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UVOD

L

etopis prinaša nabor vsega, kar smo počeli; je naš ponos,
ujet v besede in slike. Je tudi prostor za razmislek, saj
naših umetniških poti ne vodijo le note, temveč tudi misli.
V svojih delih ne vidim neposredno politično angažiranih
projektov. Teme razumem nekoliko širše, bolj kot temeljne odnose med posameznikom in družbo. Morda bolj kot
splošno videnje in zasebno občutenja sveta. Če pa je že
kak projekt tak, da bi vendarle lahko govorili o 'družbeni
kritiki', takrat morda ta 'umetniški angažma' skuša postati estetski objekt, ki lahko nevtralizira družbeni problem,
ga morda predstavi alternativno in z drugačnim razmišljanjem (upam, da s progresivnim), saj ima umetnost
drugačen pristop in uporablja manj pričakovane formate.
Nikakor pa ne želim, da bi bila moja drža agitatorska –
zbujanje občutka, da je treba 'nekaj storiti', naj gre za projekt Musica Inaudita, Toksične psalme ali Fortuna Fauvelu
ne bo par!. Bolj se nagibam h kontemplaciji.
Vendar pa so se nekateri projekti ob izvedbi močno ujeli z
duhom časa in z dogajanji v družbi ter je prišlo do na videz
sinhroniziranih dogajanj, kar seveda ni moglo biti načrtovano (projekte pričnemo pripravljati vsaj leto dni pred
prvo izvedbo). Tako so letošnji Toksični psalmi sovpadli z
napadom v imenu boga na Charlie Hebdo, Fortuna Fauvelu ne bo par! – ta se dogaja na dvoru Esperanza (Pariz),
ki je leglo Zla, v katerem je »božji red« obrnjen na glavo:
zlu je dovoljeno vladati, medtem ko je dobro prisiljeno trpeti – z letošnjim drugim izbruhom nasilja, Na juriš in the
mood! s posiljenim 'revivalom' partizanstva in še z enim
krogom prevpraševanja o tem delu slovenske zgodovine,
Musica Inaudita pa s petjem prvega ženskega zbora (CS)
v uradni ceremoniji v Sikstinski kapeli ter na neki način s
padcem tabuja »mulier tacet in ecclesia«.
Zato je na tem mestu letos namesto uvodnika pravi čas
za razmislek ob besedah iz srednjeveškega epa Roman de
Fauvel, ob mislih izza tančice sedmih stoletij.

KAJ NAM V DANAŠNJI ČAS GOVORI FORTUNA
Resnica, pravičnost (in) velikodušnost so padle;
prevara, izprijenost (in) skopuštvo cvetijo;
uglajenosti ni več.
Dobrodelnost, neomadeževanost (in) poštenost so izgubile vrednost;
nečimrnost, pokvarjenost (in) zloba izstopajo;
neotesanost prevladuje.
Po skritih poteh potuje nov čas;
naravne, dobro znane, obvezne (poti) so v neskladju
s tistimi,
po katerih so hodile prejšnje generacije.
Zakon, razum (in) preudarnost,
čuvarji složnosti (in) sočutja (in) povračila,
branilci stisk, so prepovedani in pregnani.
Nasilje, maščevanje (in) nesramnost, (ki ustvarjajo) razdor
in spore, sumničenje (in) obrekovanje, (ki) nadlegujejo z
lažnimi obtožbami,
imajo podporo in pokroviteljstvo.
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Prevare, goljufije (in) pokvarjenost pod krinko pravice,
stremljenje (in) izdajstvo, skriti pod pepelom
(in) vrečevino,
se veselijo nagrade, ki pripada vrlinam.
Iz razkošja (se porajata) lenobnost (in) otopelost.
Po vijugasti cesti (zmote) se plazi norost.
Iz ošabnosti (se porajata) zavist (in) sovraštvo.
Te tri pregrehe vlečejo vse navzdol.
Potrti obrazi (in) shirani pogledi, to je slika hinavščine.
Za predstavo prijateljstva se skriva struktura podlosti.
Medtem ko sorodniki s svojimi nadarbinami zasedajo
položaje,
njihovi učitelji, prepuščeni revščini, trkajo na vrata:
učeni možje, oropani upanja, so zaključili z delom (in) so
v pomanjkanju.
Nihče ne skrbi za dober značaj in starost.
Nepoklicani, neizvoljeni mladi možje so na oblasti;
svoje mitre in moč so si izborili s silo
in svojim položajem niso kos.
Kot ladje, obsojene na propad,
ki jih premetava po morju,
tako te težke stiske
ni mogoče omiliti niti odpraviti.
Kot popravljati nit
strganega oblačila,
se škode, te strahotne polomije, ne da popraviti,
lahko je le še slabše.
Začelo se je s sovraštvom, raslo preko zavisti,
(zdaj) rjove z militantnostjo (in) besni s podlostjo.
Vsak vleče na svojo stran, (tako) vojaki kot duhovščina;
ta strah z dvora potiskajo drugi;
in tako ti, ki spodkopavajo resnico, sprejemajo pregrehe;
se pritožujejo, da se s posli ukvarjajo nevedni ljudje.
Povejte nam torej resnico, kje danes bivate?
Pravičnost (in) radodarnost, kje se zdaj skrivata?
Kaj nam je podlost, ki nam je vladala, prinesla?
(Fortuna v delu Roman de Fauvel, 14. stoletje)
Karmina Šilec
Bogata iluminacija Roman-a de Fauvel
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PROJEKTI
FORTUNA FAUVELU NE BO PAR!
19. 11. 2015, predpremiera, Stara dvorana, SNG Maribor

