union v
Mariboru
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AKTIVNOSTI

SEZNAM PEVCEV

19. 4., nastop v dvorani Union Maribor
11. 5., nastop v GŠ Slovenska Bistrica
16. 4., tekmovanje v Zagorju ob Savi,
10. 6., letni koncert, dvorana Union Maribor
22. 11., nastop na Festivalu Attacca, dvorana Union Maribor

Ana Arnejčič
Tamara Bočnik
Saša Borec
Lana Dobrovnik
Maša Dolinšek
Špela Dolinšek
Kaja Gril Rogina
Sintija Habjanič
Klara Hudournik
Meta Ješovnik
Lara Jež Heinc
Tjaša Kelc
Urška Klančar
Urška Kos
Lara Lesjak
Ana Lubej
Eva Lubej
Maruša Lubej
Ana Novak
Manca Ozimič
Anuša Petr
Alja Polner
Katja Polner
Eliza Rajšp
Aina Reljič
Larisa Roj
Ela Srergar
Livia Surina
Sara Šetar
Katarina Škof
Patricija Škof
Nastja Tomažič
Brina Zgubič
Ana Katarina Zorman

PROGRAM 2006
Nancy Telfer: Explosion
Nancy Telfer: The swallow
Ivo Kopecky: Kin kaj ku
Stephen Leek: Kumbargung
Maorska ljudska: Tutira Mai
Ed Robertson: Sanjam sen
Jakob Jež: Mlad kovaček
César Franck: Panis angelicus
Anton J. Koprivšek: Tri črnske duhovne božične pesmi
Jerry Estes: Sing, sing
Jester Hairston: Amen
Črnska duhovna: Eliah rock
Slovenska ljudska: Snežinke, bele zvezdice
Belokranjska ljudska (prir. M.Tomc): Adlešičko kolo
Belokranjska ljudska (prir. M.Tomc): Igra most
Belokranjska ljudska (prir. M.Tomc): Rešetca
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OTROŠKI ZBOR PU

Otroci v otroškem zboru PU so stari od 6 do 8 let in se srečujejo na vajah enkrat tedensko. Poročanje o zanimivih doživetjih
je le uvod v skupno pevsko vajo, ki je namenjena učenju pravilnega pevskega dihanja, razločni dikciji in gibanju ob glasbi,
ob tem pa se naučijo veliko novih pesmic, ki jih na skupnih koncertih nato zapojejo za poslušalce.
Namesto petja včasih obiščejo glasbene prireditve v unionski dvorani in spoznavajo glasbila, druge zbore in glasbo, ki jo
ponujajo različne skupine.
Glasbo tudi ilustrirajo in ugotavljajo njen značaj, najraje pa narišejo vsebino nove pesmice in si tako lažje zapomnijo besedilo. Lepo, vsebini primerno oblikovano pesem je užitek zapeti in poslušati.
V tem zborčku sodelujejo otroci, ki bi se radi razvili v dobre pevce in bi tudi sicer radi obiskovali glasbene kulturne prireditve kot poslušalci.

AKTIVNOSTI 2006
19. 4., nastop v dvorani Union Maribor
10. 6., letni koncert, dvorana Union Maribor
20. 12., nastop na novoletnem koncertu, dvorana Union Maribor

