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ZLATA MRZLICA SE JE IZTEKLA. KAJ SMO NAŠLI IN
KAJ IZGUBILI?
Cilji opravičujejo sredstva dokler ni stanje tako, da sredstva odločajo o ciljih

A

vtor, umetnik ne more vplivati na politične in programske odločitve, lahko pa apelira, poziva, se sklicuje na strokovnost in tako naprej, odločati
pa ne more. Kdo bo dobil priložnost, kdaj in v kakšnih pogojih, to se odloča
na drugih ravneh. Lahko pa angažirano predstavlja svoja stališča in zato
obvelja ali za koristnega ali pa za zoprnega in nezaželenega. Običajno prej
drugo kot prvo. Ustvarjalec potrebuje vsaj za silo urejene delovne pogoje.
Če dve tretjini svoje energije porabi za to, da si sam ustvari pogoje za delo,
to pomeni, da za kreativni proces ostane le tretjina.
Ne vem ali je kdaj bilo postavljenih toliko vprašanj in bilo tudi toliko pogovorov o civilizaciji in družbi, kot jih je prinesel naš čas. In veliko je govora o
»lakoti« in kulturi. Tudi o kulturi v časih lakote. Res je, da kultura ne prežene
ali poteši lakote. Imata pa lakota in umetnost vendarle nekaj skupnega: zelo
prepričljivo slo. Seveda je potešitev lakote najprimarnejša. A, ko te lakote
ni več, ne more ta sla še vedno ostajati edina, h katere potešitvi stremimo.
Bojim se, da v našem času in prostoru še vedno radi ostajamo v filozofskem
krogu iskanja zgolj potešitve lakote.
Kulturna produkcija je rezultat kompleksnih in mnogokrat nasprotujočih si
družbenih procesov. Splošno družbeno počutje, zdravje določenega okolja, močno sega v umetnost, v kulturo. Glede na umestitev kulture v družbo
v našem okolju pa se ustvarjalci večkrat počutimo kot (po Marxovo) »tisti
srečni ljudje, ki smo celo plačani za svoje prostočasne dejavnosti«. A umetnost ni neko pribežališče. Ona pač postavlja zahteve.
Ustvarjanje pogojev pa predstavlja premosorazmerno tako velik delež naših
aktivnosti, da sem od tega pošteno utrujena še predno sploh pridem do
ustvarjalnega procesa. Vse skupaj se nagiba celo k temu, da bi lahko celo
rekli: cilji opravičujejo sredstva, dokler ni stanje tako, da sredstva odločajo
o ciljih. Ljudje, ki odločajo o pogojih dela in nam jih s svojo družbeno ali
politično funkcijo odrejajo, hodijo redko na koncerte in predstave.
Večina, tako na državni kot mestni ravni, še v svojem mandatu sploh ni slišala kaj počnemo in o čem presojajo. Nekatere celo bolj kot umetnost sama
prevzame količina ogledov izvajalčevega posnetka na Youtube. Lepota in
»kulturnost« nekega okolja (torej biti ali postati kulturno mesto; biti zanimivo in bogato mesto) se ne presoja na podlagi formalnih estetskih meril,
ne v kvantiteti kulturne ponudbe, niti ne na podlagi gospodarske, praktične
in družbene koristnosti, tudi ne v količini turističnih avtobusov na ogledu
vinske trte, ampak na podlagi njegove moči, da povzdigne duha k veličastju.
Vizija kulturne politike je lahko samo taka, da nenehno išče take ustvarjalce,
ki so sposobni to ustvariti. In, ko (če) jih ima, jih pridobiti in obdržati. In ne,
da se vsak junak slej kot prej spremeni v nadlego. Pri viziji kulturne politike
so nazori in vedenje nekaterih to, kar tiste, ki delujemo na področju kulture,
lahko le peha v bes.

» / …/ v tujem mestu, neprespan in poln adrenalina z
odra, ki ne prevzame le nastopajočih, temveč tudi tiste v
njihovi bližini. Ne velja zaman
stara modrost, da se ljudje
najbolje spoznajo, spoprijateljijo ali razočarajo prav na
poti. In kaj sem videla? Videla
sem — zaradi česar je celotna
stvar tudi očitna, vendar vam
zagotovo nočem sporočati
potopisnih klišejev — zgodbo,
diametralno nasprotno tisti,
kakršno nam mediji sporočajo
iz dneva v dan; kako je današnja mladina agresivna in nezainteresirana, alkoholizirana in
zadrogirana, brezperspektivna
in neizobražena, hiperaktivna
in kako le bulji v računalniške
zaslone, kar je že pretiravanje z ogorčenjem in povsem
neresnično.«
»Vedela sem, da je to zbor, ki
uči otroke, kaj je dobra glasba
in kaj je trdo delo, vendar sem
se šele tam začela zavedati, da
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Maribor, Slovenija sta bila kot gnezdo za naše delo. Tukaj iz Pevske šole CS,
ki se smuka sem ter tja med raznimi razpisi, ki zdaj so in zdaj spet niso, nastaja vokalno gledališče Carmina Slovenica, ki nastopa po največjih svetovnih
odrih. Kak astronomski skok. In ta preskok je težaven, kar je seveda problem
mesta Maribora in tudi Slovenije ter predvsem nekaterih posameznikov. Če
so ti na napačnem mestu, je celotna slika popačena. Še leto nazaj je izgledalo, da bo do zares sprejemljivih pogojev za delo manjkalo zelo malo
in jih bo skorajda možno uresničiti. Pokrovitelji in sponzorji, mesto Maribor
in Ministrstvo za kulturo so leta do sedaj dokaj predvidljivo, seveda vedno
premalo, a vsaj predvidljivo, sofinancirali našo redno dejavnost, podpirali vsakoletne umetniške programe. Razmišljali smo o razvoju naprej. Tako
so se odvrtele tri uspešne sezone novonastalega novoglasbenega gledališča Choregie in intenzivno smo že delali elaborate in tehnične načrte za
novo prepotrebno stalno prizorišče – Minoritsko cerkev ter tretje nadstropje
minoritskega samostana. V nekaj mesecih, v navzven najbolj razcvetenem
obdobju za mariborsko kulturo, se je sesulo veliko. In temu poletu je sledil zelo trd pristanek, paradoksalno: hkrati z našimi največjimi dosežki do
sedaj. Več kot dve desetletji postopne rasti, širjenja dejavnosti, dvigovanja
kakovostne ravni in predvsem iskanja novih umetniških usmeritev, je sedaj
nenadoma ponovno zdrsnilo nazaj v povoje, v standard iz prejšnjega stoletja. In namesto čestitk ob naših nedavnih velikih mednarodnih dosežkih, ki
so slovensko kulturo predstavili v do sedaj neosvojenih orbitah, na naslov
Partizanska 12 prihajajo obvestila o ukinitvah in prekinitvah financiranja.
In vsi navdušeni aplavzi po vsem svetu skozi vsa ta desetletja pri tem žal niso
nič koristni. Kot bi jih nikoli ne bilo. Koliko lepih želja, zahval, aplavzov je bilo v
teh letih! Na njih se že skoraj navadiš, od njih razvadiš. A obetajoče prihodnosti
več ni videti. Tudi obljubam ne verjamemo več. Sicer mislim, da v vsem tem
ni kolektivne krivde. A dopustiti vse to je vendarle stvar nas, posameznikov.
Apatičnost, sprijaznjenost (ali karkoli že pač to je) ljudi, ki bi jim moralo biti
prekleto mar ob pogledu na to, kakšne vrednote in prioritete si naša družba
izbira, je žalostna. Celo strašljiva. Govori o tem, da je vse dopustno.
A izgleda, da bo najbrž tako, da šele, ko se bo voz polomil, bodo mnogi vedeli povedati, kje ne bi smeli voziti.
Umetnost se ne more izogniti odzivu na svet, v katerem nastaja in jo tudi
določa. Ne more se izogniti občutenju, prepoznavanju in artikuliranju
vzrokov za družbene napetosti. A kultura ne bi smela biti prepuščena tržnim
zakonitostim, ker je ni mogoče razumeti kot tržno blago, temveč kot konstitutivni element slehernega naroda. In namesto, da bi mesto in država razvijala koncepte kulturnega razvoja za 21. stoletje, v katerem bo imela kultura
na splošno še večji gospodarski pomen, kot ga je imela v prejšnjem stoletju,
na partikularni ravni pa bo zagotavljala prepoznavnost nacionalnih entitet
– ker je to pač ena redkih univerzalnih kvalitet, ki jih ni mogoče do kraja
kvantificirati – je slovenski kulturi spodmaknila simbolni temelj. In vemo,
da simbolnim padcem sledijo realni.
Karmina Šilec
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jih uči še nekaj pomembnejšega — kako biti dobri
ljudje. Kako bodo le s pridnim,
neprestanim, predanim in
mnogokrat napornim delom
dosegli rezultat, ki bo nagrajen z aplavzom in ovacijami
publike, ne glede na to, da se
včasih stvari zdijo drugačne.
Kako za doseganje vrhunskih
rezultatov ne pride v poštev
iskanje bližnjic, izvlačevanje,
krajšanje delovnega časa,
podaljševanje konca tedna in
pitja kavic na skrivaj, dokler te
ne zasači šef. Kako lahko vsak
z napornimi vajami iz sebe izvleče najbolje, pa tudi iz drugih,
tistih poleg sebe. Kako v vrhunskem okolju napredujejo tudi
povprečni. In kako noben denar
ne more poplačati občutka ob
uspehu, ki si ga dosegel sam,
brez pripadnosti neki politični
opciji ter brez vpliva staršev
in sorodnikov. Navsezadnje,
kako resnično nekega dne biti
prebivalec Evrope.«
»Lepo prosim, namreč, naslednje naslovnike — kaotični izobraževalni sistem, nekreativne
in nezainteresirane učitelje in
profesorje, točkovne omejitve
za vpis na vse možno, kompromiserstvo in nepotizem, korupcijo, veze in vezice, politični
diletantizem, snobizem in
malomeščanstvo, nacionalizem in ksenofobijo, recesijo in depresijo, ponorel sistem
vrednosti in vse tisto, s čimer
se srečujemo/borimo vsak dan
— roke proč od teh otrok!«

Jagna Pogačnik
Iz Zagreba naklepno 9,
objavljeno v
Življenje na dotik
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KONCERTNI ZBOR CARMINA SLOVENICA
Dirigentka in umetniška voditeljica: Karmina Šilec

PLACEBO
ALI KOMU POTOK SOLZ NE LIJE
Scenski koncert v 14 slikah
12. in 13. 1. 2012, dvorana Union, Maribor
21. in 22. 1. 2012, Cankarjev dom, Ljubljana
Koncept, režija in scena: Karmina Šilec

»Visoko stilizirana in estetizirana inscenacija«
»Vrhunski scenski projekt v štirinajstih slikah«
»Sijajna uvertura v leto kulture«
»Sofisticirana ubranost klasičnega zvočenja«
»Veličasten zaključek festivala Choregie«
Izvajalci:
Carmina Slovenica
Slovenski komorni zbor
Sabina Cvilak, sopran
Bernhard Landauer, kontratenor
Jožica Avbelj, igralka
Olga Kacjan, igralka
Karmen Pečar, violončelo
Marko Hatlak, harmonika
Musica Cubicularis
Kaja Lorenci, plesalka

»Ali to počnemo zavoljo Boga, ali ker mi je slučajno všeč?«

Oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak
Kostumografija in stajling: Belinda Radulović
Odrski gib: Kaja Lorenci, Karmina Šilec
Ton: Danilo Ženko
Lektorica: Metka Damjan
Glasba: G. B. Pergolesi, J. S. Bach, J. Cooper,
A. Vivaldi, P. Vasks, G. Bryars, K. Šilec
Besedila: J. Kristeva, P. Valéry, J.-P. Siméon, K. Šilec,
J.-L. Nancy, J. Harjo, W. Whitman, A. Artaud,
E.-E. Schmitt, Hafis, M. Briški

Eia Mater, fons amoris! –
Pozdravljena, Mati, vir ljubezni!
Neizogibnost smrti človek premaga tako, da na njeno
mesto – na mesto smrti in mišljenja – postavi materinsko ljubezen. Ljubezen, ob kateri je celo božja ljubezen zgolj neka, ne vselej prepričljiva, izpeljanka; materinska ljubezen kot prvotno zatočišče, ki zagotavlja
preživetje. Na mestu tesnobe, ki mu pravimo ljubezen,
se vzpostavi reprezentacija materinskega.
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»Bel oblak si,
ki se spušča ob moji hrbtenici
ogenj s svojimi prsti drsi
čez mojo bolečino.«

»Smrt želi vdihniti najlepši cvet sveta, ki, mil, precej
pomeni za njen temni smoter!«

Draga Karmina, vaše delo je absolutno čudovito!
Nicola Raab, operna režiserka

Meditacija, inspirirana s temo trpljenja Marije, Jezusove matere, med njegovim križanjem in s srednjeveškim besedilom Mati žalostna je stala.
Krščanstvo je trpljenje in smrt naredilo za srce svojega
obreda, ki veselo oznanilo razodeva preko križa, preko
trpljenja. Križani Jezus potrdi nepopolnost in ničevost
»Ljubi moj, v
kakšnem stanju si?
Kdor te vidi, je
presenečen in te
pomiluje, ker si
žrtev.«
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človeškega obstoja ter ju preseže z nadčloveško ljubeznijo in upanjem. Ta se najbolj čisto uteleša prav v materinski ljubezni. Križ nam govori, da je življenjska pot
skozi svet težka in naporna pa čeprav je vera veselje,
ki premaga svet. Človeško življenje je tako videti kot
zgodba o nastajanju trpljenja, nastajanje pa je vselej v
njem trpeča ljubezen.
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»Bolečina je nekaj najbolj skrivnostnega, numinoznega, nekaj, kar nam vzbuja strahospoštovanje in nas hkrati privlači. Je tudi
nekaj najbolj intimnega, vedno je namreč individualna; ali kot pravi Hannah Arendt: edini zares notranji čut – edino stanje, v
katerem ne čutimo ničesar, razen samega sebe. Izvor bolečine gre iskati v padcu človeka, kot je zapisano v Genezi. Pascal je ob
neki priliki dejal, da je bolečina naravno stanje kristjana. Šele trpeči, oropani čutnih užitkov, osvobojeni strasti in samoljubja ter
v nenehnem pričakovanju smrti smo takšni, kot bi morali venomer biti. Preseganje bolečine in strahu zagotavlja polno, s čustvi
nabito življenje«

»Umetnikova naloga je, da ljudi dvigne iz njihovega običajnega zaznavanja lastnega kozmosa v višjo vizijo tega, kar se dogaja
tam zgoraj.«

Preseganje samega sebe je značilno za človeško eksistenco in samouresničitev, takšna in še močnejša je
materinska ljubezen. Ta ljubezen nima veliko opraviti z onostranstvom; človek je toliko bolj človeški, toliko bolj on sam, ko pozabi in prezre samega sebe.

Neizogibnost trpljenja in smrti človek premaga tako,
da na njuno mesto postavi materinsko ljubezen. To je
ljubezen, ob kateri je celo božja ljubezen ne vselej prepričljiva izpeljanka, je prvotno zatočišče, ki zagotavlja
preživetje.
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Vrhunski scenski projekt v štirinajstih slikah
»Karmina Šilec predstavila svoj najnovejši in uspešni multimedijski projekt Placebo.«
»Vsekakor Karmina Šilec s svojimi dekleti in odličnimi gosti ve, kaj dela, kaj hoče, kaj vsi znajo, zmorejo in kaj darujejo polni Unionski dvorani, ki je v četrtek zvečer nastopajoče nagradila s toplimi, dolgimi in spontanimi aplavzi ter
ovacijami, kot se spodobi v dneh, ko so v Maribor uprte oči vse kulturne Evrope.«
» / …/ kot vedno odlično pripravljen dekliški zbor Carmina Slovenica.«
Marjan Zlobec, Delo

Vaš zadnji projekt je POŠASTEN!!
Želim si, da bi bilo več zborov, kot je vaš.
Naveličan sem že običajnih zborovskih repertoarjev.
Zelo sem navdušen!
Stephen Hatfield, skladatelj iz Kanade

» / …/ na kolenih ne klečim,
ne piflam se Biblije na pamet,
jaz imam svoj poseben način.
Vem, da me Jezus ljubi
malo bolj kot druge ljudi / …/ «

» / …/ Predstava »Placebo« sijajna uvertura v
leto kulture.«
» / …/ Visoko stilizirana in estetizirana inscenacija.«
Branimir Pofuk, Večernji list
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Moram reči, da sem bil res navdušen nad bogastvom vašega dela. Zdaj razumem veliko bolje zakaj je vaš zbor tako
vsestransko nadarjena skupina. Vidim lahko povezavo med vami in Heinerjem, iskanje razširitev performativnih oblik glasbe, ki ste ju pripeljali tako v gledališče, kot v ples. Placebo se res zdi odličen projekt. Želim si, da bi ga videl v
živo ...
Florian Bilbao, koreograf in plesalec

»Roke. S kretnjo. S kretnjo iztegnjene dlani. Poskušajoč zagrabiti ali vsaj prijeti. Edinstvena nedoločenost, ki blagoslavlja in
drži na distanci. Ne dotikaj se, kajti jaz sem tisti, ki se dotika. Ne dotikaj se me, kajti jaz se te dotikam in ta dotik je tak, da te drži
na razdalji.«
»Ljubezen in resnica se dotikata tako, da se odbijata: storita, da se odmakne tisti ali tista, ki ju doseže, kajti njun doseg razkriva, ob samem tem dotiku, da sta izven dosega. Ravno s tem, da sta nedosegljivi – inatteignables – se nas dotakneta in nas
presuneta. To, da se nam približata, je njuna oddaljitev: data nam jo začutiti in ta občutek je sam njun smisel. Smisel dotika, ki
ukazuje, naj se ne dotika. Ničesar ne držiš, ničesar ne moreš držati, ne zadržati in glej, to je to, kar moraš ljubiti in vedeti. Glej,
kaj je s to vednostjo ljubezni – d’un savoir d’amour – »Ljubi to, kar ti uhaja, ljubi tistega, ki uhaja. Ljubi, da odide.«
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»Živimo na tej meji – bitja križišča, bitja križa.«

»Ko pa smrt telo mi vzame, dušo mojo naj objame večne slave
rajski dom.«
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»Bo srce zdržalo neusmiljeno razkošje te noči, ki sije od usodnega opala, ne da bi izdrlo krik, čistejši kot orožje?«
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»Kaj je ta hladen občutek, ki usmerja morilsko roko?
Kaj to ciljajoče oko zares vidi?
Kaj je hrup črevesja, ki se razpoči v ušesu morilca?
Kaj je olajšanje v mišicah po ubijanju?
Kaj je to, ko si, ko drugega ni več?
Kaj je nedvomnost morati ubiti?
Kaj je občutek po ubijanju?
Kaj je ravnanje noge, ki premakne mrtvo telo,
da se prepriča, da je mrtvo?
In kaj je dejanje usmiljenja, ki žrtev odreši njene bridkosti?«

»Iz bolečine, spraskane iz kosti, se rojeva stvar, ki
spremeni dejanje duše, da bi očistila v gonilni bolečini
vso bolečino, to matico, konkretno matico … «

»Ne igramo se igre bridkosti. Rade bi pognale krila in poletele.«
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WHEN THE MOUNTAIN CHANGED ITS CLOTHING
Nepredvidljive oscilacije življenja
glasbeno gledališče Heinerja Goebbelsa

Scena in luč: Klaus Grünberg
Kostumi: Florence von Gerkan
Besedila: J.-J. Rousseau, J. von Eichendorff, A. Stifter, G. Stein, A. Robbe-Grillet, M. Haushofer,
M. Abramovič in I. McEwan
Glasba: H. Goebbels, J. Brahms, rezijanski napevi, srednjeveška polifonija, A. Schönberg, L. Lebič,
S. Hopkins, K. Šilec, partizanske pesmi, pop in etnična glasba, itd.