Priliznjenost, Skopost, Nizkotnost, Nestanovitnost, Zavist, Strahopetnost

P

o treh desetletjih je partituro edinega vokalno-instrumentalnega scenskega dela
Lojzeta Lebiča o kritiki povzpetništva, oblastiželjnosti in o naglavnih nečednostih
– priliznjenosti, skoposti, izprijenosti, nezvestobi, zavisti in strahopetnosti, zbranih
v akrostihu Fauvel ‘86, na novo odkrila Karmina Šilec. Predstavlja tematsko okostje
predstave in je utelešenje ideje choregie – soredja, jukstapozicije glasbe današnjega
časa in tiste, ki je, čeprav srednjeveška, še vedno nova, ker je na naših odrih redko izvajana. Ob Lebiču kot temeljnem
materialu je v predstavi dodan izvir, iz katerega je črpal tudi skladatelj, disidentski, iz literarnega, filozofskega podzemlja
francoskega dvora spočeti Roman de Fauvel, dodani so še okruški srednjeveških ritualnih iger, odlomki filozofskih spisov.
Uprizoritvena hierarhija izraznih sredstev – glasbe, giba, svetlobe, besede, prostora – brezpogojno temelji na partituri.
Glasba:
Lojze Lebič (1934): Fauvel ’86 (slov. besedilo Janez Menart) za soliste, mešani zbor, klavir, tolkala, priročna glasbila
in magnetofonski trak (delno prirejeno za izvedbo z
dekliškim zborom)
Odlomki iz dela Roman de Fauvel (1310–1314)
»Glasba vsečasja – od koralnega enoglasja, sodobne
polifonije, clustrov –, gib današnjega časa, mladostni
IZVAJALCI:
fluid, ustvarjalna zrelost, uglasbeni in uprizorjeni čas
Vokalno gledališče Carmina Slovenica
brezčastja – to bi bile taksativno naštete temeljne
Dirigentka: Karmina Šilec
oznake novega choregie projekta Karmine Šilec in
Pripovedovalec: Aleš Valič (s traku)
njenega vokalnega gledališča Carmina Slovenica.«
Fauvel: Eva Germ
Večer
Fortuna: Jasmina Črnčič
Glasbeniki:
Nino Mureškič,
Žarko Ignjatović,
Živa Horvat,
Nadja Stegne
Režija in vizualna podoba: Karmina Šilec
Svetovalka za odrski gib: Sidra Bell
Kostumografinja: Belinda Radulović
Naslovna podoba: Miguel Vallinas
Oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak
Oblikovalec zvoka: Danilo Ženko
Svetovalec za izvedbo scenografije:
Marko Japelj
Lektorica: Metka Damjan
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»Karmina Šilec je segla po mojih skladbah in nekatera
dela so se potem uveljavila. Dela se uveljavijo, če so
dobro izvedena. Ni nujno komponist zaslužen, seveda
mora biti dobro napisano, a ob dobri izvedbi, kar je
Karmina/Carmina vedno zmogla, so ljudje postali
pozorni na nekatera dela, tudi po svetu. Dobra
izvedba je tista, ki neko delo nese po svetu. Potem se
ne vprašajo, od kod je ta skladatelj doma, hočejo
videti skladbo. Karmina je vedno zelo natančno,
vestno in neoporečno izvajala moja dela. Videl sem
Carmino Slovenico zmeraj kot nadgradnjo
Trboveljskih slavčkov, kot nekaj čudežnega.«