PROGRAM 2006
Franz Abt: Jaka se pa cmeri
Karol Pahor: Biba leze biba gre
Janez Bitenc: Zvezdica v morju
Sam Widmann: Zvoni, zvonček, zvoni
Octane Grillaut: Tipkarica
Lenčka Kupper: Limonček citronček
Stana Vinšek, Janez Kuhar: Vrtiljak
Stana Vinšek, Janez Kuhar: Mlada pomlad
Gaston Busine: Serenada z luno
Josip Kaplan: Lovec Luka
Majda Eržen Novak: Daj zmaj
Slovenska ljudska: Kako petelinček poje
Lenčka Kupper: Veverica
Božična: Kaj ste zvezdice kovali
Gitica Jakopin, Miro Kokol: Spanček
Majda Eržen Novak: Pesem nagajivka
Albinca Pesek: Trojka
Ljubo Kuntarič: Kolo
Gitica Jakopin, Ciril Cvetko: Dežek
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SEZNAM PEVCEV
Iva Arnejčič
Lana Augustinovič
Neža Borkovič
Maja Fras
Ajda Cerar
Ana Černčič
Anja Gostenčnik
Staša Gostenčnik
Urška Gostenčnik
Nina Hanžič
Ališa Kasjak Gutman
Igor Kepe
Špela Knehtl
Špela Kokalj
Zarja Korez
Kaja Lekš
Tinkara Mahorič
Sergeja Pavalec
Aja Pušenjak Šega
Lara Rantuša
Lucija Srebre
Nina Urbanja
Urška Velec
Maja Vihtelič
Laura Vršič
Lana Zgrebec
Eva Helena Zorman
Ajda Zupančič
Anja Žnidar
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SOLOPEVSKI ODDELEK
Mentorice oddelka:
Simona Raffanelli Krajnc
Biserka Petkovič
Nataša Trobentar
Glasbena izobrazba je pogoj za delo v
koncertnem zboru Carmina Slovenica,
zato imajo "članice" Carmine Slovenice
možnost izobraževanja iz vokalne tehnike
ali solopetja, odvisno od starosti in
zrelosti učenke.
Učni načrt solopetja obsega: dihalno
tehniko, tehnične vaje in solopevsko literaturo po učnem načrtu slovenskih glasbenih šol z dodatno literaturo, povezano
s programom oddelka (nastopi, koncerti
idr.).
V letu 2006 je pouk solopetja za članice
koncertnega zbora Carmina Slovenica
poleg solističnih izvedb skladb slovenskih in tujih skladateljev vseboval tudi
komorne izvedbe. Tako so se pevke seznanile z dueti in terceti skladateljev A.
Dvořaka in E. Humperdincka ter le-te izvedle tudi na rednih solopevskih produkcijah. Sezono so zaključile z vsakoletnim
izpitom.

AKTIVNOSTI 2006
7. 5., solopevska produkcija
25. 6., solopevska produkcija
26. 6., zaključni izpit
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DISKOGRAFIJA
V samozaložbi zbora Carmina Slovenica je izšla plošča z naslovom CM 1.
Izbor skladb na plošči CM1 je zanimiv pregled literature za komorno zasedbo instrumentov in ženski zbor, začenši s Štirimi
pesmimi za ženski zbor, ki jih je skladatelj Brahms pisal očaran nad "čistim, srebrnim zvokom" ženskega zbora. Posvetne
skladbe Štiri pesmi za ženski zbor, ki jih zaznamujejo barvita besedila o ljubezni in smrti, o grobovih in vinarjih avtorjev
Rupertija, Shakespeara, von Eichendorffa in škotskega ljudskega izročila je leta 1860 za skladatelja natisnil najpomembnejši
založnik tistega časa Simrock in od takrat te skladbe predstavljajo pomemben del repertoarja dekliških in ženski zborov.
Skladatelj je uporabil romantični instrumentarij - dva rogova in harfo. Izvedbo, nastalo v letu 2002, so z zborom sooblikovali
Radovan Vlatković in Andreas Stopfner (rogova) ter Nicoletta Sanzin (harfa). Znameniti Brittnov Obred božičnih pesmi (A Ceremony of Carols), ki so ga ob komornem zboru CS koncertno izvedli harfistka Maria Graf, sopranistka Miljenka Grđan in
mezzosopranistka Dragica Kovačič, prav tako sodi med pogosto izvajana dela. Ciklus božičnih pesmi, katerih besedila so v
večini delo neznanih pesnikov 15. in 16. stoletja, odlikujeta raznolika in bleščeča zvočna barvitost ter preprosta harmonska
struktura. Skladbe so nastale v obdobju skladateljevega povratka iz ZDA v Veliko Britanijo leta 1942, skladatelja pa je pri
delu navdihnilo njegovo odkritje "The English Galaxy of Shorter Poems". Veliko manj je znana kompozicija v Rio de Janieru
rojenega brazilskega glasbenika Hectorja Villa Lobosa. Glasba Kvarteta za flavto, saksofon, harfo, čelesto in ženski zbor
dosega moč z učinkom spontanosti, ki je dosežena s skladateljevo vitalno in subtilno ritmiko, z izborom napevov, ki so
največkrat pod vplivom brazilske etnične glasbene tvornosti, in s polnozvočnostjo, ki v tem komornem delu ustvarja vtis
orkestrske briljantnosti. Na koncertu v Kazinski dvorani v SNG Maribor, kjer je nastal omenjeni posnetek, so sodelovali Maria
Graf (harfa), Adriana Magdovski (čelesta), Aleš Kacjan (flavta) in Oto Vrhovnik (saksofon). Zadnji posnetek s plošče je nastal
v Slovenski filharmoniji. Uvodu flavte in klavirja v izvajanju Aleša Kacjana in Olge Peceny se v Vesi väsyy lumen alle/Voda
pod snegom je utrujena finskega skladatelja Harrija Wessmana v lirični improvizaciji na starodavno melodijo iz Kalevale
pridružita še Ljubljanski godalni kvartet in zbor.