Glasbeno gledališče Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec je letos predstavilo nov projekt
v režiji ene največjih ustvarjalnih osebnosti našega časa, Heinerja Goebbelsa.
»Adolescentna dekleta so ukradla večer v predstavi When the Mountain Changed Its Clothing Heinerja Goebbelsa na
Ruhrtriennalu.«
» / …/ Carmina Slovenica, ki si je z močjo pripovedovanja skozi zborovsko pesem ustvarila svetovni ugled.«
»Zmožnost pomnjenja deklet v tujem jeziku je osupljiva.«
» / …/ čudoviti trenutki kolektivne energije ali anarhije, ki so jo te neverjetne pevke izžarevale, in delo samo je zares
zaživelo.«
The Telegraph

When the Mountain Changed Its Clothing svoj navdih črpa iz rezijske ljudske pesmi Da pa Canynu, ki govori o
premenah, ki jih letni časi odtiskujejo na gori Kanin. Po Goebbelsovih besedah nabite slike izhajajo iz izjemne
energije mladih protagonistk in odražajo družbene transformacije: hitre politične, socialne in kulturne spremembe v regiji, od koder prihajajo izvajalke.
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»Najboljši del produkcije pa je precizna sproščenost, s katero dekleta Carmine Slovenice vnašajo improvizacijski
element, poln fantazije.«
»Skoraj osupljivo je, s kakšno izurjenostjo, obvladovanjem telesa, preciznostjo in hitrostjo nastopajo dekleta,
posamezno in kot ansambel, ko igrajo, govorijo, pojejo. Ko se še v nekem trenutku divje vrtinčijo po velikem odru, pa
v naslednjem trenutku že disciplinirano sedijo v dveh ravnih vrstah. Dramatičnost tako izhaja že iz samih gibalnih
sprememb.«
»To, kar predstavi zbor, je visoko profesionalno in zasenči celo odlomke, ki se zdijo na trenutke morda celo preveč
predrzni in jezikavi. Vitalno glasbeno-govorno-gibalno gledališče je že celota in to ni malo.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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»Uspelo je z Goebbelsovim osebnim pogumom, s precizno koreografijo gibalnega gledališča, predvsem pa z muzikalnim partnerjem, ki mu v Evropi lahko le iščemo para: glasovno gledališče Carmina Slovenica se imenuje
fascinantna zborovska formacija iz slovenskega Maribora / …/ «
»Za ta odličen večer je odgovornih devetintrideset deklet in mladih žensk, vsaka od njih blagoslovljena z več kot
le enim talentom. In kako razkošno so jih razdajale. Recitirale, le da nikakor ne v stilu lipovih bogov. Pelo se je po
potrebi tudi leže. In to zelo lepo, z za Balkan zelo značilnim grlenim nastavkom. In sploh: profesionalna preciznost,
da človek le nemo strmi. Od zborovskega petja pa seveda preko kristalno čistega zborovskega govora pa do prostega
gibanja na odru – posamično, v skupinah, kot celota, z ali brez rekvizitov. Zato je razumljivo, da njihova dirigentka
Karmina Šilec ne govori več o »zboru« ali »zborovskem petju«, kadar govori o svojem ansamblu, temveč o
»glasovnem gledališču ali gledališču glasov«. V čemer tiči seveda tudi temu ustrezna izbirna sorodnost k
razumevanju gledališča s Heinerjem Goebbelsom.«
Neue Musik Zeitung

Starega ni več, novo pa je še vedno nedosegljivo. Ob tej predpostavki se izvajalke zbirajo in igrajo navidezno
nenevarne igre, recitirajo verze, pojejo pesmi in ustvarjajo poetično grozeče podobe. V medsebojni igri nadvlade
in zatiranja se gibljejo skozi cikel letnih časov, ob tem ves čas uravnavajo ravnovesje moči med sabo, predvsem
pa med občinstvom in odrom.

Heiner Goebbels in Karmina Šilec
Nemški skladatelj in režiser je ustvaril osupljiv opus na različnih področjih in je prav zato letošnji dobitnik Ibsenove nagrade, težke dobrih 330.000 evrov. Žirija ga je nagradila, ker pri svojemu delu ustvarja nove načine
razumevanja gledališča, ki so navdihnili tako producente kot glasbenike.
Za produkcije Heinerja Goebbelsa nikakor ne moremo reči, da predstavljajo »Gesamtkunstwerk«. Kljub temu, da
njegova dela, ki združujejo zvok, glasbo, svetlobo, prostor, gibanje, predmete, besedila in glasove, spominjajo na
Wagnerjevo nekoč revolucionarno idejo o sintezi različnih umetniških oblik pa Goebbelsova dela nikoli ne težijo
k temu, da bi dosegla kakršnokoli obliko celovitosti pomena. Namen njegovih del ni, da bi se različne umetniške
oblike zlile ena v drugo, temveč da soobstajajo v istem prostoru, se sopojavljajo, si nasprotujejo in oplazijo ena
drugo, namesto da bi vedno znova govorile isto stvar na različne načine.
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»Z mrmranjem, petjem, udarjanjem nog ob tla in ploskanjem si utirajo pot skozi odseke in drobce zborovskega
repertoarja, vse od srednjeveških hoketov in Brahmasa do Schönberga in Sarah Hopkins.«
»V tem tesno stkanem delu se odraža ogromno spretnosti. Carmina Slovenica (pod vodstvom Karmine Šilec) je že
sama po sebi fenomen s svojo hipnotično kombinacijo železne discipline in razposajene telesnosti. Zvok je pogosto
naostreno grleno petje, ki ga običajno povezujemo z ženskimi zbori iz nekdanjega vzhodnega bloka, tega pa mlade
pevke lahko v hipu spremenijo v čist, sladkoben romanticizem ali tekočo polifonijo.«
Financial Times

»Stare so med 10 in 20, velike, male, okrogle, vitke, hkrati edinstvene in nespremenljive. Na sceni so neprekinjeno
uro in pol – stoje, leže, skakajoče, spreminjajoč kostume, sceno, zdaj v skupini, pa spet posamezno, razburjeno pa
spet umirjeno. Vse znajo: naravno govoriti tekste v angleščini, igrati iz oči v oči s publiko in čakati, kdo se bo prvi
zasmejal (uganite, kdo zmaga?), kričati, molčati, peti, seveda s čudežno energijo, s strogostjo in profesionalizmom.«
Le Monde

»Wrong! What is wrong?«
»What is forbidden you.«
»Why is it wrong to do what is forbidden?«
»You will be punished for disobedience.«
»I will do it when no one is looking.«
»We shall watch you.«
»I will hide.«
»We shall ask you what you were doing.«
»I shall tell a lie.«
»You must not tell lies.«
»Why must not I tell lies?«
»Because it is wrong.«
»What’s wrong?«
»Nothing.«
»Are you pissed off?«
»Yes.«
»With me?«
»Yes.«
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»I can lie very well, even when it’s pointless.«
»When one lies out of necessity, it has less value, obviously.«
»I can go for a whole day without saying a single true thing.«
»I even won a lying award, at school, last year.«
»You are lying.«
»In our logic class this year, we are doing lying exercises of the second degree.«
»We are also studying first-degree lying with two unknowns.«
»And sometimes, we lie in harmony. It’s very exciting.«
»In the advanced class, the girls do second-degree lying, with two unknowns, and lying of the third degree.«
»That must be hard.«
»I can’t wait till next year.«

»Projekt Ruhrtriennala »When the Mountain Changed Its Clothing« (Ko gora menja oblačila) intendanta trienala
Heinerja Goebbelsa, uprizorjen s slovitim Vokalnim gledališčem Carmina Slovenica, je resnično posebno doživetje
glasbe, koreografije in literarnih odsevov.«
»Ponekod je komaj mogoče verjeti, kakšne zvokovne svetove pričarajo te deklice, stare med 11 in 20 let, iz Maribora
(pod glasbenim vodstvom Karmine Šilec). Dosledno precizno, neverjetno brezhibno zgrajeno in vendar tako sproščeno
izvedeno zborovsko petje osupljivo obsega številne registre, vse do tehnike petja alikvotnih tonov; občasno se to sliši
kot čudovit odmev gregorijanistike ali pa od nekje daleč spominja na legendarni »Mystère des voix Bulgares«, ki je
pred številnimi leti na zahodu vzbudil pozornost kot folk-pop fenomen. Občasno stopnjevanje pripelje do ritmične
ekstaze, kot na primer pri indijski tradicionalni »Taka Din«.«
»So te pevke morda urili na najvišjo zmogljivost – ali pa so vse skupaj preprosto izjemno nadarjene?«
»Velik aplavz za veliko umetnost.«
Revierpassagen

18

LETOPIS 2012

HAPPY NEW EARS!
KOMUR SE SPI, NAJ GRE SPAT.
CStudio, 12. 12. 2012
otvoritev ob 4.33 p.m.
Avtorica inštalacije: Karmina Šilec
Osrednji mariborski dogodek ob stoletnici rojstva ene
najvidnejših osebnosti sodobne avantgardne glasbe in
po mnenju mnogih enega najbolj vplivnih skladateljev
20. stoletja – Johna Cagea in 60. letnice premiere dela
4.33.
Kaj slišimo, ko ni ničesar slišati?
Kako si želimo tišine?
Kako prenesemo tišino?

John Cage: 4.33 (1952)

John Cage je svojevrsten glasbeni pionir. Je ena osrednjih osebnosti sodobne avantgardne glasbe in po
mnenju mnogih eden najbolj vplivnih skladateljev 20.
stoletja. Zanj je tišina enakovredna zvokom, toni so
enakovredni šumom.
V jubilejnem letu je Karmina Šilec pripravila inštalacijo, ki se ukvarja s sprejemanjem tišine. Inspiracija
zanjo je Cagevo antologijsko delo 4.33, ki je radikalno
zaznamovalo razumevanje glasbe našega časa.

Tišina učinkovito zveni.
Ni je stvari, kot je tišina.
Zvok potrebuje tišino, da je lahko slišan.
Kaj slišimo, ko ni ničesar slišati?
Kako si želimo tišine?
Kako prenesemo tišino?
4.33 štiri minute in 33 sekund tišine
4.33 štiri minute in 33 sekund zvokov
John Cage: LECTURE on NOTHING (1959):

Ničesar nimam povedati
in to povem 							
in to je
poezija				kakršno potrebujem
.
Ta časovni razmik				
je organiziran .
				
Ni se nam treba bati teh
tišin –
lahko jih imamo radi
.
										
To je komponiran
govor			
, zato ker ga ustvarjam
tako, kot ustvarjam
glasbeni komad.
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LETO JUDOVSKE KULTURE
Letošnje leto smo posebno pozornost namenili judovski kulturi. Spoznavali smo osnove judovske religije,
ritualov, običajev, kulture in seveda tudi umetnosti.
Za uvod v to leto judovske kulture smo obiskali muzej
judovske skupnosti v Essnu. V nekdanji sinagogi, ki je
tudi edina ohranjena sinagoga, ki je po rušilni drugi
svetovni vojni ostala vsaj delno ohranjena, je sedaj
pretvorjena v edinstven muzej in predstavlja pomembno arhitekturno dediščino.
Hiša judovske kulture je pomembno kulturno središče,
ki zainteresiranim za judovsko kulturo daje še druge
dimenzije informacij kot tiste, ki judovstvo rade reducirajo zgolj na žrtve holokavsta. Tako smo skozi interaktivne predstavitve spoznali judovski »way of life«
vse od učenja judovskih plesov do kosher prehrane.

Nadaljevanje spoznavanja te zanimive tradicije je ponudil ogled pomembne razstave v mariborski sinagogi
Sarajevska hagada, kjer smo spoznali ta pomemben
zgodovinski dokument judovske tradicije.
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CURRENT

29. 9. 2012, sodelovanje v inštalaciji Michal Rovner, Zollverein, Essen
Sodobno video umetnost avtorice Michal Rovner, ki
izhaja iz Izraela, nam je približal ogled njene izjemne
razstave z naslovom Current, v Zollvereinu v Essnu, v
izjemni, pod Unescom zaščiteni kulturni dediščini.
Razstavo z naslovom Current nam je predstavila celo
umetnica sama, saj je izjemno navdušena nad našim
umetniškim delom in je ta dogodek predstavljal prvo
združitev naših umetniških potencialov. Izjemna umetnina mase ljudi, ki se pomikajo po stenah nekdanjega
industrijskega objekta nas je očarala. V dogovoru z
avtorico projekta smo to izjemno video inštalacijo tudi
»ozvočili« z našim izvajanjem v živo. Prišlo je do izjemnega umetniškega spoja, ki obeta sodelovanje še v
prihodnje.

Vaše delo je čudovito. Še nikoli nisem videla kaj takega in nisem si mogla predstavljati, da lahko kdo izvede tako
čudovite zvočne podobe. Izjemno!!
Michal Rovner

Tako smo vzpostavili prvo
tovrstno sodelovanje z umetnikom iz področja vizualne
umetnosti. Michal Rovner sodi
v sam svetovni vrh likovnih
ustvarjalcev, saj je do sedaj
razstavljala na najeminentnejših prizoriščih kot so Whitney
Museum of Art, New York,
Beneški likovni biennale, Tate
Gallery, London, Stedelijk
Museum, Museum of Modern
A r t – M O M A , N e w Yo r k ,
Lincoln Center, New York ter
Barbican Center, London.

K njenim dosedanjim glasbenim soustvarjalcem, med njimi je tudi znameniti Philip Glass, se je sedaj pridružila
tudi Carmina Slovenica.

Napovedujemo

PSALMI

scenski koncert
marec 2013
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RUSIJA
Sankt Peterburg
Velika dvorana Sanktpeterburške filharmonije
9.–13. 3. 2012
Carmina Slovenica je eden redkih slovenskih umetniških ansamblov, ki
se lahko pohvali z gostovanji po najvidnejših svetovnih koncertnih prizoriščih kot so denimo San Francisco Symphony Hall, Teatro Colon v Buenos Airesu, Auditorium v Rimu, Metropolitan Art Space Tokio, Esplanade
Singapur, Teresa Carreño v Caracasu, Kulturni center Hongkong in druga.
Dvorana Sanktpeterburške filharmonije je nedvomno ena najboljših koncertnih dvoran v Evropi in je po besedah slavnega ruskega intelektualca Andronikova »eden najboljših prostorov
na svetu«. Nastopiti v njej zagotovo pomeni velik prestiž in čast.

Carmina Slovenica je tokrat v Rusiji gostovala že drugič; prvič se je predstavila v Moskvi na povabilo enega
najbolj cenjenih dirigentov našega časa Valerija Gergijeva in takrat koncertirala na Moskovskem velikonočnem
festivalu, ki je najprestižnejši festival v Rusiji.
Tokrat smo se na gostovanje v Rusijo odpravili na povabilo organizatorjev Sanktpeterburškega festivala, najpomembnejšega zborovskega festivala v Rusiji, ki je posvečen državnemu prazniku, dnevu Rusije. Med sodelujočimi na dosedanjih festivalih so bili med drugim legendarni zbori Mariinsky teatra, Escolania de Montserrat,
Le Mystere des Voix Bulgares, Estonski filharmonični zbor in drugi najvidnejši ansambli. Na letošnjem festivalu
pa so se ob Carmini Slovenici predstavili tudi Estonski državni simfonični orkester, Kremerata Baltica in drugi
pomembni mednarodni ustvarjalci.
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»Kljub zgodovinskim prevratom so v Sankt Peterburgu institucije z izrazito konservativno tradicijo. Na področju
opere in baleta je to Marijino gledališče, na področju klasične glasbe pa Sanktpeterburška filharmonija. Privilegij
razrahljanja te tradicije je pripadel zboru Carmina Slovenica, ki se je v veliki dvorani filharmonije predstavil s
kompilacijo.«
» / .../ Ob takšni zgodovinski tradiciji je prodor novih tendenc zapleten, zato je nastop zbora Carmina Slovenica
in dirigentke Karmine Šilec še pomembnejši / …/ «
» / .../ Karmina Šilec pa je s koncertom ponovno manifestirala svoje poslanstvo premikanja mej interpretacije zborovske glasbe / …/ «
Peter Rak, Delo

Letošnjo peto obletnico festivala so organizatorji želeli proslaviti tudi s povabilom Carmine Slovenice,
saj, kot so povedali, kreativna produkcija Carmine
Slovenice sovpada s ključno idejo festivala – razširiti meje zborovskega petja. In Carmina Slovenica pod
vodstvom Karmine Šilec je po njihovem mnenju eden
vodilnih ansamblov na svetu, ki te meje uspešno premika. Vokalno gledališče Carmina Slovenica je nastopilo s predstavo Rusalke in glasbeno-scenskim projektom CS Light. Za predstavo Carmine Slovenice so
prizorišče tudi tehnično priredili in ustvarili pogoje za
glasbeno-scenski dogodek.

Med Nevo in nebom
»V tem smislu tudi subverzivni nastop Carmin v
klasični dvorani ni bil tako ekscesen, kot je bil sprva
videti – glede na tradicijo poštirkanega klasičnega
simfoničnega sporeda / …/ «
»Karmina Šilec je s Carmino Slovenico ponovno dobila
ponudbo najvišjega ranga. Po Moskovskem velikonočnem festivalu in povabilu Valerija Gergijeva so tokrat
Slovenke dale uvodni takt 5. mednarodnemu festivalu v
Sankt Peterburgu. Za kako prestižni dogodek gre, pove
podatek, da je njegov glavni pokrovitelj ruski predsednik, posvečen pa je državnemu prazniku, dnevu
Rusije.«
Melita Forstnerič Hajnšek, Večer

Za kako prestižni dogodek gre, pove podatek, da je
njegov glavni pokrovitelj ruski predsednik, posvečen
pa je državnemu prazniku, dnevu Rusije. Karmina je
bila vse dneve razprodana – snemali so jo na Transruskem radiu in televiziji, predavala je v Ermitažu in
vodila delavnico za ruske dirigente na akademiji teatrskih umetnosti. Plakat v posvečeni vitrini pred uradnim vhodom v filharmonijo je vabil na »Horovoj teatr
Carmina Slovenica – Rusalki«.
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»Pet ur pred koncertom izginejo dekleta z dirigentko v oguljenem drobovju stare, a veličastne dvorane. Oder je
povsem spremenjen, v pričakovanju belih Rusalk smo, arhetipske tradicije, ki bi s svojo slovanskostjo morala
očarati. In tudi zares vznemiri kakšnih osemsto gledalcev. Med njimi nekateri, najverjetneje dirigenti, snemajo
celoten, skoraj triurni, koncert. Tradicionalni napevi, rituali, legende, pomešani s sodobnoglasbenimi deli zazvenijo
v starinski, fenomenalno akustični dvorani kot urok. Tolkala v profesionalni izvedbi Nina Mureškića dajo predstavi
pravi ritem in drugi del CS Light z deli sodobnih skladateljev in v kontrapunktu črnine na prejšnjo belino Rusalk
deluje lahkotnejše. A samo na videz. Publika, vsa mlajša, nevsakdanje za takšno dvorano, v ritmu miglja in tiho
priploskava. Nenavaden preboj rigidnosti klasičnoglasbenega posvečenega okolja. Publika se dobro odziva. Čeprav
je mestoma zmedena.«
»Po koncertu pristopi zrela gospa in vpraša po libretu Rusalk. »Rada bi bolj razumela, kaj pojejo dekleta, zlasti pod
maskami«, pravi. Drugi odzivi so patetično razčustvovani. Ruski superlativi zvenijo zares spevno in udarno.«
Melita Forstnerič Hajnšek, Večer

V sklopu gostovanja je dirigentka Karmina Šilec v gledališču Ermitaž izvedla daljše predavanje za ruske dirigente, ki so prav v tem času imeli svojo mednarodno zborovsko konferenco. Zelo zainteresiranim dirigentom je
predstavila koncept Choregie, ki so ga spoznali s pomočjo multimedijske predstavitve.

»Rusalke so v vsakem trenutku, v vsakem tonu in vsaki legi fantastične. Najbolj me je očarala sposobnost
spreminjanja glasov, včasih v eni skladbi, včasih celo v enem taktu. Dekleta so zelo talentirana, a seveda resnični
talent prihaja iz njihove dirigentke, ki je absolutno genialna. Zame je bilo vse skupaj kot teater glasov. V težkih
situacijah se dekleta perfektno znajdejo. Program je bil zame nekaj posebnega, mešanica vsega mogočega, cela
zgodovina glasbe v prvem in drugem delu prav tako. Zgodbe, ki so nam jih dekleta pripovedovala, so mnogotere in
včasih težko razberljive. A glasovi so vedno na pravem mestu in če so ti na pravem mestu, je vse na pravem mestu.
Čisto vse je pri Carmini Slovenici na pravem mestu. Zares veličastna predstava. Rusalke so bile zame fantastične in
meni najbolj blizu – s svojo mističnostjo.«
Jacek Sykulski, dirigent in skladatelj iz poljskega Poznana

Ob tem je pripravila tudi
delavnico na Akademiji za
gledališko umetnost, ki so
se je udeležili zelo raznoliki udeleženci, od študentov drame do dirigentov.
V obliki odprte vaje s Carmino Slovenico je predstavila Choregie tehniko in
njene poglavitne elemente.
Udeleženci so bili izredno aktivni in odprto so
sprejemali nove izkušnje,
še prav posebej unikaten
pristop k študiju sodobne
glasbene literature.

» / …/ to je nekaj, česar v zborovstvu še nisem doživela, dekleta s svojo adaptabilnostjo na vse situacije in popolno
koncentracijo med procesom pa so nekaj posebnega.«
Irina Irahnovič, dirigentka
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Ogled nekdanjega inštituta za vzgojo deklet Smolny, od koder sta Lenin in Trocki začela oktobrsko revolucijo.

» / …/ način dela in metodika Carmine Slovenice je inovativna in unikatna v svetu. Biti navzoč na delavnici in od blizu
motriti delo tega korpusa pa svojevrsten užitek.«
Jacek Sykulski, dirigent in skladatelj iz poljskega Poznan

Sankt Peterburg je poln vznemirljivih točk. Namestili so nas v najelitnejšem nadstropju hotela,
za tujce, štirinajstem, s prekrasnim razgledom na
čarobno mesto, ki ga je Peter Veliki ukazal zgraditi iz nič. Vodič Ivan Vanja z rastafarjanskimi
dredi, ki ga je Nino Mureškić nemudoma prekrstil
v »Milka Rasta Toblerone«, nas je vodil med Ermitažem in Mariinskim, Marijinim gledališčem,
od Kazanske katedrale do Sv. Izaka, ki ga je Stalin
spremenil v muzej ateizma in do hotela, v katerem biva Madonna, ko je v Pitru. Neskončne
ulice s klasicističnimi palačami, glomazne avenije, ledeni kanali, fotografiranje na Nevskem
prospektu pred starinsko špecerijo, ki ima
francoski šarm, ogled največje knjigarne v mestu s kupi Putinovih biografij in še in še.