Lojze Lebič

»Želim, da smo v tem, kar počnemo na odru, zelo
iskreni. Zato se želimo nekako žrtvovati za vsak novi
projekt, a se pri tem nikoli ne prodati. Seveda bi bilo
veliko lažje izbrati konvencionalnejše oblike izvedb,
veliko manj rizične. To bi bilo vsekakor na videz lažje,
kot pa stopati v ‘psihološke konflikte’ z občinstvom.«
Karmina Šilec
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Po izidu partiture skladatelja Lojzeta Lebiča Fauvel ‘86, do
katerega je prišlo na pobudo dirigentke Karmine Šilec, je
s predpremiero dela Fortuna Fauvelu ne bo par! v izvedbi
vokalnega gledališča Carmina Slovenica v Stari dvorani
SNG Maribor iz zgodovinske pozabe rešeno ključno slovensko vokalno-instrumentalno scensko delo.

O PREDSTAVI FORTUNA FAUVELU NE BO PAR!
Fortuna Fauvelu ne bo par! je začela življenje v literarnem in filozofskem »podzemlju«, v jeziku srednjeveške
kritike družbe. Delo Fortuna Fauvelu ne bo par! temelji
na razširjenem »živalskem epu« iz 14. stoletja, alegorični
pesnitvi, kjer je osrednja metafora za moralno gnilobo
in dekadenco častihlepen osel. Človek je skozi politično/
cerkveno simbol vsega, kar je narobe z našo družbo in s
sistemom upravljanja. Tema fascinira, ker obsoja zlorabe
v človeški družbi in hkrati postavlja vprašanje, ali je danes,
po 700 letih, kaj lažje govoriti – ali pa še vedno šepetamo
... Ko se trudimo najti smisel v našem današnjem cinizmu,
v našem hrepenenju po »boljši poti«, se zdi, da Fauvel odmeva z vso intenzivnostjo in barvo, kot je to storil prvotno,
pred več stoletji. Je komično in tragično resen, skatološki
in pobožen, formalno drzen in populističen. Tudi libreto
oziroma srednjeveška besedila v Fortuna Fauvelu ne bo
par! – tako kot antivladne politične polemike našega časa
v Ameriki in Evropi – »hvalijo« prevare in norost ter se
pomaknejo v satirični pregled sicer pobožnih, a vraže-
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vernih zlorab cerkve ter političnih doktrin in korupcije. Nič
ne mine brez Norosti in ta nas navdušuje zaradi svojega
znanja in poznavanja pravih resnic.
Skladatelj Lebič v svojem opusu nima neposredno politično angažiranih del in o ustvarjanju Fauvela ’86 pravi, da mu je šlo »za
širše, bolj temeljne stvari med politiko, posameznikom,
družbo in glasbo«. Fortuna Fauvelu ne bo par! je družbenokritično delo; vse te subverzivne resnice je treba povedati neposredno v uho uma.
»Po odru kot osrednja metafora za moralno gnilobo
in dekadenco kopitlja častihlepen srednjeveški osel.
Delo učinkuje kot pogled v preteklost skozi prosojno,
lažno ‘zaveso’, izza katere gledalec spremlja peripetije iz 14. stoletja, zavedajoč se, da to morda ni ‘pravi
čas’ dogajanja. Z govorniškega odra bi namreč lahko
zadonel tudi kak Donald Trump, zato se zdi, da
Fauvel danes odmeva z vso intenzivnostjo, kot je
učinkoval prvotno, pred več stoletji. Fortuna Fauvelu
ne bo par! je družbenokritično delo, saj skozi
alegorično gotsko romanco prinaša večne subverzivne resnice. Fauvelov dvor Esperanza (Pariz) je leglo
Zla in božji red je obrnjen na glavo: zlu je dovoljeno
vladati, medtem ko je dobro prisiljeno trpeti.«
Karmina Šilec