Kristalno bleščeča barvitost glasov
…Najlepši odziv lahko doživi poslušalec ob poslušanju celote. Tvori ubranost, slogovno raznolikost, zanimivost muzikalnih prijemov, prelivanj v času, v gibanju, skupaj z
glasbili . Že prepoznaven dirigentkin čut, instinkt za kontrastiranje in subtilnost
poudarkov, barvitost barv in tudi maksimalno intenziteto glasov v vsej dinamični
lestvici, samosvoje oblikuje zvočno podobo avtorjev štirih dežel 19./20. stoletja.
… eksaktno izdelanem gibanju cresenda-decresenda, dikcije, samostojno in čisto
izpeljanih linij z izdelanimi vstopi in izrednih zvenov note finalis, ki je sicer element
polnosti zborovih izvedb in hkrati občutek osvobojenega diha in muziciranja.
So drugačen, svojevrsten glasbeni izraz v odnosu do arhaičnosti besede, ki z izrabo artikulacije in barv postanejo zvočno
gradivo, vzgib za doživetje, pogojeno tudi z iluzijo časovne dimenzije in energije zbora, in še posebej z lepo barvanimi in polnimi altovskimi glasovi ter solisti pod vodstvom Karmine Šilec.
Zanimivo in osebno oblikovan spored del na laserski plošči v izvedbi zbora Carmina Slovenica.
Marjeta Gačeša, Ampak
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ZANIMIVOSTI
SMS:
Jaz bi vam rada sporočila, da bom zamudila na vaje, ker sem sama doma in nimam
prevoza. Sem mamico poklicala, naj med malico v službi pride po mene in me zapelje
na vlak. Zato bom prišla komaj ob 11h. Se opravičujem, kajti nisem vedela, da je
zapadlo toliko snega, drugače bi šla z motorjem, sedaj pa res ne morem!

Jasminine priprave na predstavo

Kakšna osupljiva skupina ljudi morate biti! Kako lepo od vas, da ste mi poslali note,
ki smo jih rabili. Osupnil me je vaš takojšen odgovor in pripravljenost pomagati. Ne
morem se vam dovolj zahvaliti za vašo pomoč. Samo to lahko rečem, da sem
resnično navdušena nad zvokom vašega zbora in nad vašo prijaznostjo.
Imate najmanj enega predanega oboževalca v Texasu.
Še enkrat hvala.
Stephanie Handal

Osebno se zahvaljujem za trud in delo, celotnem osebju
CS in zborovodkinjama, z našimi otroki.
Pa tudi čestitke za dosežene rezultate.
Ponosna mama

Gejše

Z INTERNETA
V oddaji Osmi dan sem si ogledala prispevek o operi-predstavi, o kateri govoriš, in bila nad njo navdušena! Si res
prepričana, da tega ne bodo več uprizarjali? Saj bi bilo vendar škoda!
... Še posebej mi je bil všeč Adiemus, Iz veka vekov pa tudi ustreza mojemu glasbenemu okusu. Sama izvedba me je navdušila, vse je bilo izpeljano popolno, brez napak. Izvrstni glasbeniki/ce in usklajen zbor, da ne pozabim omenit odličnih plesalcev, in nadvse izjemna Karmina Šilec, ki je ta zelo zahteven projekt zanimivo sestavila in še bolje predstavila.