25

CARMINA SLOVENICA

Brez libreta za Rusalke
» / .../ Med velikimi dirigenti, ki prihajajo samo te dni v filharmonično dvorano s 1200 sedeži, je tudi izjemni Genadij
Roždestvenski. Njegov plakat je streljaj od tistega, ki je vabil na koncert Carmine Slovenice / …/ «
»Publika je bila številna, poznavalska in skorajda šokirana nad scenskim dogodkom slovenskih pevk, kot ga v tej
dvorani še ni bilo.«
» / …/ predstava delovala zares sugestivno. In skorajda subverzivno »načela« sterilno, klasično belino koncertne
dvorane, ki ni vajena takih dogodkov.«
» / .../ Carmina Slovenica je največjim dvoranam sveta – Od Teatra Colon, San Francisco Symphony Hall pa Teresa
Careno in Tokio Art Space dodala še Dmtrija Šostakoviča, kjer so koncertirali vsi velikani ruske pa tudi vse evropske
glasbe, od Liszta do Rostropoviča.«
Melita Forstnerič Hajnšek, Večer
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NEMČIJA
Bochum
Jahrhunderthalle 4
26. 9. 2012, premiera
27. 9. 2012
28. 9. 2012
29. 9. 2012
Ruhrtriennale

»Umetnost petja zbora, ki ga vodi Karmina Šilec pa tudi nastop deklet na odru, naredita globok vtis.«
»Velik aplavz za predana nastopajoča dekleta.«
Die Deutsche Bühne

Ruhrtriennale je letni glasbeno-umetniški festival severozahodne Nemčije ustanovljen leta 2002. Festival poteka od sredine avgusta do sredine oktobra ter obsega več kot 80 predstav, 30 različnih produkcij. Na festivalu so
se pojavili mnogi znani umetniki, med drugim tudi Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Bill Viola, Patrice Chéreau,
Ilya Kabakov, Peter Sellars, Patti Smith, Elvis Costello, Akram Khan, Cecilia Bartoli in drugi.
Lokacije festivala so preoblikovani industrijski obrati, sedaj namenjeni glasbi, teatru, literaturi in plesu. Glavna
dvorana festivala je Jahrhunderthalle, nekdanja Bochumska elektrarna.
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»Tako kot delo Karmine Šilec in kolektiva Carmina Slovenica, ki z nastopom na Ruhrtriennalu ponovno dokazujejo, da
so v vrhu ne samo na področju zborovske glasbe, temveč tudi vokalnega gledališča ali gledališča glasov kot takega,
ki mu ne določajo samo smernic, temveč ga vedno znova na novo utemeljujejo.«
Peter Rak, Delo

Premierna uprizoritev novega dela je vzbudila veliko pozornosti mednarodne javnosti in ponovitve, ki so ji sledile, so bile izredno uspešne in pospremljene z dolgimi stoječimi ovacijami. Navdušeni gledalci iz različnih koncev sveta so v eno hvalili vrhunsko izvedbo Carmine Slovenice pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec in delili
navdušenje nad prepričljivostjo, dovršenostjo in umetniško izpovednostjo ansambla. Izvajalke so z večkratnim
aplavzom nagrajevali celo med samimi predstavami.

»Mlade umetnice so bile neverjetno suverene.«
Die Süddeutsche Zeitung

Predstava je ob pozitivnem spremljanju kritikov iz pomembnih medijev vzbudila veliko zanimanje tudi pri umetnikih iz različnih področij umetniškega ustvarjanja, ki so si bili glede izvedbene ravni enotni, da je Carmina
Slovenica vrhunski ansambel, ki ni odličen le v pevskem, temveč tudi odrskem izrazu. Izvedbe so prinesle nemalo povabil k sodelovanju in gostovanju na prestižnih odrih od Melbourna do New Yorka.

» / …/ eteričnimi zračnimi glasovi. Občudovanja vredna je že sama virtuoznost menjav najrazličnejših glasovnih
tehnik, koreografska dovršenost in igralska intenzivnost skupine, iz katere se vedno znova luščijo posamezne solistke
pa je sapo jemajoča.«
Die Tageszeitung
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»Zbor poje fantastično ob bleščeče čisti intonaciji, zbranemu vodenju glasov, ritmični popolnosti, dinamični
oblikovalski moči, kot tudi razkošju barv in delnih tonov.«
»Vendar le brez strahu. Pokola ni bilo. In na koncu je bilo veliko slavje. Za zbor iz Maribora pod vodstvom Karmine
Šilec. Kot rečeno: to petje je fantastično.«
»Resnično zagoneten gledališki dogodek, razpoloženjska in refleksijska predstava, s čudovitim petjem.«
Theater PUR

Čestitam za izjemno izvedbo. Sprašujem se, kako je možna taka sinhronost v petju in kako ustvarite tako raznolike
vokalne tehnike. Vaša vokalna in izvajalska perfekcija je izjemna.
Jon Nakagawa, direktor produkcije za programe moderne umetnosti, Lincoln Center, New York

Čestitam za čudovito izvedbo. Vaše izvajanje je izjemno. Upam, da vas bomo lahko slišali na festivalu v Rimu.
Fabrizio Grifasi, direktor festivala Romaeuropa, Rim
Čestitke! Sliši se izjemno!
Eric Salzman, avtor knjige New music theatre

Vadbeni sestanek v krogu.
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Vaje, priprave, vaje
1.–11. 7. 2012

Prvi vadbeni sklop smo izvedli v juliju, tokrat že na premierskem prizorišču. Z veliko radovednostjo smo odpotovali v Porenje. Zanimalo nas je kako bodo potekale zadnje vaje pred jesensko premiero. Skrbelo nas je, ali
bomo kos novim nalogam. Kaj hitro pa smo bili pomirjeni, saj se od graških vaj ni spremenilo veliko. In tako smo
preživeli teden delovne vadbene rutine in si pridelali še kakšnih 20 novih repriz celotnega programa ter kakšnih
10 strokovnih razgovorov z ustvarjalno ekipo. Imeli smo še dovolj moči za potepanja po mestu Bochum, ki nas
ni zelo očaralo. Kar pa zagotovo ne bi mogli reči za fascinantne industrijske objekte, ki smo si jih ogledali. Med
njimi je vsekakor najbolj dominiral v muzej prenovljen nekdanji rudnik premoga Deutches Bergbau-Museum.
Očarljiva izkušnja je bil zajtrk v romantičnem penzionu, ki se boči nad reko. Čeravno smo bili bolj navdušeni nad
zajtrki v hotelu, je celoten dogodek imel prav posebno noto, saj so nas iz radijskih zvočnikov spremljale skladbe,
ki jih imamo na svojem repertoarju, vključno z Adiemusom in The Rose. Kot bi nam nekdo nekje pošiljal skrivnostna sporočilca. In res so nas nahranila.

Karmina, dekleta, hvala!
Hvala, hvala, hvala za vse vaje, vse koncerte, vse nervoze, vse nasmehe, vso podporo, hvala za vso energijo, ki se
ob tistih res posebnih trenutkih tako intenzivno pretaka skozi našo skupino. Čeprav občutke sreče in zadovoljstva
ob dobro opravljeni nalogi poznam, me resnično vsakič znova prevzamejo kot da bi bilo prvič. Škoda, da več ljudi ni
okusilo te posebne magije, ki nas tako trdno veže med seboj ... Zaradi vas bom do konca življenja v sebi nosila
vedenje, da tako čarobni prostori in občutki obstajajo. Vsem pa, ki nas ne razumejo ali ne marajo in imajo čez nas,
naše navade ali naše delo kaj za pripomnit pa se lahko samo nasmehnem in jih pomilujem. Če bi vedeli in občutili,
koliko v resnici vse skupaj pomeni ...
Hvala, ker s svojo srečo in predanostjo tako prekleto dobro znamo okužiti vse v svoji bližini.
Hvala, ker vsak uspeh v meni še globlje zakorenini spoštovanje do vsega, kar se dogaja na vseh vajah, na vseh
turnejah in predstavah, pred njimi in po njih.
Hvala, ker ste.
Rada vas imam!
Jasmina Črnčič
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AVSTRIJA
Gradec, Helmut-List-Halle
12. 10. 2012
13. 10. 2012
Steirischer Herbst

»Harmoničen sklop glasbe, gibanja, gledališča, prav tako pa tudi izjemne zmogljivosti deklic je
ganil graško občinstvo.«
Wiener Zeitung

Ponovni povratek v isti hotel in predvsem na isti oder je bil bistveno bolj vznemirljiv. Udeležba na uglednem festivalu Štajerska jesen je pomenil novo, še neosvojeno, polje. V 24 festivalskih dneh se je izvedlo 550 dogodkov,
ki jih je obiskalo 52.000 gledalcev, preko 800 umetnikov, teoretikov 74 različnih nacionalnosti.
Leta 1968 ustanovljen festival Steirischer Herbst (Štajerska jesen) danes velja za enega najstarejših festivalov »nove umetnosti« oziroma mnogokrat sporne »sodobne umetnosti« v Evropi. Festival je vselej namensko
kritično zrcalil in obenem presegal strukturiranost samega umetniškega sistema, v zadnjih desetletjih pa se je
razvil v kritično platformo mnogoterih interdisciplinarnih umetniško-teoretičnih pogledov v sodobni umetnosti,
ki jih je obenem odlikoval izrazit ideološko-politični potencial.
Naš projekt, ki so ga opisali kot »45% gledališče, 45% zborovska glasba, 10% mladi«, je bil
izjemno dobro sprejet. Po besedah direktorice
festivala, veliko tudi po zaslugah odmevov o
januarskem projektu Placebo, ki so si ga prišli
ogledati tudi iz Gradca. Po premieri je umetniški razgovor spremljalo lepo število zainteresiranih poslušalcev. Večina pogovora so
bili odgovori na vprašanja v zvezi s Carmino
Slovenico, ki je naše severne sosede neizmerno fascinirala.
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»In tako je četa deklet starih od deset do dvajset let pokazala, kaj je moč deklet in to povsem mirno.«
» / .../ ob tem so oborožene tudi z nekakšno globoko usidrano, na videz povsem neodvisno energijo, ki gane. In s katero brez izumetničenosti prinašajo v sedanjost besedila, ki so stara 250 let kot na primer Jean-Jacques Rousseaujevo
delo Emil ali O vzgoji.«
»S precizno koreografijo in z obrtniško dovršenostjo polnimi zborovskimi manevri organizirajo veliko odrsko površino
dvorane Helmut-List-Halle. S to skupino (dirigentka: Karmina Šilec) si je Goebbels, prejemnik Ibsenove nagrade 2012,
izbral pravega partnerja.«
Der Standard

»Ansambel Carmina Slovenica iz Maribora, 40
pevk starih med 10 in 20 let, ki ga je pripravila
Karmina Šilec je fantastično nastopil: glasovno
s kristalno čisto intonacijo, tako ob »kolcanju«
španskih hoket – melodij iz 13. stoletja, v težkih
hindujskih ali grlenih partizanskih pesmih.
Igralsko pa v foteljskem baletu, samozavestnih
solih in odlično angleščino v govorjenih
besedilih, od katerih je prepričal le tekst
Gertrude Stein iz leta 1936 o revnih in bogatih ter
o (ne-) blagoslovih preorganiziranosti omembe
vredne sodobnosti.«
Kleine Zeitung

Že dolgo nisem videl tako
odličnega in izjemno
ganljivega koncerta.
Hvala za ta poseben večer!
Franz Herzog, profesor in
predsednik avstrijske
zborovske federacije

»Na odru poje in nastopa 40 deklet vokalnega gledališča Carmina Slovenica. Njihovo gibanje je precizno
koreografirano in v sebi imajo nekaj neukročenega; združujejo naključje in preračunljivost. Igralke se premikajo v
nekakšnem odrskem paradoksu, ki ga tema dobro odraža: skrivnosten čas ženske adolescence, čudežna vmesna
stopnja med otroštvom in odraslim svetom.«
»Fantastično zapeto – glasbeni kolaž, ki ga je prefinjeno priredil Goebbels, sega od Brahmsa pa do partizanskih in
pop pesmi. Tipična vzhodno-evropska vokalna glasba v bogatih barvah, ki se izmenjuje z zadržanim, z lebdečim.«
Kronenzeitung
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Vaje, priprave, vaje
22.–29. 4. 2012

V dvorani Helmut-List-Halle v Gradcu smo
aprila preživljali prve odrske vaje. Te so potekale v iskanju ustrezne izvedbe Goebbelsove
izvedbene zamisli. Ves čas vaj so v popolnoma
opremljeni dvorani z vso lučno in tonsko opremo sodelovali tudi ostali člani njegove ustvarjalne ekipe. Njihovo delo bi najlažje opisali
kot sedenje v eni vrsti za kopico računalniških
ekranov. Tu in tam je v delo posegla le kostumografka, ko je komu menjala živobarvno
oblekico z drugo živobarvno oblekico. In tako
so se vrstile vaje, ena za drugo. Vsakič, cel
program od začetka do konca, z vsemi glasbenimi, govornimi in scenskimi parametri. Tu in
tam je nastal kak zastanek, ko se je Goebbels
zamislil kam naprej …

» / …/ neverjeten potencial, ki sega preko glasbe.«
»Goebbelsa so dekleta s svojo mladostjo in vsezmožnostjo, »čudežno virtuoznostjo in dovršenostjo«, kar vse so
omenjali tuji mediji po nemški premieri, vznemirila v tolikšni meri, da je predstavo posvetil njim.«
»Perfekcija interpretacij v vseh legah, tudi leže, natančna intonacija brez kakršnihkoli pomagal in vodenja, igra
popolnega telesnega in vokalnega sozvočja prinašajo kopico novih vznemirljivih poudarkov v odrski pristop. In
čeprav se nam zdi, ko gre za Carmino Slovenico, tako rekoč samoumevna in samoosmišljujoča se, ni. In Goebbelsu kot
»zunanjemu opazovalcu« fenomena, se vidi fascinacija nad protagonistkami, starimi od deset do dvajset let.
V neprekosljivem kolektivu, ki na videz igraje dosega vse uprizoritvene vrhunce, se mu prelevijo v »nevarnoigrivo«
gnetljivo odrsko materijo samo.«
Melita Forstnerič Hajnšek, Večer
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FRANCIJA
Pariz
Théâtre de la Ville
25. 10. 2012
26. 10. 2012
27. 10. 2012
Festival D’Automne à Paris
Pariz je mesto, ki nas k sebi povabi vsake
toliko. Nazadnje smo to mesto obiskali decembra 2007. Tedaj smo v Parizu nastopili
dvakrat: s koncertom v cerkvi Madeleine,
zgrajeni kot tempelj v slavo Napoleonu in
njegovi vojski, ki je ob Notredamski katedrali verjetno najpomembnejša cerkev v
Parizu ter v avditoriju glasbenega konservatorija v Colombesu. Tokrat je Da pa Canynu zazvenela v eminentnem gledališču
Théâtre de la Ville, ki je prizorišče v katerem
si želi nastopiti vsak ustvarjalec.

Čestitam. In me prav nič ne čudi, da ste tako navdušili. V Mariboru ste bili fantastični!
Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Festival D’Automne à Paris (Jesen v Parizu) je eden najeminentnejših festivalov sodobnih umetnosti, ki zajema
in združuje različne oblike umetnosti. Vsako leto, od septembra do decembra, festival ponuja več kot 40 dogodkov, ki pritegnejo občinstvo s skupno več kot 100.000 gledalci.
Draga gospa,
noro, neverjetno ste me razveselili z vašim gledališkim znanjem! Bravo za vaše delo.
Prisrčno,
Josephine Markovits, umetniška voditeljica za glasbo festivala D’Automne á Paris

Mednarodni pluridisciplinarni festival Pariška jesen predstavlja najkakovostnejšo, najprovokativnejšo, najostrejšo produkcijo v dialogu z vsemi muzami ali skoraj vsemi: ples, gledališče, vizualne umetnosti, glasba, film. Od
1972. festival predstavlja velika imena umetniške scene: Patrice Chereau, Pierre Boulez, John Cage, Bob Wilson
in Karlheinz Stockhausen so med njimi.
»V stiku s Karmino Šilec, umetniško direktorico zbora Carmina Slovenica, je Goebbels začutil resnično ljubezen na
prvi pogled.«
»To so ekstremno nadarjene in disciplinirane pevke. Nikoli nisem srečal zbora, ki bi toliko in tako globoko investiral v
pripravo projekta.«
Les Inrockuptibles
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»Stare so med 10 in 20, velike, male, okrogle, vitke, hkrati edinstvene in nespremenljive. Na sceni so neprekinjeno
uro in pol – stoje, leže, skakajoče, spreminjajoč kostume, sceno, zdaj v skupini, pa spet posamezno, razburjeno pa
spet umirjeno. Vse znajo: naravno govoriti tekste v angleščini, igrati iz oči v oči s publiko in čakati, kdo se bo prvi
zasmejal (uganite, kdo zmaga?), kričati, molčati, peti, seveda s čudežno energijo, s strogostjo in profesionalizmom.«
Le Monde

Če nas Bochum ni prav nič očaral, je pa
zato toliko večji vtis pustil Pariz. Že sama
nekaj-urna vožnja po mestu z avtobusom
je v topli zibajoči sedež prinesla najlepše
podobe tega prečudovitega mesta. Topla
jesenska svetloba je ustvarila soigro s hladnimi, prekrasnimi, kamnitimi pročelji fasad
in ustvarila veličastne podobe. Vožnje po
simetričnih avenijah ter veličastnih trgih
ob pripovedi vodičke so nas vrnile stoletja
nazaj. Slišali smo krike Pariza, vonjali vonj
ulic in dvorov.

Ljubitelji sodobne umetnosti in tisti, ki bodo to šele
postali, so prišli na svoj račun na ogledu centra
sodobne umetnosti Georges Pompidou.

Ker se je v zgodovino zbora zelo zapisala turneja po Japonski, se ne čuditi,
da je odslej v zboru tudi nekaj japonskih turističnih elementov in tako se je
CS prvič doslej povzpela tudi na Eifflov stolp.

Ulice Pigalla, Moulen Rouge in Montmartre nas niso tako navdušili. Čas razcveta teh središč zabave, razvrata in
seveda umetnosti je najbrž mimo. Najbrž so se preselila v druge dele mesta.
Veličasten zaključek gostovanja pa je nudil
ogled prečudovitega dvorca v Versaillesu. Če
smo ob zadnjem obisku te mojstrovine veslali
po njegovih jezercih, saj je bil v prenovi, smo
tokrat lahko občudovali ves njegov glamur.
In ker je Pariška jesen bila res lepa pariška jesen, je bil tak tudi zaključek tega gostovanja. Parada vseh versajskih vodometov
z glasbo. In ni ga lepšega, kot bingljati z
nogami in jesti hrustljavo francosko bagetko
ob baročnih plesih, medtem ko se vodometi
bleščijo v poznopopoldanskem soncu.
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SLOVENIJA
FESTIVAL BORŠTNIKOVO SREČANJE
Velika dvorana SNG, Maribor
otvoritev Borštnikovega srečanja 2012
16. 10. 2012

Festival Borštnikovo srečanje ni le osrednji, najstarejši in najuglednejši gledališki festival v
Sloveniji, temveč tudi manifestacija preobratov
in izzivov; je prostor večnih borb, čutnih poetik,
novih spoznanj. Programski oziroma vsebinski del
festivala zmeraj bolj intenzivno posega izven nacionalnih okvirjev: internacionalni simpoziji, tuji
gostje, mednarodni producenti in uprizoritve so
najbolj vidni elementi – pokazatelji soočenja z evropskim, svetovnim gledališčem.

Carmina Slovenica se na tem festivalu letos ni predstavila prvič, je pa letos nastopila prva in s svojo predstavo
otvorila dogodek.
Vznemirljivo čakanje na slovensko premiero, do katere smo se prebili zelo težko, saj EPK tega projekta ni prepoznal kot takega, da bi ga umestil v svoje izbrane vsebine, je še dodatno vznemirila nenadna obolelost občinstva ob ministrovem nagovoru. Ko je vendarle, po vsem kar je spremljalo dobra tri leta od zamisli do realizacije,
zazvenel prvi motiv Lebičeve Zime, je bilo vsem na odru toplo, saj je iz dvorane to predstavo spremljal tudi
skladatelj Lojze Lebič.
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Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, kjer se v okviru srečanja gledališč podeljujejo tudi nagrade za dosežke v gledališkem ustvarjanju. Letos je nagrado za kostumografijo prejela kostumografinja Belinda Radulovič, nagrado za scenografijo pa Branko Hojnik, ki sta sicer tudi naša sodelavca. Nagrado
za režijo je prejel Jernej Lorenci, ki je z nami sodeloval kot vodja delavnic ter predvsem kot režiser predstave Iz
veka vekov. Skladba za gledališko glasbo nagrajenega Branka Rožmana, ki jo je prav za nas napisal za projekt
Rusalke pa še prav tako čaka na izvedbo.

CS LIGHT

RUSALKE

»In v trenutku sem bil osupel nad neverjetnimi zmožnostmi,
preciznostjo, močjo tega zbora, ki ni le zbor, ampak vokalno
gledališče, ki obvlada koreografijo, svetlobne učinke, sceno,
govor.«
»Bilo je izzivalno, fantastično povabilo zame in nihče se ne bi
mogel temu odreči. Takšnih kompetenc ne najdete pri nobenem
zboru. Ne poznam niti enega zbora na svetu, kot je ta.«
»Včasih so dekleta celo boljša od »pravih« igralcev. Vidite moj
odnos do tega na odru. Poglejte najmlajša dekleta v predstavi, z
najkompleksnejšimi besedili. Njihova prezenca je fantastična.«
Melita Forstnerič Hajnšek, intervju s Heinerjem Goebbelsom,
Večer
IZ VEKA VEKOV ...
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Kazinska dvorana SNG, Maribor
dokumentarni film Placebo
17. 10. 2012
Režija, kamera in montaža: Rudi Uran

»Nocoj bo govora o ljubezni
in jutri zvečer prav tako.
Pravzaprav ne vem za nič bolj primernega,
o čemer bi lahko govorili,
dokler ne bomo umrli!«

V okviru festivala Borštnikovo srečanje je bil v Kazinski dvorani SNG Maribor premierno predvajan
dokumentarni film PLACEBO avtorja Rudija Urana,
ki je nastajal med pripravami na predstavo in s posnetki iz predstave PLACEBO ali Komu potok solz ne lije. Dokumentarni film spremlja nastanek in realizacijo
glasbeno scenskega projekta in prinaša zanimiv vpogled v ozadje priprav in nastajanja predstav Choregie. Oko
kamere je pokukalo na vaje, v garderobe, v zaodrje, v scenske delavnice.