O DELU ROMAN DE FAUVEL
Delo izhaja iz francoske alegorične romance v verzih o
oslu; ta je kot nasprotje junaškemu pesnjenju nastala v
krogu uradnikov francoskega dvora, kot so Gervais du Bus,
Raoul Chaillou de Pesstain in znameniti začetnik glasbene
ars novae, skladatelj Philippe de Vitry, in sicer na začetku
14. stoletja; v več rokopisih se je ohranila pod naslovom
Roman (knjiga) de Fauvel. Gre za eno najzgodnejših
glasbeno-scenski del in ima zaradi svoje kompleksnosti
pomembno mesto v zgodovini glasbe, literature in tudi
vizualne umetnosti. S hibridnim polčlovekom, poloslom
v naslovni vlogi predstavlja Roman de Fauvel zares razkošen Gesamtkunstwerk besedil, likovnih upodobitev in
glasbe.
Pesnitev Roman de Fauvel se vrti okoli osrednjega lika,
ambicioznega osla, ki se imenuje Fauvel. Ime tega antiheroja je dvojno: pomeni »lažno tančico« in tvori akrostih
– ključ do šestih naglavnih nečednosti:
Flatterie		
Avarice 		
Uiléni		
Variété 		
Envie 		
Lâcheté		

Priliznjenost
Skopost
Nizkotnost
Nestanovitnost
Zavist
Strahopetnost

7

C ARMINA S LOV EN IC A
Fauvel se dviga v ospredje na francoskem dvoru zaradi
»čudnega vrtenja Fortuninega kolesa«. Fauvelov absurdni
vzpon do kralja odraža, kako je božji red obrnjen na glavo,
ko človeštvo dopusti nadvlado živali: zlu je dovoljeno vladati, medtem ko je dobro prisiljeno trpeti.
Predstave o »narobe svetu«, v katerem ljudje in živali zamenjajo svoja opravila in medsebojna razmerja, so
pričele nastajati v srednjem veku (če ne upoštevamo antičnih paralel). Žival, kot figura “nečloveškega” Drugega,
se pogosto pojavlja v literarnih delih (bestiaries) in služi za
namene moraliziranja. S teološko in filozofsko konstrukcijo značaja živali/zveri pa je poudarjan človeški ekskluzivni
dostop do razuma. Zanimiva je izbira živali – osla, ki je
sam parodija, in sicer konja, viteškega simbola.
Skozi lik Fauvela se tako smeši človeški egoizem, hedonizem, hinavščina in ekscesi vladajočih stanov – tako
posvetne kot cerkvene oblasti. Fauvel je inkarnacija grehov, nerazumnosti, nezanesljivosti, oblastnosti, priliznjenosti (roman je rodil tudi angleški izraz »curry Fauvel«
oziroma curry favor – pridobiti usluge s prilizovanjem).
Barva dlake rdeče-rjavega osla Fauvela prinaša dodatno
simbolno dimenzijo, saj odtenek »fauve« predstavlja barvo nečimrnosti, barvo zla in prevare.
Vsebina dela Roman de Fauvel satirično riše podobo gotskega srednjega veka in je komaj prikrita kritika povzpetništva, lažne publicitete in predvsem oblastiželjnosti.
Fauvel je personifikacija zla in tiranije, družbe, kontaminirane z grehom in s korupcijo. Oblast je despotna
in lakomna ter pozablja na naravno enakost med ljudmi.