Sicer pa je zbor Carmina Slovenica tudi Adiemus, ki je bil v CD, izvedel samo 2-krat. Tako pač je pri tem zboru, če jih želiš
videti in slišati, moraš to storiti takoj, ker nikoli ne veš, ali bodo izvedli še drugi nastop.

V okviru projekta Ministrstva RS za kulturo in Ministrstva RS
za šolstvo in šport LETO KULTURE, smo se meseca novembra predstavili v portoroškem Bernardinu, na srečanju ravnateljev in ravnateljic osnovnih in srednjih šol.
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Odprli smo nov razstavni prostor

NAPOVEDUJEMO
NOVA CD-PLOŠČA
VAMPIRABILE
Pred nami je izid nove CD-plošče. Skladbe, izdane na plošči, so bile izvedene na koncertu v
Cankarjevem domu leta 2003. Na plošči so dela L. Lebiča, A. Mellnäsa, M. Wingesa, A. Hölszky,
J. Shatin, S. Hatfielda, V. Tormisa.

CARMINA SLOVENICA LIGHT
Cankarjev dom, Ljublajana, 27. 3. 2007
SNG Maribor, 2., 3. in 4. 4. 2007

Carmina Slovenica se po uspešnem projektu Adiemus ponovno loteva odkrivanja novih povezav zborovske glasbe s sodobnimi glasbenimi trendi.
Projekt Carmina Slovenica Light je nastal v želji po fuziji različnih glasbenih stilov (jazz, etno idr.), v iskanju novih zvokov in
svežega diha nove dobe.
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GOSTOVANJE ZBORA PIEDMONT IZ ZDA
Maribor, 23.- 27. 6 2007

Veseli smo, da bomo junija 2007 gostili znan ameriški zbora Piedmont Choir iz San Francisca. Kot gostitelji bomo prevzeli
organizacijo njihove turneje po Hrvaški in Sloveniji ter jih gostili v Mariboru.
"Piedmont Choirs" je neprofitna organizacija, ustanovljena 1983, ki se je hitro povzpela med vodilne producente kulturnega
življenja v San Francisco Bay Area. Organizira festival "Golden Gate International Choral festival" ter koncertna gostovanja
evropskih ansamblov. Umetniški vodja Robert Geary je za soustanovitev tega festivala prejel "International Peace Child
Award".
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ORGANIZIRANOST CARMINA SLOVENICA
Umetniška in strokovna vodja zborov Carmina Slovenica:
Karmina Šilec
Učitelji solopetja:
Simona Raffanelli Krajnc
Biserka Petkovič
Nataša Trobentar
Vodja Prim in zbora Junior CS:
Franja Kmetec
Vodja Četrtink:
Nadja Stegne
Vodja Otroškega zbora PU:
Marinka Šober
Predsednica izvršnega odbora Carmina Slovenica:
Alenka Jež - Heinc
Podpredsednica izvršnega odbora Carmina Slovenica in organizatorka:
Ana Radivojević
Organizatorki dejavnosti CS:
Marisa Filipčič
Polona Ipavic
Računovodkinja:
Bogdana Rafolt

Carmina Slovenica
Partizanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon.: 00386/2/25-12-215
Telefaks: 00386/2/25-25-224
Elektronski naslov: carmina.slovenica@guest.arnes.si
Domača stran: www.zbor-carmina-slovenica.si
Uredili:
Karmina Šilec
Marisa Filipčič
Jezikovno pregledala:
Mojca Redjko
Oblikovanje in tisk:
DesignStudio
Naklada:
400 izvodov
December 2006
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Sofinancerji zbora
MESTNA OBČINA MARIBOR
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU
Generalni pokrovitelj

Sponzorji in donatorji

medijski sponzor
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