Rudi, hvala za čudovit
film! Čudovite slike
in super montaža,
izjemno profesionalno in sestavljeno z
impresivnim okusom in
umetniškim čutom!
Bernhard Landauer

Verjamem v uspešno
pot tega filma, ker je
profesionalen in izjemno
umetniško oblikovan.
Bilo je užitek – ne samo
meni – si ga ogledati.
HVALA.
R. Kramberger
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Domofil(m)

Glazerjeva dvorana, Univerzitetna knjižnica Maribor
dokumentarni film Placebo
5. 11. 2012

Projekt obravnava znamenitosti in znamenite osebnosti severovzhodne Slovenije na filmskem traku. Predstavlja
serijo 35 filmskih projekcij in 6 pogovorov s strokovnjaki oziroma filmskimi ustvarjalci o prikazani tematiki v
dokumentarnih filmskih zapisih in televizijskih oddajah. Skozi filme so bili središču pozornosti številni fenomeni
in ustanove, med njimi Univerzitetna knjižnica Maribor, kavarna Astoria, Mariborska dvorišča, TAM, Carmina
Slovenica in Narodni dom, Herman Potočnik – Noordung, Leon Štukelj, Rudolf Meister, Hugo Wolf, Ipavci, Edvard
Kocbek, Anton Trstenjak in mnogi drugi.
Cilj projekta je spoznati zgodovino in kulturo našega okolja v obliki gibljivih slik, jo ozavestiti in oplemenititi pod
sloganom »Pomni svojo preteklost«.
Moje čestitke za čudovit film …
Dobra pa se mi je zdela okvirna zamisel, kako Karmina predstavi nastajanje Placeba. Pripoveduje sogovornici. Njen
portret je odličen. Poln ustvarjalne strasti.
Čudovito je bilo opazovati govorico njenega obraza in telesa. Zanimiva zamisel, kako tiste digitalne
številke 2, 3, 4 …napovedujejo naslednji blok, črno beli portret in barvna igra se čudovito dopolnjujejo.
Užival sem v detajlih kamere (vibracija zvočnikov v boksih, portreti itd.).
Kar pa je glavno, da vse preveva neka ljubezen. Začelo se je s prijateljem in njegovo hčero. Tako ponosno poln
ljubezni je pripovedoval o hčeri, njenem delu v ansamblu in odraščanje skozi to izkušnjo, ves film preveva ljubezen
do glasbe, Karminina ustvarjalna ljubezen in strast, njena odgovornost in ljubezen do deklet, kot mati in
vzgojiteljica, portreti deklet polni pričakovanja prave ljubezni. Ves film pa prežema misel, fraza »Danes bomo
govorili o ljubezni, jutri prav tako, pravzaprav ne obstaja nič drugega, o čemer bi bilo vredno govoriti, vse do smrti«,
se me je zelo dotaknilo.
Srečko Pavlič

39

CARMINA SLOVENICA

Koncert Attacca

Osrednji mariborski dogodek ob Svetovnem dnevu zborovske glasbe
Koncert ob 30. letnici IFCM
dvorana Union, Maribor
14. 12. 2012

30 let Svetovne zborovske federacije IFCM
V svetu, ki razvija jedrsko orožje, ki živi z vedno več terorizma in ki zlorablja okolje, je zborovsko petje ena izmed
najbolj močnih sil, ki združujejo narode. Razlike v kulturi, politični ideologiji, rasi in jeziku izginejo, kadar ljudje
pojejo skupaj. Pevci se združijo v en glas, da postanejo del globalne družine.
IFCM oz. Mednarodna zveza za zborovsko glasbo, je bila ustanovljena leta 1982 z namenom, da bi olajšala
komunikacijo in izmenjavo med zborovskimi glasbeniki po vsem svetu in tako prispevala k mednarodni enotnosti. Skozi svetovne in regionalne simpozije, mojstrske tečaje dirigiranja, Svetovni mladinski zbor, Zborovsko
glasbeno bazo podatkov, spletno stran ChoralNet, Svetovni zborovski popis, Mednarodni zborovski bilten (ICB),
Svetovni dan zborovskega petja in mnoge druge projekte, IFCM izpolnjuje svoj namen.
Carmina Slovenica je dolgoletna članica te pomembne federacije. V letu 1995 je nastopila na otvoritvenem koncertu Evropskega simpozija IFCM ter v produkciji Lukovega pasijona Krzysztofa
Pendereckega, enega najvidnejših avtorjev našega časa. Karmina Šilec je bila nekaj let članica
njene posebne komisije za etnično glasbo.
V zadnjih 20 letih se je praznovanju Svetovnega dneva zborovske glasbe, okrog druge nedelje v mesecu decembru, pridružilo na tisoče zborov. Milijoni pevcev po vsem svetu so vključeni v koncerte, festivale, seminarje,
Dneve prijateljstva in druge dogodke ob Svetovnem dnevu zborovske glasbe. To so dnevi, na katerih pokažemo,
da smo z močjo, ki jo velika zborovska skupnost kaže skozi glasbo, zmožni porušiti navidezne pregrade, ki so
produkt politike, različnih ideologij, verskih razlik in rasne diskriminacije, saj te razdvajajo človeštvo. Tako dokazujemo, da je glasbena umetnost, več kot samo iskanje formalnih perfekcij ter lepote v interpretaciji, temveč
je glasba tista, ki slavi vrednote solidarnosti, miru in razumevanja. Ustvarjati ne moremo ločeno, prizadevamo
si, da so naši glasovi slišani skupaj in da glasba, ki jo ustvarijo, poišče svoje poti komunikacije.
Eden izmed programskih sklopov Attacce je mednarodno
sodelovanje. Letošnji mednarodni projekt ATTACCA je združil
izvajalce ob izvajanju glasbene literature držav udeleženk projekta, od zgodnje do sodobne glasbe najvišje kakovosti ter tako
predstavil tradicijo in sodobnost kulturnih okolij udeležencev.
Projekt Attacca deli vizijo z idejo Songbridge-a, ki si prizadeva k zbliževanju ljudi skozi glasbeno ustvarjanje na najvišji umetniški ravni. Do sedaj so na Attacci sodelovali
ansambli iz Avstralije, Malezije, ZDA, Francije in Slovenije.
Izjemno uspešno leto je tako zaokrožil koncert Carmina Slovenic z idejo Glasba gradi mostove. Na odru so se
predstavili gostujoči zbor iz Južne Afrike, Jacaranda children's choir in zbori Pevske šole CS.
Od svoje ustanovitve se je zbor Jacaranda uveljavil kot nacionalni ansambel, ki predstavlja vse kulturne skupine in
tako deluje kot ambasador Južne Afrike. K temu, da so postali eden izmed najuspešnejših afriških zborov, kot pravijo o
sebi, je prispevalo negovanje močnega timskega duha in
skupnih vrednot, ki jih gojijo skozi prijateljstvo ter tudi izjemno vodstvo in mnogo dosežkov.

40

LETOPIS 2012

POLETNI PEVSKI TABOR
Union, Maribor
29. 8.–1. 9. 2012
Vsako poletje, ob koncu avgusta, je obdobje, ko se po počitnicah zopet srečamo in se v Poletnem pevskem taboru
pripravimo na prihajajočo sezono. To je obdobje, ko intenzivno delamo na vokalni tehniki, ki je čez počitnice
malo popustila, vračamo si fizično kondicijo, potrebno za petje in gibanje, študiramo nov repertoar ter obnavljamo starega.

Letošnje priprave so prinesle osvajanje nove tehnike za segrevanje telesa in uma, ki jo je razvil japonski režiser
Suzuki. Na glasbenih vajah pa smo zastavili nekaj repertoarja, ki bo izveden v začetku leta 2013 in sicer kot del
projekta Psalmi in hvalnice.

Letošnje leto je korepetitorica Katja Sevšek iniciirala veliko število novih mladih članic koncertnega zbora in z
njimi osvajala železni repertoar zbora.
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AKTIVNOSTI 2012
12. 1.,

Placebo ali Komu potok solz ne lije, dvorana Union, Maribor, 			
Festival Choregie aka Choregie

13. 1.,

Placebo ali Komu potok solz ne lije, dvorana Union, Maribor, 			
Festival Choregie aka Choregie

21. 1.,

Placebo ali Komu potok solz ne lije, Linhartova dvorana,			
Cankarjev dom, Ljubljana

22. 1.,

Placebo ali Komu potok solz ne lije, vokalni abonma Slovenskega 		
komornega zbora, Linhartova dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana

4. 3.,

Dostojno jest, dvorana Union, Maribor

9.–13. 3.,

St. Peterburg, Rusija

12. 3.,

Dostojno jest, velika dvorana St. Peterburške filharmonije, 			
St. Peterburg, Rusija

19. 4.,

Festival Attaccca, dvorana Union, Maribor

20. 4.,

Priložnostna razstava in slovesnost ob preimenovanju dvorane po Branku Rajštru

29. 8.–1. 9., poletni tabor, Union
26. 9.,

premiera, When the Mountain Changed Its Clothing, Jahrhuderd halle 4, Bochum, Nemčija

27. 9.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Jahrhunderthalle 4, Bochum, Nemčija

28. 9.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Jahrhunderthalle 4, Bochum, Nemčija

29. 9.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Jahrhunderthalle 4, Bochum, Nemčija

29. 9.,

sodelovanje v inštalaciji CURRENT, avtorice Michal Rovner, Zollverein, Essen

12. 10.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Helmut-List-Halle, Graz, Avstrija

13. 10.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Helmut-List-Halle, Graz, Avstrija

16. 10.,

When the Mountain Changed Its Clothing, otvoritev 							
Borštnikovega srečanja 2012, Velika dvorana SNG, Maribor

17. 10.,

premiera dokumentarnega filma Placebo, festival Borštnikovo srečanje 2012, 				
Kazinska dvorana, SNG Maribor

25. 10.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Théâtre de la Ville, 						
festival D’Automne, Pariz, Francija

26. 10.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Théâtre de la Ville, 						
festival D’Automne, Pariz, Francija

27. 10.,

When the Mountain Changed Its Clothing, Théâtre de la Ville, 						
festival D’Automne, Pariz, Francija

8. 11.,

Sledimo soncu, dvorana Union, Maribor

29. 11.,

Perspektiva vzhod, Gledališče Park, Murska Sobota

7. 12.,

Perspektiva vzhod, Bukovica

12. 12.,

HAPPY NEW EARS!, Choregie studio, Vetrinjska ulica

14. 12.,

mednarodni projekt ATTACCA, dvorana Union, Maribor
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REPERTOAR 2012
Stabat Mater Dolorosa, J. Cooper: (bes. J. Cooper)
(*svetovna premiera zborovske verzije)
Stabat Mater, G. B. Pergolesi: (bes. J. de Todi: Stabat Mater
Speciosa in Stabat Mater Dolorosa), prir. K. Šilec
Stabat Mater, G. B. Pergolesi, prir. O. Nicolai (dunajska
inačica), bes. J. de Todi: Stabat Mater Speciosa in 		
Stabat Mater Dolorosa
Stabat Mater, A. Vivaldi (bes. J. de Todi: Stabat Mater
Speciosa)
Wa Habibi, maronitska himna, prir. K. Šilec
To je moje telo, K. Šilec (*prva izvedba)
Hoc est anim corpus meum, K. Šilec (*prva izvedba)
Rusalke, I. Leitinger
Okostnjakinja, V. Atanasovski
Nec venjatu (Oj, jak prylitaly), ukrajinska ljudska, 		
prir. K. Šilec
Silniamen (Oj, u horodi u častokoli), ukrajinska ljudska,
prir. K. Šilec
Rafinel (Rafinka bolna), K. Kjurkčijski
Samor taor (Byla cesta), moravska ljudska, prir. K. Šilec
Sanatalartas (Boža zvezda), bolgarska, makedonska
ljudska, prir. K. Šilec
Veni creator spiritus, gregorijanski koral
Šenkar (Shen khar venakhi), gruzijska ljudska, 		
prir. K. Šilec
Postojna, H. Rechberger
In vitam, U. Pompe
Benedicamus Domino, Codex las Huelgas
O successores, H. von Bingen
Sauceja dziesma, L. Ceima
Sweet Tooth, S. Hatfield
Pärismaalase lauluke (An aboriginal song), V. Tormis
Tullet, T. Virkkala
Ghana Alleluia, tradicionalna Ghana, prir. K. Armstrong
Dubula, tradicionalna Xhosa
Pomladno jutro, F. H. Baxter, prir. K. Šilec
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Dravidian Dithyramb, V. Paranjoti, prir. K. Šilec in 		
N. Mureškič
Gayatri Mantra, M. Šijanec
Getaran Jiwa, P. Ramlee, prir. K. Šilec
Ha, ha, D. Ikeda
Hotaru Koi, tradicionalna Japonska, prir. R. Ogura
Jai Ho!, A. R. Rahman, prir. E. Sperry
Janger, tradicionalna balijska, prir. B. S. Yohanes in K. Šilec
La illah illah Allah, tradicionalna iz Uzbekistana, 		
prir. K. Šilec
Natsu no ono i de, Y. Nakada, S. Ema
Odi odi, S. Hatfield
Past Life Melodies, S. Hopkins
Sugali Sun Sugali, tradicionalna iz Bornea, 			
prir. S. P. Kwang
Tjak, S. Hatfield
Xiao bao bao Ya, F. H. Baxter, prir. K. Šilec
Žabja, N. Mureškič, N. Stegne, K. Šilec
Aglepta, A. Mellnäs
Da citra Kafölaoa, ljudska iz Rezije
Da pa Canynu, ljudska iz Rezije
Der Gärtner, J. Brahms
Dravidian Dithyramb, prir. K. Šilec
Kozaračko kolo, bosanska ljudska, prir. K. Šilec
Puksänger, K. Rehnqvist
Zima, L. Lebič
Because (When I’m Tired), The Bird and the Bee
Farben, A. Schönberg, prir. F. Krawczyk
Igraj kolce, J. Jež
Nemo kolo, ljudski ples
Čarni kus, prir. P. Merkú
Canten señores cantores, argentinska narodna
Sambalele, E. Lakschevitz
Tsimshianski napev dobrodošlice, prir. D. Patriquin
Praise His Holy Name, črnska duhovna, prir. K. Hampton
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SEZNAM PEVK 2012
KONCERTNI ZBOR
Maja Ambrož
Ana Arnejčič
Saša Borec
Mojca Borko
Barbara Breznik
Špela Brvar
Jasmina Črnčič
Eva Germ
Sintija Habjanič
Katja Kac
Nastja Karlovčec
Alja Lačen
Alenka Lavrenčič
Petra Lazar
Maja Lorber
Ana Novak
Nataša Martina Pintarič
Nina Pušenjak
Mojca Pušnik
Aina Reljič
Sara Ritonija
Ana Sandrin
Lucija Sel
Ana Studen
Andreja Šmigoc
Ana Štandeker
Jera Topolovec
Neža Vasle
Anja Vinkovič
Mojca Zidarič
Sara Žolger
PRIME
Tia Kaja Benčič
Neža Borkovič
Danaja Dvornik
Anja Gostenčnik
Staša Gostenčnik
Nina Hanžič
Mojca Merc
Sergeja Pavalec
Nika Pečovnik
SECUNDE
Tamara Bočnik
Kaja Gril Rogina
Nika Kralj
Anja Žnidar
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3. MEDNARODNI FESTIVAL CHOREGIE AKA CHOREGIE
LIKE A VIRGIN
(NE)DOLŽNOSTI
dvorana Union, Maribor
8.–13. 1. 2012
Mednarodni festival novoglasbenega gledališča CHOREGIE AKA CHOREGIE
se je tokrat izvedel že tretje leto zapored. V Maribor je v treh festivalskih
letih prinesel 15 glasbeno-scenskih projektov, od tega kar 8 premiernih izvedb, nastalih v lastni produkciji. To je izjemno veliko število kakovostnih
dogodkov zelo raznolikih konceptov. Ob tem je izvedel tudi mednarodno tekmovanje glasbenega gledališča. Izjemno vznemirljivo zastavljen projekt je
nekak unicum v festivalski ponudbi, saj je CHOREGIE AKA CHOREGIE edini
glasbeno-gledališki festival v svetovnem merilu.
V prvi izdaji festivala pred tremi leti smo se odpirali v prostor in z mislijo Če ni novega, ni starega skušali
pomagati razumeti, zakaj sodobna glasba, zakaj ta festival ... Drugi festival je prinašal spoj umetnosti preteklosti
z našim časom – zato parafraza prvega in Če ni starega, tudi novega ni, letošnji pa je imel podnaslov Like a Virgin
in je prinašal poglede na idejo »devištva«.
Glasbenega gledališča v Sloveniji ni prav veliko, če seveda odmislimo opero, tu in tam kakšno
opereto in muzikal. Prav tako je
precej odrinjeno ob stran, saj
ni institucionalizirano ali vsaj
primerno financirano. Z ustanovitvijo zavoda Choregie smo
imeli vizijo, da bi ustvarili profesionalno zaledje za vrsto glasbeno-scenskih projektov, ki bi
zajeli najširša polja glasbenega
gledališča. Choregie je gledališče,
ki ga vodi glasba, kjer glasba,
jezik, vokalizacija in gibanje
soobstajajo, se dopolnjujejo ali

»S četrtkovo premiero in petkovo reprizo scenskega koncerta Placebo ali Komu potok solz ne lije v izvedbi dekliškega
zbora Carmina Slovenica z gosti, v obakrat razprodani dvorani Union, se je na predvečer otvoritvene slovesnosti
mariborskega prestolovanja kulturni Evropi zaključil tretji festival novega glasbenega gledališča Choregie. Ker je
njegova snovateljica in voditeljica zbora Karmina Šilec za letošnjo rdečo nit izbrala devištvo – kot videz ali resnico in
v vsej diskutabilnosti obravnav v sodobnem svetu – je povsem logično, da je bil veliki finale kompleksna
multimedijska predstava, v njenem ospredju pa lik najbolj čaščene ženske krščanskega sveta. Marija, Jezusova mati,
ob tem tudi devica – vsaj po verovanju katolikov (ne pa tudi drugih kristjanov – morda prav zato naslov Placebo, kar
dobesedno pomeni ugajal bom, a beseda se uporablja predvsem kot izraz za navidezni medikament brez učinkovin,
ki pa utegne vseeno pomagati tistim, ki verjamejo, da prejemajo pravo zdravilo) – je bila navdih in osrednja figura
številnih umetnin, tudi glasbenih del.«
Darinko Kores Jacks, Večer
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stojijo drug drugemu ob strani v določeni enakovrednosti. Vendar so lahko izvajani z drugačnimi izvajalci, v
drugačnem socialnem ambientu, kot je to običajno kategorizirano v primeru opere ali muzikala.
Pomemben vidik festivala Choregie je tudi ta, da spodbuja nastajanje novih del, saj deluje kot generator premiernih uprizoritev. S tem uresničujemo enega izmed ciljev – spodbujati produkcijo novih del, če je to le možno.
Festival 2012 je prinesel inovativno programsko politiko, ki raziskuje raznolika dela glasbenega gledališča našega časa. Predstavil je predstave, ki na sečišču glasbe in giba, zvoka in svetlobe, podobe in objekta, odkrivajo ter
prepletajo nove načine glasbeno scenskega ustvarjanja.
Letošnji festival s tematskim naslov Like a Virgin oziroma (Ne)dolžnost, je prinesel same premierne uprizoritve
in tako smo ob projektu Placebo ali Komu potok solz ne lije lahko uživali ob kostumski pokrajini Ženske radosti
avtorice Belinde Radulović s srednjeveško vokalno polifonijo in sodobno komorno vokalno glasbo (Aperghis,
Rehnquist) v izvedbi Simone Raffanelli Krajnc in Carmine Slovenice. Na otvoritveni dan 8. 1. smo prisluhnili še
zasedbi Musica Cubicularis v premierni izvedbi scenskega koncerta Oriana. V nadaljevanju se je predstavil tudi
ansambel ¡Kebataola! pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec s performativno glasovno inštalacijo avtorice
Jovane Popić Kdo bi si mislil, da sneg pada. Izidor Leitinger je avtor glasbeno-plesnega projekta La Licorne de la
Vierge, v katerem so sodelovali domači in tuji glasbeniki in plesalci.
O rdeči niti festivala
Deviškost je pojem, ki je tako izrazito lasten človeku kot človekoljubje. Edina stvar, ki je zares vredna omembe,
kadar govorimo o človeškem himnu, je pomen, ki mu ga pripisujemo. Pa vendar je človeška zgodovina prepredena z idejo devištva. Deviška kultura. Devištvo in himenologija – že veliko pred letom 1544, ko je bilo sploh
ugotovljeno, kaj himen je in kje v človeškem telesu se nahaja.
Letošnji festival torej prinaša tematsko usmeritev, ki preigrava temo devištva skozi device-zvezde: Sponso Cristi, Devico Marijo, Hčere Jeruzalema, svete device, kraljico Elizabeto I., samorogovo devico, Rand Abdel-Qader
Hussein, dolgolase ženske in druge.