»V bistvu želimo nastopati za ljudi, ki imajo iskrene
duhovne potrebe, da doživijo določeno predstavo.
Včasih kak projekt seže do čustev, za katera morda
sploh nimamo besed, do tistih, ki se jih komajda
spominjamo. Nagovori svet čustev, in to v našem
času in družbi, kjer so čustva v veliki nevarnosti, da
jih bomo naravnost ukinili.«
Karmina Šilec
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Fauvel ima – kot alegorično utelešenje čistega zla – univerzalno ozadje, saj se bojuje zoper Fortuno, božjo hčer.

O GLASBENO-SCENSKEM DELU FAUVEL ‘86
Zgodba o mojstrskem prevarantu, ponazorjena ustrezno
srednjeveškemu alegoričnemu mišljenju, je oddaljeno oblikovno in vsebinsko ozadje Lebičevega Fauvela.
Zvočno dogajanje poteka na treh ravneh: na arhaični, z
glasbeno govorico, kakršna je bila v navadi na začetku 14.
stoletja, ob prelomu med ars antiquo in ars novo; zajeti
so takratni oblikovni tipi, monodično in polifono petje
ter glasbeni diktus časa; na ravni dramskega sporočanja,
pripovedi, katere odmaknjenost je nakazana tako, da se
nekateri akterji oglašajo iz zvočnikov; na refleksivni ravni,
ki ji je posvečena glavna skladateljska pozornost; tu se v
glasbeno radikalizirani obliki z današnjimi kompozicijskimi sredstvi posredujejo psihološka stanja, kot jih ustvarjajo poudarki iz pripovedi.
Vsakega izmed prizorov skladbe s prefinjeno glasbeno-gledališko gestiko obvladuje za Lebiča značilen
način zborovsko-pevske artikulacije. Raba različnih
jezikov meri na nadčasovne vidike zgodbe o univerzalni človekovi nezadostnosti in šibkosti. Skladatelj o delu
pravi: »Fauvel ni moraliteta – ne volje niti pravice za kaj

»V primerjavi z odnosom sodobnega teatra do
klasike, do kanona, je glasbeni cel(ovit)i ustvarjalec v
bistveno težjem položaju. Dovoljeno mu je
nerazumljivo manj. V tukajšnjih »muzejskih« razmerah pa še posebej. Tudi zato je metoda/koncept/
tehnika choregie v teh krajih na eni strani deležna
spoštljivega navdušenja, velik del glasbene stroke
pa še zmeraj v uprizarjanju ‘’zborovske glasbe’’ in v
novoglasbenem gledališču Karmine Šilec vidi zdolgočasenost avtorice nad glasbo, kar je popoln nesporazum. A prav tukaj je bistvena vrednost in novum
»projekta«, da Lebičeva (še sedaj) izrazito sodobna in
učinkovita partitura na tak način na novo zažari in
pusti mnogo močnejšo sled kot obstoječa uležanost
izvajalskih praks. Pravzaprav multižanrskim projektom tudi kritiško sploh nismo več kos. A treba se bo
že po toliko raznovrstnih predstavah, izjemno sprejetih tudi na zahtevnih tujih odrih, počasi navaditi na to
glasbeno gledališče, ki se definira kot antipod opere,
muzikala, operete, glasbene komedije. In postaja
kategorija, fenomen in mera zase.«
Večer
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»Bil je čas, v katerem je bilo slutiti, da se nekaj podira
in nekaj končuje, kar se je začelo z oktobrsko revolucijo in berlinskim zidom. Bila je kopica stvari, ki so
v tistem trenutku zelo ustrezale temu, kar pomeni
šest naglavnih grehov Fauvela. Danes ni nič boljše, le
okolje je nekoliko drugačno.«
Lojze Lebič
podobnega danes ne najdem. Fauvel pomeni ironično posmehljivo postavo iz davnih dni, zapleteno v večni turnir
dobrega in zla, ali z besedami Milana Jesiha iz osrednjega