»Karmina Šilec kot (so)avtorica tako večine predstav kot zasnove festivala sicer ostaja zvesta izpostavljanju in
hkrati problematiziranju »ženskega principa« v umetnosti. Tokrat je osrednja tema devištvo – seveda kot predmet
zelo poljubnih umetniških in še kakšnih interpretacij, poleg tega pa vsaj deklarativno postavljeno nasproti videzu
nedolžnosti kot prozornemu (a uspešnemu) reklamnemu triku komercialne popkulture. Zvesta ostaja tudi
predstavljanju kakovostne glasbene ustvarjalnosti, ki pa ne najde mesta v zakladnici splošno sprejetih, že kar
mainstreamovskih repertoarjev. Nekako logična izbira se torej zdi poudarjanje novodobnih eksperimentov in
radikalnih izpeljav, izvirajočih iz tradicij klasične resne glasbe, pa tudi njenih predklasi(cisti)čnih (predbaročnih,
»predposvetnih« ...) izvirov. In seveda v svobodni, sodobni, zgolj glasbo presegajoči (pre)interpretaciji, ki glasbeno
doživetje hkrati poudarja in mu dodaja nove konotacije.«
Darinko Kores Jacks, Večer
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Ženske radosti

kostumska pokrajina
predbalkonska dvorana Union, Maribor
8. 1. 2012
12. 1. 2012
13. 1. 2012
Avtorica postavitve in kostumov: Belinda Radulović
Idejna zasnova: Karmina Šilec
Glasba: K. Rehnquist, D. Runswick, G. Aperghis, H. von Bingen, N. Matjašec
Izvajalci:
Carmina Slovenica
Simona Raffanelli Krajnc, sopran
Velik del človeške kulture se je moral od nekdaj ukvarjati z nalogo pogajanja in ohranjanja večno nestalnega
ravnovesja med mandati nebes in mandati zemlje. Svete device in poganske ženske igrajo v teh prizadevanjih
osrednjo vlogo. Projekt Ženske radosti zato obsega repertoar sodobne posvetne in srednjeveške sakralne glasbe.
Glasbeni stil in struktura skladb se spreminjata, a kljub razlikam se da občutiti splošni cilj. Kot bi v odgovor na
tihe sile nadnaravnih trenutkov, ko se poti žensk in božanskosti srečajo, skladatelji označili svoja dela in jih, vsak
posebej in vsak drugače, oblikovali v edinstven umetniški odgovor na temo silovitih ženskih zgodb.

»Uvodni dogodek v zgornjih prostorih Uniona – Ženske radosti – tako ni bil koncert, ampak »kostumska pokrajina«
oziroma kot prostorska instalacija postavljena razstava ženskih kostumov, ki jih je za predstave slovenskih gledališč
ustvarila Belinda Radulović. A dopolnjena z videom, svetlobnimi učinki, glasbenimi posnetki (predvsem
»predklasičnega« repertoarja) zbora Carmina Slovenica in z njim povezanega vokalnega ansambla Kebataola ter
živega nastopa kot še en razstavni eksponat razkošno kostumirane sopranistke Simone Raffanelli Kranjc z izrazito
sodobnimi skladbami.«
Darinko Kores Jacks, Večer
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Oriana

scenski koncert
dvorana Union, Maribor
8. 1. 2012
Musica Cubicularis
Glasba: J. Dowland, W. Byrd, J. Bull, T. Campion, T. Hume, neznani avtorji
Izvajalci:
Theresa Dlouhy, sopran
Joel Frederiksen, bas in renesančna lutnja
Domen Marinčič, viola da gamba
Tomaž Sevšek, virginal
Ansambel Musica Cubicularis je v tokratni mednarodni zasedbi izvajal dela angleških renesančnih avtorjev iz
časa Elizabete I. V njeni dobi sta napredovali družbena vloga in umetniška odličnost glasbe. Močno sta se razvili
predvsem posvetna vokalna glasba in virtuoznost instrumentalistov.
Za velik del elizabetinske glasbe je značilna melanholija, a specializirani štiričlanski ansambel je ustrezni
zgodovinski instrumentarij združil s sodobno video projekcijo in ustvaril svojo podobo dobe s pisanim sporedom
bojnih in ljubezenskih pesmi, tradicionalnih renesančnih balad, instrumentalnih variacij in plesov.

»Sledila je predstava Oriana v temeljito preurejeni veliki dvorani. Pravzaprav standarden koncert mednarodnega
vokalno-instrumentalnega kvarteta Musica Cubicularis, ki je s starinskimi inštrumenti – lutnja, viola da gamba in
virginal – izvedel pester izbor angleške renesančne glasbe iz obdobja »deviške« kraljice Elizabete I. (1533—1603).
Multimedijsko komponento je dodala predvsem osvetlitev ter projekcija starih dekorativnih upodobitev in
herbarijskih shrankov detelje.«
Darinko Kores Jacks, Večer
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Kdo bi si mislil, da sneg pada

performativna glasovna inštalacija avtorice Jovane Popić
dvorana Union, Maribor
9. 1. 2012
Glasba: M. Feldman:
Three Voices, Only
Ansambel ¡Kebataola!:
Ula Šegula, Zvezdana
Novaković, Mojca Potrč
Pevke: Carmina Slovenica
Umetniška voditeljica:
Karmina Šilec
Kdo bi si mislil, da sneg pada
prinaša dela enega najvidnejših skladateljev preteklega
stoletja – Mortona Feldmana.
Z njim Karmina Šilec nadaljuje večletni projekt umeščanja skladbe Three Voices v
različne inscenacije oziroma umetniške kontekste z različnimi izvajalci in umetniškimi sodelavci. Tako Kdo bi
si misli, da sneg pada (režija Jovana Popić, 2012) sledi Navpičnim mislim (režija Jaka Ivanc, 2010) in CS Light
(režija Karmina Šilec, 2006). Skladatelj Feldmann je razvil svojevrstne, popolnoma intuitivne kompozicije. Nikoli ni uporabljal določenih formalnih sistemov, ampak je glasbo razvijal iz trenutka v trenutek, od zvoka do zvoka.
»Izrazito multimedijska pa je bila predstava drugega večera Kdo bi si mislil, da sneg pada. Izjemno zahtevno
vokalno kompozicijo Three Voices (Trije glasovi) ameriškega skladatelja Mortona Feldmana (1926—1987) je
ansambel Kebataola izvedel že leta 2006 v predstavi CS Light in na predlanskem festivalu kot Navpične misli. Tokrat
je skladba postala zvočna podstat predstave, ki jo je ustvarila mlada v Berlinu živeča srbska režiserka Jovana Popić.
Skušala je sugestivno izpostaviti predvsem distinkcijo med resnično umetnostjo, ki se živi in jo pooseblja Feldman,
ter navidezno »kakor« umetnostjo, ki jo s svojim komadom Like a Virgin (Kot devica) predstavlja pop ikona
Madonna. Če so v predlanski predstavi pevke tudi nastopale, se je tokrat za tri bohotno (nekako v stilu estradnih
starlet) opravljena dekleta le zdelo, da pojejo – resnične pevke (oblečene v slogu moških poslovnežev) pa so se
razkrile šele proti koncu, z zasukom podijev na odru.«
Darinko Kores Jacks, Večer

»Če pričakujete, da boste s poslušanjem moje glasbe dobili uvid v velike skrivnosti, ste izgubljeni. Ameriški skladatelj
Morton Feldman je bil znan po pikrih pripombah, s katerimi je zavračal vsakršno lažno mistificiranje svojega dela,
obenem pa je bil eden najbolj inventivnih avtorjev preteklega stoletja. Enako bi lahko ocenili performans Jovane Popić
in Karmine Šilec Kdo bi si mislil, da sneg pada s Feldmanovo glasbo – obiskovalec je vnaprej izgubljen, če se projektu
približa v pričakovanju mističnega razsvetljenja, ob tem pa gre za izjemno inventivno strukturirano vizualno-glasbeno
miniaturo.«
»Performans Popićeve sicer navidezno zapade v zanko dvoumnosti med mediatiziranim in realnim, predvsem mu grozi
nevarnost izbrisanja generične iluzije podobe s tehnično popolnostjo, vendar prav perfekcionizem diktira tudi
identifikacijske vzorce, zato bi lahko zasnovo Popićeve označili za simulacijo simulacije.«
»Manipulacija z identiteto je predvsem dvojna, saj v performativni zvočni instalaciji nastopa tudi trojica deklic, ki
obenem manipulirajo in so manipulirane – tako v objektivnem kot umetniškoscenskem smislu, saj ostajajo neme,
njihova glasovna artukulacija je zgolj navidezna in prihaja od njihovih dvojnic, ki so obenem njihov alter ego in
njihova odrasla projekcija.«
Peter Rak, Delo
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La licorne de la vierge
glasbeno-plesni projekt
dvorana Union, Maribor
10. 1. 2012
Avtor projekta in glasbene smernice: Izidor Leitinger
Koreografija: Nathalie Pubellier
Izvajalci:
Izidor Leitinger, trobila in kompozicija
Nathalie Pubellier, plesalka
Sibille Planques, plesalka
Marion Rampal, glas in kompozicija
Luka Jamnik, elektroakustična glasbila in kompozicija
Sašo Volmajer, elektroakustična glasbila in kompozicija
La licorne de la vierge je performans, ki se ukvarja z relacijami in občutenji srečevanj med devico in samorogom
in sicer skozi prefinjeno komuniciranje med plesom, gibom, glasovi in instrumenti v različnih interaktivnih kombinacijah; na ta način ustvarja ambient za obstajanje mitološkega para. Performans je tematsko razdeljen na
šest scen, ki črpajo inspiracijo iz flamske srednjeveške tapiserijske kompozicije »La dame à la licorne«.

»Glasbeno-plesni projekt La licorne de la vierge (Devičin samorog) sta zasnovala v Parizu živeči slovenski jazzovski
skladatelj, dirigent in trobentač Izidor Leitinger ter francoska plesalka in koreografinja Nathalie Pubellier. Kot
navdih jima je, tako lahko vsaj preberemo v programski knjižici, služila zbirka flamskih tapiserij iz srednjega veka,
posvečenih petim človeškim čutom in »edinemu poželenju«. To simbolizira mitološki samorog, ki ga lahko – kljub
njegovi izrazito falični pojavnosti ali pa prav zaradi nje – ukroti le čista devica. A izvedba je dinamična interakcija
gibalno in izrazno intenzivnega dueta plesalk s sodobno glasbo, ki nadgrajuje minimalistično repetitivnost
elektronske podlage z vokalno in instrumentalno (trobenta ali krilovka, klavir ali elektronske klaviature)
improvizacijo, od nič do povsem modificirano ali že kar popačeno z elektronskimi efekti.«
Darinko Kores Jacks, Večer
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Placebo ali Komu potok solz ne lije
scenski koncert v 14 slikah

12. in 13. 1. 2012, dvorana Union, Maribor
Festival Choregie je zaključil scenski koncert v 14 slikah, Placebo.

Veličasten zaključek tretjega festivala Choregie
» / …/ Prepletena odrska igra giba, zvoka, govorjene in projicirane zapisane besede, svetlobe, na koncu tudi dima ... se
začne z do bolečine hrupnim, že kar satanističnim težkometalnim rockom, ki pa kmalu preide v sofisticirano ubranost
klasičnega zvočenja, podanega na izrazito subtilne sodobne načine.«
»To nas v vsej raznolikosti vodi skozi štirinajst prizorov – prav toliko je tudi pasionskih postaj – s premorom kaki dve
uri in pol trajajoče, a niti za trenutek dolgočasne predstave, ki pa zahteva obilo zbranosti.«
» / …/ In če se po jutru dan pozna ter po uvodu EPK, so obeti za prihajajoče mariborsko leto nadvse spodbudni.
Če / …/ «
Darinko Kores Jacks, Večer
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FESTIVAL ATTACCA 2012
dvorana Union, Maribor
Velika dvorana Narodnega doma, Maribor
19.–21. 4. 2012

... za ljubitelje vokalne glasbe in tiste, ki bodo to šele postali.
Festival, ki nudi umetniško doživetje v izvajanju in poslušanju vokalne
glasbe. Festival, ki je izjemna priložnost za medsebojna srečanja glasbenikov.
Attacca v produkciji Carmine Slovenice je kompleksen program in obsega več projektov: koncertni cikel Attacca,
mednarodni festival Attacca, program S petjem zoper nasilje in odvisnost, Petje za vse (dosegljivost zborovske
glasbe invalidnim, bolnim, zapornikom), izobraževanje, PU na obisku (spoznavanje kvalitetne glasbe najmlajšim)
in druge.
Poudarek letošnjega festivala Attacca je bil na predstavitvi slovenske glasbe in ni naključje, da se je festival
odvijal prav v času, ko je v Mariboru potekal Mednarodni Grand Prix zborovskega tekmovanja. Zato je festival
Attacca obiskalo tudi veliko mednarodnih zborovskih strokovnjakov.

Letos so na ATTACCI nastopili slovenski ansambli: mešani zbor Pedagoške fakultete v Mariboru, Citrarski orkester
GŠ Brežice in ženski zbor Solzice, Projektni ženski zbor Lasvica, ter ansambli Pevske šole CS. V sklopu programa
festivala so potekale tudi glasbene delavnice.
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Festival je potekal v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, kar
daje poseben poudarek pomembnosti
festivala za bodoče generacije profesionalnih glasbenikov, sedaj še študentov
glasbene pedagogike. Letos je tako kar
petnajst študentov nastopilo kot zborovodje, slišali pa smo tudi dva diplomska
koncerta iz dirigiranja. S tem festivalom
se je pričelo intenzivnejše sodelovanje
Pevske šole CS in Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru.

Oddelek za glasbo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru se je predstavil s samostojnim koncertom Brez besed, brez laži. Na dobro obiskanem koncertu so člani Mešanega
zbora ATTACCA izvajali dela slovenskih skladateljev vse od Jacobusa Gallusa, Josipa Ipavca do Jakoba Ježa in Mojmirja Sepeta.

Na letošnji Attacci smo slišali kar nekaj slovenskih novitet, ki so nastale kot naročilo za ta
dogodek. Med njimi glasbeno scenski projekt
za otroke Kraljestvo glasbe, avtorice Tadeje
Vulc, v odrski postavitvi Mojce Kasjak. Izvedli
so ga združeni zbori Pevske šole CS – Junior
CS, Prime in Secunde.

Tudi izvedbe ansamblov Pevske šole CS v Narodnem domu je spremljalo veliko število uglednih
mednarodnih strokovnjakov, ki so se po ogledu
tako scenskega projekta Čmrljonavti in praizvedbe novitete Kraljestvo glasbe navdušeno
odzivali na produkcijo izobraževalne piramide
Pevske šole CS.

Karmina Šilec in Alojz Slavko Kovačič, predstojnik oddelka za glasbo
Pedagoške fakultete
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PEVSKA ŠOLA CS
Sezona pevske šole CS je uspešno končana. Zborovodkinje Manja Gošnik
Vovk, ki vodi Otroški zbor Junior CS, Marinka Šober, zborovodkinja Otroškega zbora PU, Tadeja Vulc in Nina Lorber, zborovodkinji Mladinskega zbora
Secunde CS so s svojim pridnim delom pevcem prinesle mnogo novih izkušenj. Sezona je bila zapolnjena z mnogimi uspešnimi koncerti tako pri
nas kot v tujini.

KRALJESTVO GLASBE

19. in 20. 4. 2012, Narodni dom, Maribor
»Dobrodošli v kraljestvu glasbe, dobrodošli, le naprej,
radi vam bi pokazali – glasba je neskončna in nima mej!«
Avtorica glasbe: Tadeja Vulc
Dirigentka: Manja Gošnik Vovk
Izvajalci:
Pevska šola CS
Chorus Instrumentalis
Odrska postavitev: Mojca Kasjak
Ton: Danilo Ženko
Luč: Dorian Šilec Petek

Kraljestvo glasbe, glasbeno-scensko delo skladateljice Tadeje Vulc, je bil skupen projekt celotne Pevske šole CS.
Glasbeno scenski projekt Kraljestvo glasbe je didaktično delo za otroke v starosti od 5 do 10 let, pri katerem se
otroci spoznavajo z osnovnimi pojmi in znaki glasbene teorije na bolj pravljičen in domišljijski način.
Zahteven program so mladi pevci pripravljali nekaj mesecev. Vznemirljiv del nastajanja Kraljestva glasbe se je
pričel z združitvijo vseh pevskih zasedb, ko so se pričele odrske vaje s koreografinjo Mojco Kasjak in je glasba
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postopoma začela živeti tudi v povezavi z gibom. Iz vaje v vajo smo gradili predstavo, uživali v Mojčinih idejah, v
katere je z veseljem vpletala tudi sugestije pevcev, in občutili ustvarjalno strast ob nastajanju nečesa novega, izvirnega. Saj kaj podobnega pri nas res še nismo videli – predstavitev osnovnih pojmov glasbe in glasbene teorije
na pravljičen, domišljijski način! Nastajanje predstave je v nas vzbudilo vznemirjenje in občutek pomembnosti.
Zavedanje in odgovornost, da želimo Kraljestvo glasbe do premiere dobro pripraviti, je v vseh nas, vzbudil
občutek tako želene kolektivne pripadnosti in požrtvovalnosti, ki edina lahko vodi do uspešnega skupnega cilja.
In uspeli smo!

Pevci so si za nastop nadeli kostume – predstavljali so note, pavze in ključe ter se ob prepričljivem sodelovanju mlade publike v dvorani na nastopih povsem sprostili in uživali. Veliko lepih trenutkov je bilo v predstavi:
od znamenitega iz trakov sestavljenega notnega črtovja, krhke polovinke, prepričljivih služabnikov v fantovski
zasedbi do mogočne kraljice korone in prisrčnih radovednih pavz.

Vsi nastopajoči, celotna skupina mladih pevcev in hkrati plesalcev so z izjemno pozornostjo izvedli zahtevno
glasbeno-scensko delo. In vse mentorice so bile zelo ponosne. Občinstvo je nastopajoče nagradilo z navdušenjem in vzkliki. Občutki so bili sijajni.
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OTROŠKI ZBOR PU
Zborovodkinja: Marinka Šober

Kot zborovodkinja tako majhne, prisrčne skupinice otrok, sem se vsakič znova veselila naših srečanj. Po odzivu
otrok pa verjamem, da so se tudi oni dobro počutili na vajah, saj so jih obiskovali redno in z veseljem. Tega je
vesel vsak vodja tropa!
Kaj vse smo se naučili v tem letu!
Kje vse smo nastopali! Koliko
lepih risbic smo narisali v naše
zvezke! Pa toliko zanimivih pesmic smo se naučili! Najraje smo
pa nastopali!
Ker nas je bilo tako malo, so bili
vsi odri zelo veliki, še posebej
tisti v Unionski dvorani, ki smo
se ga kar malo ustrašili na našem
prvem nastopu. A vaja dela mojstra in drugi koncert je bil za nas
že manjša neznanka.
Ko sem razdelila bele oblekice za
nastope, so deklice postale prave
male princeske. A ne za dolgo in
ne zares. Nič jih niso motile, ko so čutile potrebo po gibanju, skakanju, igranju. A vsega se bodo navadile, zato
me nič ne skrbi! Filip, kot edini fant v naši četici pa je seveda imel hlače in tudi sicer vse manire, ki pritičejo
korenjaku, kot je on. Tako lepo je zapel solo, da so vsi poslušalci navdušeno ploskali. Tudi deklice so kar po vrsti
odlično in korajžno zapele same ali v skupini, to za njih ni noben problem.
Nekajkrat smo imeli vajo v našem Studiu CS, zapeli smo
sredi mesta kar na ulici, peli smo na novoletno obarvani
mednarodni ATTACCI v Unionu. Nastopali smo v mestnem
parku v času Festivala Lent s klavirsko spremljavo Katje
Sevšek, sodelovali smo v delavnici Mala zborovska šola
za vzgojiteljice. In še več je bilo …
Na vajo so otroci prihajali v spremstvu svojih vestnih in
prijaznih staršev, s katerimi odlično sodelujemo in bi si
tudi oni, tako kot so si pevci na vajah, prislužili kup lepih
nalepk za nagrado!
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Območna revija otroških pevskih zborov
11. 5. 2012, dvorana OŠ Selnica ob Dravi

Tudi naši najmlajši so letos ponovno dokazali, da znajo odlično peti in nastopati pred polno dvorano. Na reviji
so se odlično odrezali in si zaslužili ogromen in bučen aplavz.