prizora: »… Iz temne smo in svetle polovice, zgneteni iz
laži in iz resnice … Na zgodbo o Fauvelu sem se v zadnjih
letih večkrat spomnil!«
L. Stefanija (Satira v glasbi) je o delu zapisal: »Zvočno
dogajanje« Lebičevega »večnega turnirja dobrega in zla«
učinkuje kot smerokaz v preteklost, kot prosojna »zavesa«, izza katere poslušalec spremlja peripetije zgodnjega
14. stoletja, zavedajoč se, da to ni »pravi čas« dogajanja.
»Pravi čas« se ne odvija na »arhaični« ravni. Dogaja se na
drugih dveh ravneh, na ravni »dramskega sporočanja«
in »refleksivni« ravni, ki ima »glasbeno radikalizirano
obliko« z »današnjimi kompozicijskimi sredstvi« – pravcati zakladnici »prefinjene grobosti« in široke palete fines
v zvočni gestiki. Ne izhaja iz sopostavljanja »banalnega«
in »vzvišenega«, temveč prej iz občega videnja in zasebnega občutenja sveta – sveta glasbe in sveta človekovih
doživetij. In četudi je skladba izrazito svetovnonazorsko
naravnana, odkrito utopistična in s privlačnim navdihom
»rapsodične dramaturgije«, je Fauvel »specifično unikatna« forma, ki ne išče zavetja glasbene zvrsti, temveč si
jemlje »uporabne posameznosti« celotne zgodovine glasbe. Naslovnik Lebičeve satire ni umetnik sam in njegovo mesto v okolju, temveč človekova prastara – večna
– spremljevalka: značajska šibkost, tista brezosebna, brez
naslova – doma pri sleherniku. Družbenost je v Lebičevem
delu pravzaprav postavljena na pomožno črto: kot objektivni pokazatelj človekovega osebnega nelagodja. Glavni
naslovnik ni človekova kultura, temveč posameznikova
nrav, duhovna plat človeka – skladatelj razgalja lastno
»refleksijo«. Dodati kaže, da ne gre za človeka v določen-
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em kulturnem ali političnem okolju. Ne »šifrira sporočil« s
pomočjo določenih nadjezikovnih, kulturno pogojenih kod
(citatov, žanrov), temveč se z akustično mimetiko in gestikulacijo opira na predjezikovno, »elementarno šifrirano«
izpovednost zvoka kot naravnega protipola govorjenemu jeziku.
Vloge:
Blaznost: Staša Gostenčnik
Čistost: Ana Arnejčič
Delomrznost: Jera Topolovec
Dvoličnost: Anja Žnidar
Hinavščina: Nika Kralj
Izdaja: Špela Bočnik
Kraja: Žanet Vodušek
Krivoprisežnost: Tamara Bočnik
Laž: Anja Gostenčnik
Mehkužnost: Tajda Drevenšek
Naslada: Melanija Stojkovič
Nedolžnost: Saša Borec
Neomadeževanost: Nika Pečovnik
Nestanovitnost: Ana Sandrin
Nezmernost: Neža Borkovič
Nizkotnost: Sintija Habjanič
Norec: Aina Reljič
Novičkar: Alenka Lavrenčič
Ponižnost: Nina Pušenjak
Pozaba: Danaja Dvornik
Premetenost: Urška Gostenčnik
Prevzetnost: Petra Lazar
Priliznjenost: Kaja Gril Rogina
Samoljubnost: Nina Hanžič
Skopost: Sara Ritonija
Skromnost: Mojca Borko
Strahopetnost: Ana Novak
Trdno spanje: Iva Arnejčič
Umor: Kaja Lekš
Usmiljenje: Mojca Zidarič
Venus: Ženet Vidovič
Verolomstvo: Barbara Šimek
Zavist: Ana Studen
Angeli: skupina Prime (vodi Jasna Drobne)

»Sama se pač nagibam k ideji, da umetnost čisti naša
čustva, daje občutje neke magičnosti. Bolj kot zabavati želim izzivati asociacije: lastno produktivnost
gledalca (in izvajalca), spodbujeno z nabojem, ki se
pretaka med odrom in gledalcem.«
Karmina Šilec
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»... Preizpraševanje odnosov med odrskoumetnostnimi in glasbenimi materiali je bistvo vsega.
In s tem zavedanjem je zadnji Fauvel CS mnogo več
kot le alegorija o naglavnih nečednostih, o koruptivnem, izprijenem poloslu, polčloveku. Ali zgolj kritika
družbe, aktualizirana denimo z govorniškim pultom,
od koder se katapultirajo v svet vsi usodni šumi
današnjega časa...«
Večer

»Sem pa zelo natančen pri izvedbah in vztrajam,
da morajo izvajalci slediti temu, kar je napisano. S
Karmino Šilec sva se dogovorila za projekt, bila je tudi
pobudnica natisa moje partiture Fauvel ‘86. In sem
ji podelil pravico za to, da si delo sama prilagodi za
izvedbo.«
Lojze Lebič

»...Tokrat je sinestetični učinek posameznih elementov te celostne umetnine še posebej intenziven in
izviren. Koreografija Američanke Sidre Bell je vnesla v
alegorično, ritualizirano predstavo svežino. Osupljivi
so prizori, denimo tisti z ladjo ali zamrznjene silhuete
alegoričnih figur grešnosti. Resnično se vidi, da je
gib močno inkorporiran v vsak drobec kreativnih
procesov. Glas pa seveda v ‘’glasovnem laboratoriju’’ choregie in tudi v tem projektu ni le instrument,
ampak je prepričljiv in otipljiv jezik zase. Te prvine
choregie je dobro ozavestiti, preden se človek
prepusti toku predstave...«
Večer

L E TO P IS 20 15

Mojstra Eckhart in Lebič: Če ni novega, tudi starega ni ...
V bistvu ne vemo, zakaj nam je neka glasba bolj všeč kot druge.
Nas ena bolj inspirira od druge? Inspirirati pomeni vdahniti, kar je
precej blizu pojmu dihanja; to pa je od nekdaj pomenilo življenje.
Zato je bila inspiracija razumljena kot božanski dar. Božji dih.
Kaj ima skladatelj, ki inspirira? Sposobnost ustvariti trenutke, ko
so srca in duhovi glasbenikov navdahnjeni in na poti k nečemu
novemu. Na nek način gre pri tem za ustvarjanje čustvenega
okolja, ki vaji in koncertu da neko vzvišeno duhovno dimenzijo. Te
dimenzije bi lahko opisali kot občutenje ekstaze, kot občutenje
nečesa svetega. Takšna so dela Lojzeta Lebiča.
Veliko sodobnih skladb izgubi svoj čar kmalu potem, ko odzveni
prvi šok. Glasba Lojzeta Lebiča pa je zagotovo dvakrat
blagoslovljena in fascinantnost vzdržuje vedno znova. Njegova glasba vzbudi pozornost, čudenje in fascinacijo
celo pri poslušalcih, nevajenih sodobne glasbene literature.
Izjemna muzikalnost in sposobnost konstantnega samoizpraševanja, izvirnost, iskrenost, iskrivost, komunikativnost, urejenost, vztrajnost, nepopustljivost, tolerantnost, inventivnost, organiziranost, poštenje … Vse to ima
veliki umetnik Lojze Lebič. Glasba skladatelja Lebiča predstavlja pomemben dosežek oziroma presežek slovenske
glasbene ustvarjalnosti. Gre za glasbo, ki je vznemirljiva v svojem kreativnem konceptu in je pomembna tudi
zaradi svoje umeščenosti na vidno mesto na mednarodni kulturni sceni.
Ob izjemnem skladateljskem opusu so slovensko kulturo prav posebej zaznamovala tudi Lebičeva kritična in angažirana razmišljanja o domači ustvarjalnosti, o aktualnem kulturnem in družbenopolitičnem trenutku, o odnosu
do tradicije, preteklosti in napredka ter predvsem o glasbi našega časa in njeni umeščenosti v kulturno okolje. Ti
zapisi so dragocene svetovnonazorske misli ne le velikega skladatelja, temveč tudi globokega misleca, zvestega
svojim etičnim in umetniškim načelom.
Karmina Šilec (odlomek iz prispevka, objavljenega v knjigi Od blizu in daleč)
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»… glasba vsečasja - od koralnega enoglasja, sodobne polifonije, clustrov -, gib današnjega časa, mladostni fluid,
ustvarjalna zrelost, uglasbeni in uprizorjeni čas brezčastja …
… izrazito sodobna in učinkovita partitura na tak način na novo zažari in pusti mnogo močnejšo sled kot obstoječa
uležanost izvajalskih praks …
… glasbeno gledališče, ki ... postaja kategorija, fenomen in mera zase …
… Carmina Slovenica oblikuje novo estetiko v slovenskem prostoru, ki jo v odprti tujini neprimerno bolje razumejo
kot v domačih logih …
… njeni projekti se umeščajo v slovenski umetniški panteon nepozabnosti …
... sinestetični učinek posameznih elementov te celostne umetnine še posebej intenziven in izviren …
... osuplost nad zmožnostjo mladega korpusa, ki suvereno igra, obvlada zahtevno koreografijo, je verbalno okreten
in glasbeno perfekten …
… dramaturški lok predstave je neoporečen in sugestivnost prizorov podčrtujejo neverjetne zmožnosti
mladenk—igralk, performerk, vrhunskih interpretk …«
Večer