Aktivnosti
11. 5. 2012, Območna revija otroških pevskih zborov, OŠ Selnica ob Dravi
14. 6. 2012, letni koncert, dvorana Union, Maribor
30. 6. 2012, nastop na Festivalu Lent 2011, oder Art kamp
15. 9. 2012, nastop na Čitalnici na jasi, mestni park Maribor
19. 10. 2012, nastop na Mali zborovski šoli za vzgojiteljice, Hotel City, Maribor
20. 10. 2012, intenzivne priprave dom Škorpijon, Duh na ostrem vrhu
14. 12. 2012, mednarodni projekt ATTACCA, dvorana Union, Maribor

Seznam pevk in pevcev
Anja Emeršič
Eva Gaši Kermel
Erin Hibler-Hočevar
Katja Horvat
Lana Kovačič
Maša Oblonšek
Sergea Peršuh
Bela Strnad Ornik
Ana Vrca
Tina Vrca
Luka Filip Zel
Deva Zemljič
Ela Žagar
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Repertoar 2012
Račka kratkotačka, M. Voglar, A. Černej
Račka jajčka šteje, A. Weingerl, J. Menart
Atte katte nuwa, eskimska
En slon, bombardon, T. Kranjec Laganin
Bobnarska, M. Voglar
Jožek ima hiško, P. Šivic, I. Gruden
Čuk na palici, S. Makarovič
Čačka, T. Habe, J. Bakula
Strojepiska, V. Vodopivec
Uspavanka, W. A. Mozart, J. Humer
Tula tu, zulujska uspavanka, prir. M. Feguš, A. Pesek
Črni mački, J. Kuhar, D. Gorinšek
Dedek Mraz, M. Golar
Palčki pozimi, T. Habe, N. Maurer
Prstan, M. Korošec, T. Dobravc
Novoletna, O. Čeru, N. Mazi
Snežinke, D. Slama
Čarodejni klobuček, J. Bitenc
Počasi naletava sneg, E. Ebel, N. Razboršek
Prvošolka, J. Kuhar, N. Maurer

Nekaj utrinkov letošnjega leta skozi oči pevcev
Rada bi bila učiteljica glasbe.
Anja Emeršič
Tudi jaz bi rada bila zborovodkinja.
Deva Zemljič
Všeč mi je bil obisk trgovine z glasbili.
Luka Filip Zel
Všeč mi je risanje, petje in novi prijatelji.
Bela Strnad Ornik
Zelo rada pojem in nastopam.
Erin Hibler-Hočevar
Ker je to najboljši zbor!
Ajša Lekš
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OTROŠKI ZBOR JUNIOR CS
40. festival glasbe Olomouc, Češka
7.–10. 6. 2012
Zborovodkinja: Manja Gošnik Vovk

Zbor Junior CS se je letos udeležil 40. Mednarodnega zborovskega festivala v Olomucu na Češkem in navdušil.
Pod vodstvom zborovodkinje Manje Gošnik Vovk in ob klavirski spremljavi Katje Žličar Marin so si pripeli srebrno
medaljo z najvišjim številom točk v kategoriji do 12 let.
Glasba in petje preko vseh meja in ideologij so najbolj pomembni vidiki festivala, saj z izmenjavo med udeleženci in lokalnim prebivalstvom igrajo pomembno vlogo na festivalu, ki ga v Olomucu organizirajo vsako leto in se

ga udeleži do šest tisoč mladih glasbenikov. Festival želi spodbuditi mlade glasbenike pri ohranitvi glasbenega
izročila svojih dežel, jim ponuditi možnost, da svoje talente predstavijo širokemu krogu občinstva. Glavni del
festivala so koncerti, kjer vsak udeleženec, ki sodeluje, svoj program predstavi pred mednarodno priznano žirijo
glasbenih strokovnjakov. Konkurenca zagotavlja prisotnost najboljših ansamblov, na odru udeleženci vedo, da
je duh festivala tudi navdih solidarnosti v glasbi in prestop meje človeškega stika. Poleg tekmovanja v različnih
kategorijah festival organizira še številne delavnice in koncerte.
Junior CS je izvedel dela Tomaža Habeta Čevlji gredo na sprehod, Felixa Mendelssohna Slovo, Oksane Gricau
Série króliki, slovensko ljudsko Prišla je miška iz mišnice in delo Tadeje Vulc Srečanje.
Mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali Toh Ban Sheng iz Singapurja, Szabó Szabolcs iz Madžarske, ter
trije Čehi, Josef Brabenec, Lubomíra Hellová in Jaromír Synek, so bili nad slišanim navdušeni in zboru Junior
CS dodelili srebrno medaljo z najvišjim številom
točk v kategoriji do 12 let.

Čestitke!!!!!!!!!!!!! Maja Lekš
Bravo! Janja Tepeh
Čestitam !! :-)))) Ivanka Matlas-Atanasovski

Grad Bouzov je bil le ena izmed zanimivosti, ki smo si jih ogledali.
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Mladina poje 2012

15. 5. 2012, dvorana Union, Maribor

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je tudi letos organiziral območno revijo otroških pevskih
zborov Mladina poje 2012, ki so se je udeležili tudi pevke in pevci otroškega pevskega zbora Junior CS. Naš nastop je bil izvrsten, kar se je znalo razbrati tudi iz odziva publike in strokovne ocene.

Aktivnosti
4. in 5. 2., priprave, Pohorje, Maribor
19. 4., Čmrljonavti, Narodni dom Maribor
19. 4., Kraljestvo glasbe, Narodni dom Maribor
20. 4., Kraljestvo glasbe, Narodni dom Maribor
15. 5., Revija pevskih zborov Mladina poje 2012, dvorana Union, Maribor
7.–10. 6., 40. Festival glasbe Olomouc, Olomouc, Češka
14. 6., letni koncert, Dvorana Union, Maribor
30. 6., nastop na Festivalu Lent 2012, oder Art kamp
15. 9., nastop, Čitalnica na jasi, mestni park Maribor
3. 10., Čmrljonavti, Kulturni dom Grosuplje, Grosuplje
14. 12., mednarodni projekt ATTACCA, dvorana Union, Maribor

Seznam pevk in pevcev
Danaja Bigec
Stella Bolčina
Lea Bratuša
Rezvan Cebotarean
Glorija Džankič
Naja Fridl
Nina Fridl
Natka Gostenčnik
Urška Gostenčnik
Rene Gril Rogina
Sara Hlebič
Ajša Mara Kacjan
Eva Kocbek
Ina Krajnc

Spoštovana gospa Manja, dragi mladi umetniki!
Z odličnim nastopom, ki je izzvenel v vsej zvočni lepoti in interpretativno obogaten
z nacionalno koreografijo ste potrdili moje prepričanje, da so lepota
otroškega glasu in otrokova iskrena čustva tako odlični, da lahko umetniško
izvedejo prav vse skladbe, ki ustrezajo njegovemu čustvenemu razvoju. Seveda pa
je za zborovsko poustvarjanje potrebno tudi nekaj glasbenega znanja in v prvi vrsti
oblikovan pevski glas. Vse te kvalitete vi imate in ste jih pridobili ob natančnem
in visoko strokovnem delu vaše zborovodkinje. Zbor se je predstavil z zahtevnim
in stilno raznolikim programom. Še posebej moram pohvaliti prizadevanja vas
pevcev pri izvedbi Mendelssohnove skladbe saj terja od pevca močno intenziteto
petja in oblikovane tonske višine. Bravo!
Čestitam za bogat glasbeni utrinek in vam želim kar se da lepih doživetij ob pesmi.
Sonja Kasesnik, strokovna sodelavka JSKD
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Ina Leljak
Tara Makragić
Lea Petar
Nina Robnik
Eva Rogl Mežnar
Sani Smajić
Katja Škrlec
Maša Veselič
Repertoar 2012
Zažgana bluza, T. Vrabič, V. Avsec
Čevlji gredo na sprehod, N. Maurer, T. Habe
Krokodilova pesem, N. Karsh
Quantitativa, E. Rautavara
Zbadljivka, K. Kovič, M. Vodopivec
Čmrljonavti, D. Cambell, J. Humer
Prišla je miška iz mišnice, slovenska ljudska
Srečanje, A. Perpar, T. Vulc
Slovo, F. Mendelssohn-Bartholdy, prep. v slov. I. Močnik
Serie kroliki (Sivi zajčki), H. Sapgir, O. Grican
Noel des enfants qui n’ont plus de maisons (Božične pesmi za otroke brez doma),
C. Debussy, prir. B. Dewagtere
Ptica soncu poje, N. Maurer, T. Habe
Kam pa teče voda, N. Maurer, T. Habe
Kraljestvo glasbe, T. Vulc*
Hvala za vijolice, Bilbi, prir. G. Krmec
Tih deževen dan, Moretti/Kosec, prir. G. Krmec
Med iskrenimi ljudmi, M. Sepe in M. Sepe, prir. G. Krmec
Bele snežinke, A. Černe, R. Gobec
Božična pesem, Torme-Wels, prir. J. Šuligoj
Rudolf, Marks, D. Herding, prir. J. Šuligoj
Srebrni zvončki, J. Livingston, R. Evans, D. Hering
Uspavanka, N. Grafenauer, A. Kumar
Korenjak, N. Grafenauer, A. Kumar
Žabeceda, M. Rainer, U. Rojko
*prva izvedba

Nekaj utrinkov letošnjega leta skozi oči pevcev
Tega leta pevske šole CS se bom najbolj spomnil po Kraljestvu glasbe. Vse pesmi v tem projektu so me nekaj novega
naučile. Bilo mi je res všeč, še posebej koreografija. Po veliko truda nam je le uspelo. Komaj čakam naslednje leto.
Rene Gril Rogina
V letošnjem letu smo se učili pesmi iz Kraljestva glasbe. Da ne bi samo peli, si je Mojca izmislila gibe, ki smo jih nato
plesali. Odšli smo tudi na Češko. Tam smo bili štiri dni. Imeli smo se super. Obiskali smo živalski vrt, kjer smo videli
veliko živali. Poslušali smo tudi zaključni koncert, kjer je bila naša učiteljica žirija. Urška Gostenčnik
Moj najbolj smešen dogodek tega leta je bil v Olomoucu. Tam so punce naredile zelo smešno oddajo.
Tega dne NE BOM POZABILA! Sara Hlebič
Letos smo imeli projekt Kraljestvo glasbe, ki je bil sestavljen iz dvanajstih pesmi. Imeli smo ga v Narodnem domu
skupaj s Secundami in Primami, in sicer dvakrat. Nismo pa samo peli, ampak tudi plesali. Če bi samo peli, ne bi rabili
toliko vaj, ko pa je prišla koreografija, smo rabili en mesec pa nekaj. Razvan Cebotarean
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MLADINSKI ZBOR SECUNDE CS
33. Mednarodni festival, Halle, Nemčija
3.–6. 5., 2012

Zborovodkinji: Tadeja Vulc in Nina Lorber

Mladinski zbor Secunde CS pod vodstvom Nine Lorber in ob klavirski spremljavi
Žive Horvat se je udeležil tradicionalnega, že 33. Mednarodnega zborovskega festivala Fröhlich sein und Singen, ki se je pod pokroviteljstvom nemškega ministra
za kulturo odvijal med 3. in 6. majem v nemškem mestu Halle. Festival ima velik
ugled in je eden večjih in pomembnejših zborovskih festivalov v Evropi. Letos so na festivalu sodelovali zbori iz
Ukrajine, Italije, Belorusije, Gruzije, Južne Koreje in Nemčije. Več kot 400 mladih pevcev se je predstavilo na več
koncertih na različnih lokacijah po vsem mestu.
Pomembnost mednarodnih gostovanj se kaže v medsebojnem
spoznavanju pevcev in njihove
glasbene kulture, izmenjavi izkušenj na področju zborovske
glasbe, skupnem pevskem ustvarjanju, ne nazadnje pa tudi v
predstavitvi slovenske zborovske
glasbe mednarodni javnosti in
spoznavanju glasbe drugih držav.
Z gostovanji v tujini si mladi pevci
pridobijo neprecenljive glasbene
in medkulturne izkušnje, ki nedvomno služijo pozitivnemu razvoju ljubezni do umetnosti.

Ogledali smo si Händlovo rojstno hišo, sodelovali na
delavnicah Osnove odrske tehnike nastopanja za zborovske pevce, na poti domov pa smo se ustavili tudi v
prečudovitem Dresdnu.

Me smo s Secundami bile v Nemčiji, v mestu Halle/Saale,
od 3.–5. 5. 2012 in je bilo fenomenalno! Spale smo pri
družinah in z eno sopevko sva bili pri zelo prijazni družini,
kjer so imeli sina, za naju pa so skrbeli tako, kot bi bile
njihove. Vsaki dan sva dobili malico in vsaki večer nama je
gospa oprala in zlikala obleke. Imeli so tudi eno muco, ki
naju nikoli, ampak čisto nikoli, ni pustila na miru, ko sva
hoteli spati. V Nemčiji smo tekmovale za 500 evrov, ki so
jih na koncu dobili Korejci. Tam smo spoznale tudi zbore iz
drugih držav in sicer iz Italije, Belorusije, Ukrajine, Koreje
in mnogo drugih. Stike z družino sem ohranila in upam, da
jih bom imela še dolgo, prav tako kot tudi lepe spomine.
Urška Verzel
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Aktivnosti
28. in 29. 1., priprave, Pohorje, Maribor
19. 4., Kraljestvo glasbe, Narodni dom Maribor
20. 4., Kraljestvo glasbe, Narodni dom Maribor
3.–6. 5., 33. Mednarodni festival, Halle, Salle, Nemčija
14. 6., letni koncert, dvorana Union, Maribor
Seznam pevk in pevcev
Iva Arnejčič
Tamara Bočnik
Špela Bočnik
Lana Dobrovnik
Kaja Gril Rogina
Eva Ivankov
Špela Knehtl
Valerija Koval
Nika Kralj
Neja Kramberger
Kaja Lekš
Nika Maihajlovič
Eva Ragolič
Melanija Stojkovič
Barbara Šimek
Urška Verzel
Lana Zgrebec
Anja Žnidar
Repertoar 2012
Bei Halle, G. Ochs
Der Winter ist vorueber, L. Maierhofer
El Barquito, A. Grau
For the Beauty of the Earth, J. Rutter
Frölich sein und singen, H. Irrang
Chattanooga Choo Choo, H. Warren, prir. P. Schmutte
Čarni kus II, slovenska ljudska, prir. P. Merku
Da citira Kafölowa, slovenska ljudska
Der Sack und die Mäuse, E. Schneider
Dubula, afriška ljudska ljustva Xhosa
Igraj kolce, slovenska ljudska, prir. J. Jež
Jaz bi rad cigajnar bil, slovenska ljudska, prir. T. Vulc
Kraljestvo glasbe, T. Vulc*
Let There Be Peace on Earth, S. Miller, J. Jackson
Sanjam sen, E. Robertson, J. Humer
Swing the Prelude, H. O. Milsby
Tutira Mai, maorska ljudska
*prva izvedba
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SOLOPEVSKI ODDELEK
Solopevske produkcije
CS loža, Union, Maribor
5. 4. 2012
20. 12. 2012

Pedagoginja: Simona Raffanelli Krajnc

Tudi v letošnjem letu je bil solopevski oddelek zelo dejaven. Glasbena
izobrazba je pogoj za kakovostno delo, zato v Pevski šoli CS izvajamo
oblike izobraževanja vokalne tehnike in solopetja, kar omogoča rast in
vzdrževanje umetniške ravni koncertnega zbora. Učni načrt solopetja
obsega dihalno tehniko, tehnične vaje in solopevsko literaturo po učnem načrtu slovenskih glasbenih šol z dodatno literaturo, povezano s
programom oddelka. Oddelek pripravlja redne tematske solopevske produkcije in uprizarja glasbene predstave.

Prva letošnja produkcija je bila namenjena otvoritvi CS lože. Dvorana je bila letos preimenovana in prenovljena
ter tako spremenjena v prizorišče, namenjeno različnim dogodkom.
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IN ARTE VOLUPTAS – V UMETNOSTI JE SLAST
Poimenovanje dvorane CS loža
Union, Maribor
5. 4. 2012

V letošnjem letu smo ponovno nadaljevali raziskovanje mariborske kulturne zgodovine. Tako nadaljujemo pred
leti zastavljen projekt obujanja pomembnih umetniških in zgodovinskih dogodkov na naših tleh ter izvajanje
glasbenih del povezanih z našim okoljem. Tako smo med drugim pred leti izvedli delo skladatelja Huga Wolfa: Elfenlied ter številna dela Daniela Laghknerja (16. in 17.stol.) mariborskega skladatelja, ki je s svojimi deli
prispeval h glasbenemu repertoarju reformacije na Nižjem Avstrijskem v zbirki Flores Jessaei, iz katere so bila
izbrana pa se na njeni naslovnici avtor opredeljuje kot glasbenik barona Losensteina. V ta sklop obujanja mariborske zgodovinske zavesti je sodila tudi izvedba koncerta Musica Inaudita z deli skladateljic redovnic, izvedena
v samostanu šolskih sester na Gospostvetski cesti.
Temu letos priključujemo dogodek ob poimenovanju dvorane v prvem nadstropju Uniona v CS ložo, kar se navezuje na pomembno razstavo Nemci v Mariboru, ki je bila postavljena v nekdanjem Casinu.

Schlaraffia Marpurghia in CS loža
Maribor je bil mesto mnogih tajnih združenj in lož. Schlaraffia Marpurghia je bilo skrivnostno ime za združbo, ki je znana po vsem svetu, do dandanašnjega. Ime pomeni v nemščini »pravljično deželo, v kateri tečeta med in mleko, kjer je
lenoba krepost in pridnost pregreha«. To je uradno nemško govoreča združba mož in kasneje tudi žena, ki gojijo humor,
občudujejo umetnost, najvišji člani so vitezi.
Najvišji smisel šlarafovstva je povzet v reku
In arte voluptas – v umetnosti je slast. V
Mariboru je bila celica ustanovljena 1899.
Svoje prostore so imeli v poslopju v Union.
Pivovarnar Anton Götz je bil član Schlaraffie in je zazidal na nekdanji Tegetthoffovi
ulici reprezentativno dvorano, v katero sta
se vselila nemško Filharmonično društvo in
Moški pevski zbor. Od dvajsetih let preteklega stoletja stavbi pravijo Union. 1926. jo je
namreč lastnik prodal ljubljanski pivovarni
Union. Ko je bila Götzova dvorana nared, je
prvi koncert v njeni koncertni dvorani priredil 28. januarja 1911. pomnoženi orkester
Južne železnice. Schlaraffia Marpurghia je
imela v drugem nadstropju Uniona prostorno dvorano.
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BRANKO RAJŠTER
Poimenovanje dvorane po nekdanjemu dirigentu in ustanovitelju, Branku Rajštru
20. 4. 2012

Festivalsko vzdušje na Attacci je zaokrožila lepo obiskana slovesnost
ob preimenovanju Modre dvorane v Unionu po dirigentu Branku
Rajštru. Ob tem dogodku smo pripravili tudi priložnostno razstavo s
fotografijami iz obdobja, ko je Mladinski pevski zbor Maribor vodil
Branko Rajšter. S tem dogodkom smo se ponovno spomnili ustanovitelja in dolgoletnega umetniškega vodjo MPZ Maribor, Branka Rajštra,
ki je dolgih 25 let vodil zbor in ga pripeljal do vrhunskih rezultatov,
kot pedagog in ustvarjalec pa pomembno vplival na glasbeno življenje
v Sloveniji.
Branko Rajšter (1930—1989), dirigent, glasbeni pedagog in skladatelj je dolga leta aktivno sodeloval v preobrazbi glasbene vzgoje
na osnovnih, srednjih in glasbenih šolah. Redno je organiziral izobraževanje s strokovnimi predavanji in vzornimi hospitacijami na
številnih aktivih učiteljev glasbe in več kot dvajset let oblikoval vsebinsko plat republiških seminarjev za zborovodje šolskih mladinskih
zborov. O metodiki glasbene vzgoje in zborovodstva je predaval tudi
v tujini. Kot svetovalec za glasbeno vzgojo si je med učitelji pridobil
velik ugled, ter postal njihov mentor in vzornik. Septembra 1988 je začel predavati vokalno tehniko na oddelku
za Glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete v Mariboru, jeseni 1989 pa postal njegov predstojnik. Ljubezen do
zborovske glasbe in zborovodstva sta ga zaznamovala za vse življenje. Razdajal se jima je v vsej polnosti tudi v
ljubiteljski kulturi. Vodil je številne slovenske zbore od Učiteljskega pevskega zbora Slovenije Emil Adamič, Moškega pevskega zbora Slava Klavora, Mariborskega okteta do Mladinskega pevskega zbora Maribor, pri katerega
ustanovitvi 1964 je sodeloval tudi sam in ga vodil celih 25 let.

OD ŠIVANKE DO AVTOMOBILA
Moje prvo srečanje z maestrom se je zgodilo že davno, spomin nanj pa je še vedno živ, kot bi bilo to nedavno. Tedaj,
še v osnovni šoli, sem se odločila, da se vpišem v »centralni« zbor. Pridružila sem se pevcem na vajah. Takrat je zbor
vadil skladbo srbskega skladatelja Radomirja Petroviča, stavek iz njegove suite. Med vajami, ko so pevci individualno
prepevali odlomek »men me majka jed nui«, je dirigent v »preverjanje« vključil tudi mene in tako sem takrat opravila
avdicijo. Vesela sem bila priložnosti, da sem se lahko pridružila zboru, hkrati pa mi je bilo žal, da se nisem vključila že
prej. A če sem kdaj komu omenila to svojo željo, so me hitro prepričali, da je to nemogoče, ker v tem zboru sodelujejo
samo najboljši. Okoli tega zbora je vladala strahovita fama elite in pomenil je res nekaj zelo imenitnega. Biti član tega
zbora je pomenilo velik prestiž in učenci smo bili v šolah deležni posebnih privilegijev. Takrat so take dejavnosti še
štele kot vrednota.
In tako sem torej vstopila v Rajštrov svet.
Zagotovo je sposobnost vzdrževanja delovne morale specifična lastnost vsakega dirigenta. Prijemi se spreminjajo, kot
se spreminja družba. V času pred dvajsetimi, tridesetimi leti so bile vrednote drugačne, kot so sedaj, razlikovali so se
tudi dirigentovi pristopi k motiviranju mladih. Pomembna je karizma umetnika, brez nje kot vodja ne more delovati. In
Branko Rajšter je imel to skrivnostno karizmatičnost. Zanimivi cilji: gostovanja, delovna letovanja na morju, snemanje
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vinilke, oddaja na radiu/…/so bili velika spodbuda za delo. Spomnim se, kako smo se veselili, da smo za 1. november
peli na graškem pokopališču. Ali da smo – po osmih urah vaj na intenzivnih pripravah – na žvižg Rajštrove piščalke vsi
smeli v bazen, nato pa na žvižg spet vsi iz njega. Višek pa je bil, če ti je »tovariš« dovolil, da si mu plaval med nogami.
Red in disciplino na gostovanju je bilo zlahka ustvariti, če nam je bilo obljubljeno, da bomo smeli v veleblagovnico,
»kjer se dobi vse: od šivanke do avtomobila«. Še zdaj se spomnim teh obljub in hrepenenja, povezanega s tem, ali
bomo uspeli kupiti žvečilne ali kaj podobnega. Zavoljo takih hrepenenj smo bila dekleta pri osemnajstih pripravljena
hoditi v zastarelih koncertnih oblačilih, v koloni po dve, po Utrechtu, kjer so na vrtovih pred lokalčki posedali šminkerski Holandci in se nam smejali.
Veselje do te zvrsti glasbenega ustvarjanja se je pri meni porodilo v obdobju, ko sem prepevala v MPZ Maribor; ker
sem veliko let preživela v poustvarjalnem procesu z Rajštrom, sem v tem obdobju vpila veliko njegovih zborovodskih
spretnosti in ta zgled je pustil globok vtis. Prevzeli so me njegova vztrajnost, doslednost, svojevrsten smisel za humor,
izjemno avtoritativna drža in prepoznavna identiteta njegove umetniške izpovedi.
To, da se je Rajšter zavedal pomembnosti vokalne tehnike, je bilo pričakovati, saj bi bilo drugače sploh nemogoče delati.
Kar je bilo pri njem res posebnega, je bil njegov metodično-didaktični pristop, kako je otrokom podajal znanje. In njegova vztrajnost. Leta in leta vzgajati nove in nove glasove. Skozi iste začetne korake, do oblikovanih pevcev, ki na višku
zapustijo zbor. In spet od začetka/…/in še in še. Ta večni krog novih obrazov in vedno znova ustvarjanje glasbenega instrumenta je tisto, kar je pri tem delu izjemno zahtevno. Večna skrb, kaj bo jutri. Kdo bodo tvoji pevci, kakšna bo raven,
ki jo boš lahko z njimi dosegel? Delo z mladimi se v tem zelo razlikuje od dela z odraslimi, saj si mora dirigent ves pevski
kader ustvariti sam. Ob morebitnih kadrovskih težavah nima možnosti dobiti substituta; vsakega oblikovanega pevca,
ki zbor zapusti (fluktuacija je namreč velika),
je težko nadomestiti, saj
vzgoja pevskega kadra
traja nekaj let. Za te procese je potrebne veliko
energije, volje, vztrajnosti. Ni lahko motivirati
mladih za tako resno
delo in v njih zbuditi
potrebno odgovornost,
vztrajnost,
toleranco,
občutek za skupnost ...
In Rajšter je bil v tem
pravi zgled pedagoga in
umetnika v enem.
Kaj je bila v resnici »Rajštrova estetika izvajanja«? Gre predvsem za
stalno evolucijo, ki je bila pri njem ves čas prisotna. Ob poslušanju njegovih posnetkov je slišati, kako se je zbor
skozi leta zvokovno spreminjal. Kot bi iskal neki idealni zvok. Rad je imel izjemno romantično fraziranje, rad je imel
strašne pianissime in rad je zaoral po folklorno. Predvsem pa je vedno znova iskal novo. Brskal je po biserih slovenske
zborovske zakladnice, ni se umikal pred novo glasbo, rad je posegel po etnični glasbi Balkana in celo pokoketiral z
občinstvom s kakšno pop skladbico.

Radiacija
Rada poudarjam, da sta zborovstvo in odnos do njega občutljivo ogledalo družbi. Počutje oziroma zdravje okolja
sega v kulturo in umetnost, torej tudi v umestitev zborovske glasbe v glasbeno kulturo ali nekulturo. In vpliv gre tudi v
obratni smeri – torej od zbora v okolje. Vloga zborovodje se zaradi tega spreminja, saj njegovo delo ne obsega samo
izvajanja glasbe, temveč tudi oblikovanje ansambla. In ta je sestavljen iz ljudi tistega ali tega časa. Zborovodja ima
nedvomno zelo velik vpliv na generacije mladih, ki jih skozi leta oblikuje ne le v pevce, temveč tudi v osebnosti. Posredno se s tem dotika tudi njihovih družin in vseh drugih okolij, v katerih se ti mladi gibljejo. Zato taka močna osebnost
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pusti trajnejši pečat nekemu okolju, kot le tako ali drugače zapeto pesem. Vpliv takega umetniškega vodje sega veliko
dlje, kot je videti le z izvedbo koncerta. In Rajšter je imel močan vpliv, s katerim je izjemno oblikoval tedanje kulturno
okolje v številnih segmentih: najprej predvsem umetniško, nato pa pedagoško in svetovalno. Deloval je v številnih
vlogah in v vseh je pustil velik pečat.
S perspektive tega časa je najbrž zelo težko realno videti Rajštrovo vlogo v družbenem okolju, tako drugačnem od
današnjega. Težko je jasno videti, s čim se je pri delu soočal, kakšne so bile njegove težave in, posledično, kakšna je
bila njegova resnična družbena vloga in njegov vpliv v tistem času. Vem pa zagotovo, da veliko večja od tega, kot bi
si sploh lahko predstavljali. Na stotinah koncertov v najrazličnejših okoljih, s stotinami generacij mladih, sodelujočih
v zboru, s tisočimi, ki so jih poslušali, spremljali skozi njihovo dejavnost preko medijev/…/je zagotovo dal velik pečat
svojemu času. In vse to deluje še danes, po toliko letih.

Demokratizacija
Velik pomen Rajštrove vloge v slovenskem kulturnem okolju je treba videti predvsem z enega ključnega vidika. Zaverovanim v »visoko umetnost« zborovstvo večkrat ni dovolj pomembno za načrtno obravnavo. Po takem gledanju
se »resnična« umetnost rojeva in oblikuje na drugih ravneh človekovih izpovednih hotenj, medtem ko je zborovska
ustvarjalnost nekje bolj »spodaj«; pač glasba, ki jo lahko odpravimo z dobrohotnim nasmeškom, z neglasbeno floskulo
ali pa jo samo dobrohotno »prenašamo«. Želja po najvišji možni demokratični poustvarjalni soudeležbi zborovstva v
kulturi pa večkrat ni dovolj za uveljavitev samobitnosti zborovske, še posebej mladinske glasbe in postavitev umetniške veljave, ki bi štela med nacionalne in splošne kulturne zaklade. S kakovostnim standardom Rajštrovega zbora je
bil narejen velik korak k demokratizaciji kulture mladih.
Rajštrov lik karizmatičnega dirigenta je ostal v spominu številnim generacijam zborovodij, ki jih je izobraževal na seminarjih, kot profesor na fakulteti, kot svetovalec za glasbo na Zavodu za šolstvo; ostal je v spominu svojega občinstva
in v srcu številnih generacij pevcev, ki jih je v svoji intenzivni karieri v mnogih zborih vodil skozi glasbene stvaritve.
Mnogi so oziroma smo lahko povzeli njegovo umetniško in pedagoško dediščino. Jasno je, da se s časom njegovi koncepti razvijajo, širijo, nadgrajujejo, dopolnjujejo. Vsak posameznik vnaša kaj svojega, kar je naravno; včasih po poti
naprej in navzgor, v smeri razvoja, prevečkrat pa tudi v smeri stagnacije. Tisto budno Rajštrovo oko z balkona Uniona
na zborovskih revijah, njegove večkrat tudi strah zbujajoče vizitacije osnovnih šol, njegova pripravljenost strokovno
svetovati zborovodjem/…/vse to temu okolju sedaj zelo manjka. Ni čutiti, da bi obstajala vez med izobraževalnimi
institucijami, organizatorji ljubiteljske kulture, med uglednimi zborovskimi strokovnjaki, svetovalnimi službami, zborovodji na vsej piramidi, ki bi lahko bila tako intenzivna in plodovita, kot je bila tista, ki jo je vzpostavil Rajšter. A verjetno so tudi taki koncepti produkt novih, drugačnih družbenih ustrojev.

Muzikant z disciplino
Za vse dobre glasbene kreacije je potrebno trdo delo in disciplina, veliko talenta in volje, veliko ljubezni in predajanja.
Velika žrtev prinese velik občutek zadovoljstva. Vsem. Izvajalcem in poslušalcem. Do tja je dolga pot odrekanj ...
Rajšter je bil tak heroj. Kot pedagog in vzgojitelj, ki se je leta približeval otrokom, je odgovorno učil spoznavati vrednost svojega poslanstva in zavzeti odgovorno stališče ter si s svojim pristopom dosledno prizadevati za ustvaritev teh
ciljev. Zato mislim, da je bil Rajšter po izobrazbi učitelj glasbe, po poklicu in kulturi pa resnični glasbenik in pedagog.
Sedaj, ko je za menoj 23 let dela z mladinskim zborom, lahko rečem, da verjetno lahko najbolj intimno čutim in tudi
empirično vem, kaj in kdo je Rajšter (na strokovnem področju, jasno) v resnici bil. Kakšno in kaj je bilo njegovo delo,
kaj ga je veselilo in kaj skrbelo, s kakšnimi težavami se je soočal in kakšne so bile njegove radosti. Zakaj je včasih hrumel, ko smo zganjali neumnosti; zakaj smo imeli »špartansko« vzgojo in disciplino, kot so to nekateri videli; zakaj sem
morala biti tiho na avtobusu in sedeti na pomožnem stolčku; zakaj je razvajal pubertetnice; zakaj sem bila »Karminoza
– deklica za vse«; zakaj me je sedem let »mučil« s svojimi hribčki, z »vojamiksom«, s »sunjenimi« toni, blmblmblmi,
znznzni, najnejnujnejnojnejnaji; zakaj je stal pri mizi in gledal, ali smo vse pojedli; zakaj je nenadoma potrkal na vrata
sobe in prekontroliral, ali nimamo v hotelski sobi kakšnega nogometaša iz spodnjega nadstropja/…/Še bolj pa, zakaj
je vsak dan tako težko nesel tisto svojo usnjeno aktovko v tretje nadstropje Uniona. Te stopnice so strme in težko se je
vzpenjati po njih, saj nikoli ne veš, kaj te čaka na vrhu, v pevski sobi ...
Karmina Šilec, Prispevek v spominsko knjižico o Branku Rajštru, 2004

69

CARMINA SLOVENICA

ZALOŽNIŠTVO
DVD PLACEBO

Is There One Who Would Not Weep

Letošnjo založniško bero predstavljata dve deli: DVD projekta Placebo in
knjiga Nolite Tacere.
DVD Placebo ali Komu potok solz ne lije je nastal po posnetku v živo s
predstave na festivalu Choregie, januarja letos. Scenarij zanj sta naredila
Rudi Uran in Karmina Šilec, za zvok je poskrbel Danilo Ženko, produkcijsko pa je snemanje vodil studio Legen. Posnetek scenskega koncerta
je v celoti podnaslovljen, kar omogoča, da si bodo posnetke tega glasbeno-gledališkega projekta lahko ogledali tudi v tujini. Založba Carmina
Slovenica je tokrat DVD izdala v Nemčiji.

Stage concert in 14 tableaux

KNJIGA NOLITE TACERE
Knjiga prinaša besedila, ki so nastajala v daljšem obdobju in predvsem služila kot razmislek o temah, ki jih je
avtorica kasneje postavila na koncertni oder in o temah, ki so pomembne za njeno umetniško delo. Nekatera
so bila objavljena v raznih strokovnih in poljudnih publikacijah pri nas in v tujini, nekatera so bili osnova za
predavanja, nekatera pa so pospremila izvedbe projektov v
njihovih programskih knjižicah.
N

Te misli so zbrane pod poglavji kot so denimo: NASPROTI Ustvarjajoč v svobodi, ki jo omogoča položaj, ko si le ob strani velikih glasbenih dogajanj, OTROK UMETNIK Pravica otroka je,
da je umetnik, BOŽJI DAR Estetska morala, PRASLOVENŠČINA
Naša kulturna identiteta je zmedena, MAGIČNE KRETNJE Oblikovanje kolektiva in drugi.
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FLUID
JE LAŽE? JE TEŽJE?
Draga Karmina,
letos si januarsko milo slovensko zimo zamenjala za vroče poletje ob čilski obali, kjer si imela seminarje, zdaj si na evropskem severu. Tvoja sla po neznanih kulturah in svetovih, ki jo izživiš vsako leto v izdatni meri, se zadnja leta vse bolj oplaja s širjenjem tvojega bogatega pedagoškega znanja po svetu, s sodelovanjem in predsedovanjem v žirijah svetovnih
zborovskih dogodkov, olimipijad in drugih megaprireditev – lani od Kitajske do ZDA, pretekla leta od Finske in Švedske,
Rusije do Južne Afrike, Avstralije ... Saj niti ne spremljamo dovolj sistematično in predvsem ne na očeh javnosti vseh teh
tvojih žlahtnih misij, razpetih med domom in svetom, zadnja leta, celo desetletje že. Še več?

Koncerti ali glasbeno-scenski projekti nastajajo nekaj let.
Osnovno idejo, ki jo zanima, prične proučevati in zbirati najrazličnejše materiale: besedila, študije, slikovne materiale,
note, posnetke in podobno. Iz vsega povzema zanimive segmente, jih memorira, shranjuje in jih počasi nekako sestavlja
8
v celoto. Ob tem večkrat nastanejo tudi zapisi, ki so nekako
povzetek vsega, kar je sodelovalo v oblikovanju. Velik nabor virov, ki se jih pravzaprav niti ne spomni več, idej in
misli se postopoma krči, prečisti in zlije in ostane kak zapis, kot jih prinaša tale knjiga.
Kdaj je nastopila tista točka, ko si prestopila lokalne in nacionalne okvire, ko si se z zborom nenehno dokazovala, merila
na najprestižnejših tekmovanjih, zmagovala? Zdaj zate vedo vsi, te hočejo povsod. Kako se odločaš, tehtaš, ko si na vrhu,
zaželen povsod? Je laže? Težje?

Um je kot padalo. Dela samo takrat, ko je odprt. – Izjemna misel, ki veliko pove o našem umu. Delovanje uma je
namreč v mnogih dejavnostih – tudi pri umetniškem oziroma odrskem delu – pomemben faktor uspešnosti.
Velikokrat je njegovo delovanje ključno: ali bomo v tem, kar počnemo, uspešni ali ne.
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ZANIMIVOSTI
VEČEROV DUEL

20. 10. 2012

Uredništvo časnika Večer je letos v koprodukciji z Javnim zavodom Maribor
2012 – Evropska prestolnica kulture organiziralo Večerove duele, odprte za
javnost. Na vsakem dogodku je v živo potekal pogovor z dvema znanima gostoma s področja kulture in umetnosti. Pogovore sta vodila Večerova novinarja
Melita Forstnerič Hajnšek in Zdenko Kodrič.

»Eden najbolj sofisticiranih, tematsko fascinantnih Večerovih hišnih epekajevskih dogodkov doslej je bil tokratni 10.
Večerov duel, ki je za mizo Vinagove Arkadne dvorane posedel eno najbolj znanih, spoštovanih in cenjenih
zastopnikov (ne le) slovenske (klasične) glasbene sfere, zagrebško diplomantko, verjetno najzgodnejšo začetnico
dirigiranja v zgodovini tukajšnje glasbe, Karmino Šilec, vodjo mednarodno odmevnega vokalnega gledališča
Choregie in izjemnega študenta Hansa Swarowskega, danes najbolje pozicioniranega slovenskega glasbenega
pedagoga na dunajski univerzi, Uroša Lajovica. O dometu tega študija pove podatek, da sta pri tem dunajskem
profesorju študirala tudi Claudio Abbado in Zubin Mehta.«

Carmina na Mozarteumu
Draga kolegica Šilec,
včeraj sem na Mozarteumu v okviru seminarja Szenische Konzepte für Kinder und Jugendliche nekoliko predstavil
Vaše delo. Moram reči, da je bil odziv (pričakovano) odličen, dobil sem mnogo izvrstnih odmevov, pri čemer so bili
seveda namenjeni predvsem Vašim prizadevanjem (sam sem torej preprosto užil sadove Vašega dela).
Prisrčno Vas pozdravljam,
prof., dr., Matjaž Barbo, muzikolog

71

CARMINA SLOVENICA

Kristina McMullen
Letos je delovanje Carmine Slovenice nekaj tednov spremljala dirigentka dr. Kristina McMullen. Kot ameriška štipendistka prestižne Fulbright štipendije je spremljala
nastanek projektov Placebo in Kdo bi si mislil, da sneg pada ter priprave na festival
Choregie. Svoje zaključno delo o konceptu Karmine Šilec – Choregie, ki je nastajalo
nekaj let, bo sedaj predstavljala na različnih konferencah in simpozijih. Njeno pronicljivo opazovanje in nekajletno proučevanje našega dela je dragocen dokument
o tem, kako Choregie koncept vidijo drugod in kaj Choregie in Carmina Slovenica
pomenita v svetovnem merilu, njeno raziskovalno področje pa je vključevalo tudi
inovacije Karmine Šilec.

Na Prazniku glasbe je v organizaciji
SIGIC-a potekal tudi glasbeni sejem.
21. junija, na dan poletnega solsticija, se je v Ljubljani v organizaciji SIGIC-a zgodil prvi slovenski Praznik
glasbe, po vzorcu priznanega mednarodnega festivala
Fête de la Musique. Na več uličnih prizoriščih v centru
Ljubljane in na območju AKC Metelkova mesto so nastopali glasbeniki, v centru pa je bil tudi glasbeni sejem.
Na sejmu se je predstavila tudi Carmina Slovenica.
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Placebo, scenski koncert v 14 slikah, je
bil predvajan tudi na
RTV Slovenija, 8. 12. 2012.
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Kompilacija Etno Slovenia 2011 na lestvici World Music Charts Europe med prvih
20 albumov.
Kompilacija Etno: Glasbene poti – podolgem in počez / Music Routes –
Highways and Byways, Slovenia 2011, ki jo je konec lanskega leta izdal
Slovenski glasbenoinformacijski center – SIGIC in predstavlja nekatere najvidnejše in najzanimivejše ustvarjalce slovenske etno (world
music), med njimi tudi Carmina Slovenica, se je uvrstila na lestvico
World Music Charts Europe. Lestvico sestavlja 49 glasbenih urednikov
radijskih oddaj in poznavalcev iz 24 evropskih držav (v okviru Evropske radijske zveze). Na lestvico so uvrščene etno/world music skupine
iz celega sveta, med trenutno 179 nominiranimi albumi pa se je kompilacija Etno Slovenia 2011 meseca marca prebila na 17. mesto. Izbrane
albume na lestvici uredniki predvajajo po evropskih radijih, poteka pa
tudi njihova spletna prodaja.

Predstavitev v International Choral Bulletin

Članki v Performing arts yearbook
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Nov informativni material
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Srečanje nekdanjih pevk
9. 6. 2012

Na svoje stole v pevski sobi so ponovno
sedle naše nekdanje pevke. Kar v nekajurni »vaji«, ki ji nikakor ni hotelo biti
konca, so prepele številne koncertne
repertoarje. Njihovo ponovno združenje
v petju je bilo izjemno čustveno, hkrati
pa prav fascinantno tudi v glasbenem
smislu, saj so tako rekoč brezhibno izvedle mnoga najzahtevnejša dela, ki
so zaznamovala njihovo obdobje, ko
so bile del naše pevske družine. Njihove izvedbe Uroka, Las Amarillas, Nigra Sum, Zime, Dodolskih in številnih
drugih skladb bi zlahka tudi dandanes
navdušile občinstvo. Hkrati pa je dogodek pomenil prijeten večer v spominjanju številnih turnej, dogodivščin in nepozabnih trenutkov, ki so jih preživele z nami.

Nekoč ...

Nekaj ganljivih izjav smo lahko prebrali na Facebooku:
Pozdravljene!
Zelo sem vesela, da sem vas ponovno videla. Bilo je zelo ganljivo. In po toliko letih tako brezhibno odpeti toliko stvari!
Res zelo lepo doživetje. Še vedno ne morem verjeti kak zbor ste še vedno. Kot bi nikoli ne odšle! Upam, da boste
ohranjale to dragoceno vez med vami, ker je kaj takega zelo težko imeti v življenju. Ne glede na vse vaše življenjske
poti, je imeti tako družino res nekaj zelo lepega. In spominov je toliko, da jih lahko obujate vedno znova. Lepo bodite
in pridite »domov« še kdaj!
Karmina
Jana Jazbec: No, zdaj so pa meni prišle solze v oči :)

Polona Horvat: Hvala, Karmina! Za vse! :* :)
Zala Kaube: Hvala iz srca. :-)
Tina Princ: V ozadju Adiemus posnetek…pa šicine misli in..pa sem spet malo jokcala… Lepi spomini in želim si, da
bom naslednjič z vami. Pogrešam velikokrat veliko vsega tega našega. Objem
Leila Al Shammary: Drage oldike, lepo je brati, koliko veselja je v vas po sobotnem druženju in koliko srčnosti ste
ohranile od tistih naših skupnih let. :) Žal me ni bilo v Slo, da bi prišla, bom pa zagotovo prišla naslednjič. Kar ganile
ste me z vsemi zapisanimi besedami, z veseljem, ki iz slik kar skače in napoveduje novoletni koncert oldik :-D Upam,
da bo naslednje duženje čim prej, ker so me slike in besede navdušile v tolikšni meri, da mi je zelo zelo žal, da me ni
bilo z vami. Lepe dneve vam želim in upam na skorajšnje snidenje. :)
Katja Pika Lipovača: Kot nas je Karmina s tujko poimenovala Alumni CS :)
Leila Al Shammary: Eh, Karmina preveč visi v tujini, te pa njihove besede gor pobira :-D Alumni je bolj fensi, kao
spodobni starejši podporniki, mi Štajerci pa smo bolj taki prostaki, kmeti, te pa uporabljamo besede, ki nas bolj
opišejo: stari in nori :-D
Mirjana Mandič Mic: Iiiiii Leilič! Tako lepo si napisala.
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Mirjana Mandič Mic: Ker sem redkokdaj kratka, bo tudi tokrat tako! Napisano bo čisto v mojem stilu, ampak se bom
brzdala z izpadi. Obljubim! Še zmeraj ste mi pri srcu in na koncertih samo cmerim, zato priznam, da vas težko gledam.
Pa ne, ker bi bila grde in grozne, ampak ker me, kot zgleda zagrabi nostalgija, ker vem kako zgleda na odru stati in
kakšna energija se pretaka, kako fejst se lahko švicne v tisto prenošeno pevsko opremo, da imajo še drugi kaj od tega,
ko stojijo zraven. V soboto je bilo prečudovito vzdušje, družba prekrasna, da o petju ne govorimo. Svojih privatnih
potovanj se ne spomnim, pesmi, ki smo jih peli pred 15 leti pa. Trda vzgoja, trud in veliko dela mi je dodobra zmasiralo
te lene možgane, kateri si danes bore malo zapomnijo. ..... Prijetno je bilo in upam, da bomo še kdaj zapele. Mam pa
tudi jaz CD doma. Tak! Bom vse linije znala, še tistih, ki jih ni. Tista, ko bo zraven mene sedela se naj ne čudi, če bo kaj
inovativnega. Mojca in Jasna sta bili namreč že tokrat deležni mojih sposobnosti. Pa do snidenja in upam, da nas bo
naslednjič in zagotovo bo naslednjič, še več! Rada vas imam in se že veselim ponovnega prepletanja glasov!
Mirjana Mandič Mic: Aja še to. Se oproščam, da sem bila nadležen paparazzi!
Sandra Bračko: Mirjana, prava si mi ti. Pridružujem se tvojim besedam. Ti sobotni občutki so bili res nekaj posebnega. Zdaj se komaj zavedam in cenim, kaj sem takrat imela. Pogrešam petje nenormalno, ampak ne vpišem se v noben

... in danes.
zbor samo zato (mogoče sedaj delam komu krivico), ker trenutno v tej okolici ni nič primerljivega. Me smo res delale,
vadile, včasih je bilo Karminino vodenje pravi dril. Ampak prav je bilo tako, tako da se ti lahko Karmina samo zahvalim. Rezultati so bili, ne samo v petju, ampak tudi v naši osebnostni rasti, definitivno. Če pa bi imela takrat, ko sem
pustila zbor in solopetje pri Koratovi današnjo pamet, bi sigurno nadaljevala v teh vodah. Ma kako gradbeništvo in
ekonomija.... V glavnem, vesela sem, da sem vas videla in z vami spet zapela in upam, da še ponovimo.
Mojca Potrč: Punce, kaj naj rečem! Super udeležba! D best! Kaj si ja ti nor, koliko nas je bilo! IHA! Komaj čakam
naslednje srečanje, upam, da nas bo še več, predvsem pa upam, da bom fraj! Če ne, pa pridem nah te pol! :) Zdaj pa
imamo čas, da se besedilo naučimo in se odločimo katere štikle znamo. Samo, kak nam gre... WAW! Brez heca, ne!
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Jana Jazbec: Haha, sem ravno razmišljala, kak bom v prihodnje v avtu na poti v službo raje naše cd-je poslušala, da
bom do naslednjega srečanja vse obvladala :D
Nastja Pančič Čurin: Jana, pomaga! :-)
Jasna Vantur: Absolutno! :D
Mojca Vertačnik: Nastja, sem opazila da si jih poslušala...zanesljiva si bila na moji desni kot nekoc na levi :)))
Mirjana Mandič Mic: Kaj pa Jasna V., ko je čisto vse skoraj znala???!!!! Jasna naslednjič si te bom v naročje dala, samo
naj se katera proba vsest od altk zraven nje!!! Ne da bi se hvalila, ampak tudi meni ni šlo slabo, sem pa zapela včasih
se od katerega drugega glasu kakšno linijo. Shanel potrdi, da je res!
Katja Vodušek: V soboto zvečer sem se počutila, kot da bi zavrtele čas nazaj... FENOMENALNO! Uživala sem v polni
meri! Sama sebi sem potrdila slutnjo, da »brez »glasbe« mi živeti ni«. Zato sem ful ful ful za to, da se zorganiziramo
in naštudiramo za en koncert pesmic... Ali pa morda en ex-mpz amaterski zborček? Torej, če se odločite, jaz sem takoj
za! Punce, hvala vam za to enkratno izkušnjo! Karmina Šilec, tebi pa za vse, kar si mi »privzgojila« v tistih rosnih letih.
Danes se peklensko dobro zavedam, kako težko nalogo si imela in koliko »jajc« je bilo potrebnih, da si se nas »lotila«… Lepo vas je bilo videt, predvsem pa slišat! Upam, da kmalu spet zapojemo…
Jasna Vantur: Hvala vsem puncam, ki so nocoj s svojo prisotnostjo pokazale, kaj jim je članstvo v zboru pomenilo. Bilo
je res neverjetno obujat pevske spomine in ugotovit, kako prepete pesmi živijo globoko v nas, ne glede na to, koliko
let je preteklo. Iskrena hvala Karmini za vse, kar nam je dala, za nas žrtvovala in vcepila vrednote discipline, trdega
dela, vztrajnosti in predanosti ter s tem neizogibno prispevala k naši osebni rasti. Pozdravljam zamisel o morebitnem
koncertu Oldtajmerk v bližnji prihodnosti. Prepričana sem, da bi se ga udeležilo zajetno število pevk, ki so se pod
Karminino taktirko potile na domačih in svetovnih odrih ter širile dobro besedo o slovenskem zborovstvu. Obljubimo,
da bomo Dodolske odpele tako čisto kot danes!!!
Sandra Djurić: Jasna,se popolnoma strinjam s tabo!
Katja Aine Sevšek: Tudi jaz :)
Martina Pavalec: Svaka čast.....mislim, da ne rabim nič dodat...:)
Natalija Amina Bašić: Mater je blo fajn :D hvala vsem za prijetno družbo!
Barbara Pušnik: Res vas je blo super videti, še lepše pa zapeti z vami. Občutek je pa bil isti kot takrat. Kot da nikoli ne
bi nehale. :)
Minja Lednik: Jasna, zelo lepo si opisala mislim da občutke vseh prisotnih včeraj, bilo je zares nepozabno. In hvala
Karmini, ki je toliko generacij s svojim delom združila v tako veliko družino, ki jo povezuje veliko več kot le ljubezen
do petja. Hvala za vse spomine, ki smo jih včeraj obudile, za vse zapete pesmi, ki jih ne bomo nikoli pozabile... Lepo je
bilo, in upam, da se kmalu spet srečamo!
Marija Celcer: Na tak večer, kot sem ga doživela včeraj v vaši družbi, v naši pevski sobi, sem čakala že nekaj časa. In
peti skupaj z vami je nekaj edinstvenega. Vsem hvala za včeraj in upam, da še kdaj. :)
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Carmina Slovenica na Choir TV.

Carmina Slovenica z Rusalkami na
tekmovanju European choir video
award.

Minoritska cerkev, leto dni
po otvoritvi novoglasbenega
gledališča Choregie.
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Carmina Slovenica tudi v reviji
na letalu.

Prispevek o Carmini Slovenici na
Deutsche Welle, nemškem
mednarodnem televizijskem programu.
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MNENJA, ČESTITKE
Youtube
»Wow! Osupljivi ste!«
»Morda bodo naslednje besede pomagale…kurja juhica
za glasbeno dušo.«
»Nikoli še nisem videl parcialnega petja v zboru kot je ta.
Zelo domiselno.«
»Kurja polt!«
»To, borbene Slovenke :)«
»Svaka vam čast. Živjele 100 godina.«
»To delo je preprosto noro – ne morem verjeti, da je lahko kdo sposoben to narediti… 				
Prestrašen bi se bil tega sploh udeležiti.«
»Omg, kakšen osupljiv inštrument, moj Bog!«
»J’adooore!«
»Z moje strani si zbor zasluži stoječo ovacijo! Zares dobra izvedba!«
»Excelente todo!!!«
»Zares me je dvignilo od tal… Obožujem delo Karla Jenkinsa in to je eno izmed njegovih veličastnejših.«
»Absolutno fantastično!«
»Vaša izvedba Adiemusa je ena izmed najboljših, ki sem
jih kdaj videla – bravo, bravo, bravissimo!!!«
»Osupljivo…«
»Naj, naj Boljše!«
»ODLIČNO DELO…«
»Obožujem to!/…/vsi moji prijatelji mislijo, da sem
čudna, ker to poslušam, ampak ne morem pomagat, saj
mislim, da je to orgazem za ušesa«
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When the mountain changed its clothing
Cs-ke pozdravljene.
Tisti del domovine, ki vas spremlja na vaši zadnji turneji, s ponosom (in z malce foušije, ker nismo poleg), sprejemamo
vaš uspeh.
Cs-ke, okupatorke Nove Evrope!!!
Rudi Uran
Karmina. Iskrene čestitke tebi in dekletom,
Urška Čop
Pozdravljeni,
velikanske čestitke vsem iz CS, še posebej gospe Karmini Šilec, ki iz naših deklet vedno znova zvabi najlepše in najboljše. Neskončen privilegij je biti mama otroka, ki doživlja tako žlahtno odraščanje.
Iskrena hvala vsem in objem v Bochum.
Helena Topolovec
Pozdrav!
Vsega česar se ga. Šilec s puncami loti, so odziv stoječe ovacije. Ponosni smo na vas! Čestitke za izjemen začetek!
Uspešno nadaljevanje,
Borci
Pozdravljeni,
prisrčne čestitke ga. Karmini ter izvajalkam. Se že veselim ter komaj čakam nastopa v Gradcu. Lep dan navkljub dežju,
Ksenija Sekol
Krasno!
Pa sta spet trud in trdo delo poplačana. Bravo za punce in zborovodkinjo!
Tadeja Volavšek
Tega obvestila smo zelo veseli, in se pridružujemo čestitkam za uspešno izveden projekt. Tudi sami komaj čakamo, da
si projekt – izvedbo v živo ogledamo in se prepričamo o potencialu naših zvezd, saj vemo, da njihov trud ni bil zaman.
Še enkrat čestitke in lep pozdrav iz Maribora,
Tihomir in Alenka Vinkovič

Spoštovani, čestitke vsem, veselimo se z vami.
Suzana Gril

Pozdravljeni,
res smo veseli in ponosni ter se veselimo z vami in komaj čakamo, da vas vidimo v živo.
Pozdrav in čestitke vsem, ki ste k temu velikemu uspehu pridali svoj delež,
družina Arnejčič
Draga Karmina, bravo zate in tvoja izvrstna dekleta. Ganljivo, srčno, izvrstno. Vse čestitke,
Metka Damjan
Iskrene čestitke! Bilo mi je zelo všeč in polno navdiha, ki navaja na razmišljanje. Kot vedno izvrstno in neponovljivo.
Bravo. Še veliko podobnih uspehov,
Alenka Jež Heinc
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Facebook
		
Tine Vučko: Smo vas gledali včeraj po TV… Špica, ampak v živo je bilo še
boljše! :-)

Glosa

Maria Lucia Gabrenja Parmigiani: zelo lepo…hermosa cancion!!! tipo
decada del 40, la mejor musica

Slep je, kdor se s petjam vkvarja,

Tatjana Rojc: Tudi iz Trsta smo vas gledali sinoči, ampak v Rimu je bil
ŠPICA! PONOSNI!

kritik časopisni laže,

Karin Bejo: Dekleta in vodja — neverjetne ste! Čestitke!!

Sovič naš mu osle kaže,
on živi, umrje brez dnarja.

Tatjana Vasle: Punce, uživajte…in razturite, kot vedno!

Pa začnimo pri Japonski.

Marinka Borko: Dekleta, komaj čakam na vašo predstavitev, čudovite ste,
bravo!

Pros’le reve smo za dnare,

Ksenija Lorber: Veliko uspeha na današnjem koncertu

po deželi vsej Slovenski.

Marinka Borko: Še malo in začel se bo koncert-festival, na katerem vam
kličem: »Blestele boste, čudovito zastopate Slovenijo! Čestitam!!!!!!«
Bojan Bauman: Dobrodošli in obilo uspeha
Terezija Mičič: Želim vam ugodno putovanje i ugodan boravak u
St.Petersburgu.
Marinka Borko: Vem, da je bilo nepozabno! Dekleta le tako naprej.
Bogatite Slovenijo, Slovence in vse ljudi dobre volje na svetu!
Ida Avšič: »Bravo punce!!!«

sponzorje in mame stare,
Gostitelji bi nam zamejski
častno pomagali z doto;
a le nismo šli v Kyoto
saj domači so veljaki
izkazali se kot bedaki.
Slep je, kdor se s petjam vkvarja.
Kaj županu in pajdašem
mar za pesmi je prijetne?

Marinka Borko: Bravo, iskreno čestitam, ga. KARMINA ŠILEC in 		
vsa dekleta!!!!!!

Rusija ne gane občine prevzetne.

Melita Forstnerič Hajnšek: Komaj čakam nocojšnje predstave v Gradcu.
Avstrijci, prihajamo!!!:)

v Moskvo ne bo šel spomladi.

Marinka Borko: Verjamem, da je bilo včeraj osupljivo lepo, danes bo ravno
tako, le tako naprej!

Bo dnarce dala ruska vlada!

Jasna Drobne: Hvala punce in Karmina za prekrasen večer!!! Tudi tokrat
ostajam brez besed! Kapo dol …

bod’ pozdravljena, Katjuša!

Urška Gajšt: Lepo! Čestitke! ;)
Sandra Lazar: Bravo! Ploskam :-)
Marinka Borko: Zelo sem vesela! Trud je poplačan. Komaj čakam 16.1 0.,
da vas bo slišala in videla SLOVENIJA!
Milanka Mia Horvat: Bravooo!!!!! :D Smo ponosni ;)
Sergeja Brvar: punce prečudovite ste

Naj pevec cele mes’ce vadi
Ah, bogovi! Pride nada!
Oh, kako je pela duša,
Sovič moj mu osle kaže.
Tako gre zbor v Gallusovo,
tam bo čislan zagotovo.
Od nabožnih pa do Pärta,
sega repertoar koncerta.
Po mes’cih vaj se trud poplača;
od prviga da zadn’ga glasa

Zorica Karlovčec: Iskrene čestitke, ponosni smo na vas in ostanite tako
krasne punce, kot ste...

poje do višin Parnasa.

Karel Črnčič: Bravo……samo tako naprej!!!!!

hvale kritik mu ne da.

Tina Ambrož: bravo….ponosni smo na vas in samo tako naprej!!!!!!!!!

Kritik časopisni laže.

A naj zbor cvili do H2,
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Placebo
Bravo, Carmine – ob odprtju sobotnega Dela smo bili presenečeni. Maribor
je bil menda prvič po osamosvojitveni vojni čez večino prve strani Dela in
to po vaši zaslugi. To nam delajte.

Vender peti on ne jenja;

Petra Arnejčič Munda, Maribor

avantgarde, intelekta.

na vigred loti se projekta
Ob petju, plesu ta še pazi,
da limon’ce kje ne zgazi.
Na kraju le dobi plačilo,
za vsa leta svoj’ga petja.
Po koncertu v družbi fini
vse zapije s sotrpini.
On živi, umrje brez dnarja.
Ida Harc

Spoštovana Karmina, drage pevke!
Vedno si rečem, kaj več od zadnjega projekta bo že težko, a vedno znova domov odhajam presenečena, nadgrajena!
Do potankosti premišljen in dodelan projekt, ki te vznemiri in nagovori na vseh področjih ... opojnem, izbranem,
vrhunskem glasbenem, sporočilnem dramskem, na momente srhljivem, scenskem področju, izjemnem
kostumografskem, »svetlobnem« ... Vse se je meditativno križalo in zlilo... in nas čisto na koncu pripeljalo do
popolnega razumevanja tiste najvišje ... ljubezni — materinske ljubezni.
Med koncertom sem iskala in vsaj za trenutek pogrešala samo dirigentko!
Bravo za koncept in režijo. Bravo za vseee!!! Iskrene čestitke!
Jerneja Ristič Levart, Slovenske Konjice

Na predstavo sem prišla z mešanimi občutki, saj je bila vodilna tema predstave zelo težka. Vendar me je obisk
navdušil z vrhunskim petjem in recitativi, z izvirnimi kostumi, z odlično likovno izvedbo scenografije in z mojstrsko
osvetlitvijo.
Lucija Žitnik, Maribor
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NAPOVEDUJEMO
DOKUMENTARNI FILM PLACEBO
14. 1. 2013, Kinoteka, Ljubljana

CIKLUS CHOREGIE RE(CYCLED)
Umetnost odsotnosti

MAŠA
scenski recital
13., 14., 15. 2. 2013, Sodni stolp, Maribor

PSALM
scenski koncert
27. in 28. 3. 2013, Sinagoga, Maribor

PREDAVANJE O NIČEMER
5. 6. 2013, Loža CS, Union, Maribor
John Cage: Lecture on nothing
Izvaja: Bernhard Laundauer

WHEN THE MOUNTAIN CHANGED ITS CLOTHING
3.–5. 5. 2013, Kunstenfestivaldesarts, Brüssel, Belgija
10. in 11. 5. 2013, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Luksemburg, Luksemburg
21. in 22. 6. 2013, Kunstfestspiele Herrenhausen, Hannover, Nemčija
25. in 26. 6. 2013, Holland Festival, Amsterdam, Nizozemska

SLEDIMO SONCU
scenski koncert
21. 5. 2013, dvorana Union, Maribor

FESTIVAL ATTACCA
3.–6. 6. 2013, dvorana Union, Maribor

IMAGINARY HOMELAND
battaglia
oktober 2013
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DEL DOHODNINE LAHKO NAMENITE ZBORU
CARMINA SLOVENICA
Novost davčne zakonodaje (Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije), ki jo je vlada sprejela 22. marca, je, da lahko
državljani namenite del dohodnine za donacije. Zavezanci za odmero dohodnine se namreč lahko odločite, da do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od vaših dohodkov, ki se štejejo v letno davčno osnovo, namenite kulturnim organizacijam, ki
delujejo v javnem interesu, tudi Zboru Carmina Slovenica. Omenjeni del bi sicer pripadel državnemu proračunu. Odslej
pa ga lahko namenite tudi Zboru Carmina Slovenica. Zato ob tej priložnosti pozivamo davkoplačevalce, da navedeni delež
namenijo umetniškim in vzgojno-izobraževalnim dejavnostim Zbora Carmina Slovenica.
To lahko storite tako, da izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine, vpišete davčno številko Zbora Carmina
Slovenica 52419673 in navedete želeni odstotek.
Hkrati pa vas prosimo, da o tem obvestite tudi vaše znance, sorodnike, sodelavce in tako posredno pripomorete k boljšim
delovnim pogojem naših pevcev.
Iskrena hvala vsem, ki se boste odločili za to obliko podpore in jo tudi uresničili.
Dodatne obrazce dobite na naši spletni strani.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
__________________________________________________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)
__________________________________________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
__________________________________________________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

_____________________________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv upravičenca
ZBOR CARMINA SLOVENICA

V/Na ________________, dne_________________
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Odstotek (%)

Davčna številka upravičenca

5

2

4

1

9

6

7

3

_____________________________________________________
podpis zavezanca/ke
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Carmina Slovenica
Partizanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: 00386/2/251-22-15
Telefaks: 00386/2/252-52-24
Elektronski naslov: carmina.slovenica@guest.arnes.si
Domača stran: www.zbor-carmina-slovenica.si

ORGANIZIRANOST CARMINE SLOVENICE
Umetniška voditeljica in dirigentka Carmine Slovenice
Karmina Šilec
Solopevska pedagoginja
Simona Raffanelli Krajnc
Zborovodkinja otroškega zbora PU
Marinka Šober
Zborovodkinja otroškega zbora Junior CS
Manja Gošnik Vovk
Zborovodkinji mladinskega zbora Secunde CS
Tadeja Vulc
Nina Lorber
Korepetitorice
Nadja Stegne
Katja Sevšek
Saša Borec
Mojca Zidarič
Poslovni direktor
Milan Petek
Organizatorice dejavnosti Carmine Slovenice
Minja Lednik
Marisa Filipčič
Maja Celan
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Sofinancerji

Glavni medijski pokrovitelj

Sponzor

Pokrovitelj posameznih programov

Donatorji
NARODNI DOM
NIGRAD, komunalno podjetje d. d.
RADIO MARIBOR
MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR
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