Famozno
Ambiciozno
Unikatno
Verodostojno
Enkratno
Lebičevsko
Vito Primožič

»… Karmina Šilec je s svojim dekliškim in mladinskim zborom Carmina Slovenica izpisala prav posebno blestečo
glasbeno zgodbo – z izjemnim delom je svoj zbor deklet spremenila v vrhunsko izvajalsko telo, ki mu ni para v
svetovnem merilu …
… marsikateri mladi osebi je odprla vrata sodobne glasbe, s svojo disciplino in brezkompromisnostjo pa spremenila
življenja in gotovo kakemu skladatelju pomagala, da je nanj postala pozorna tuja javnost. To še posebno velja za
zborovska dela Lojzeta Lebiča, ki so tudi s pomočjo Carmine Slovenice doživela zasluženo uveljavitev prek slovenskih meja …
… pregovorna odličnost mariborskega zbora...«
Dnevnik
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»… s fauvelovskim projektom je vokalno gledališče našlo pomenljiv vsebinski stik s prevladujočo moralno
nizkotnostjo sodobne družbe …
… zavzeti in glasovno profesionalni nastopi deklic so mestoma vsebovali prav strašljivo kurentovsko divjost … spet
drugje pa jih je odlikovala občutljivejša telesna gestika …«
Odzven
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RAZVOJ OD IDEJE DO PREDSTAVE
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Nekaj izjav in čestitk:
To je nezemeljski perfekcionizem in Gesamtkunstwerk dobiva novo definicijo in novo zrenje.
Omamljena sem od vseh sinestetičnih mojstrstev tvoje nadumetnine.
Vse, čisto, vse je popolno. Zdaj razumem do mikroskopskih nians choregie.
Čas brezčasja, glasba vsečasja, gib današnjega časa, mladostni fluid, ustvarjalna zrelost v zenitu ...
Celo tvoja svetla glava v temini odra je funkcionirala kot magična krogla.
Neizprosna vrhunskost in ultimativnim elitizem EDINA PRAVE UMETNOSTI.
Bilo je genialno, fantastično, vse!!!!!
Noro dobro. Fascinantno. Izjemno.
Ti si zunajzemeljski element. rešila boš sodobno opero :-)
Čestitke za izjemno uprizoritev. Bilo je noro! Vesela sem, da sem majhen del tega
Vrhunsko, vse, čestitke!
Gorgeous!!!!!!!!! Bravo Carmine! Bravo Karmina Šilec! Bravo all Carmina Slovenica team!
It was awesome! Čestitke Carminicam in globok poklon Karmini Šilec

Bravo. Jaz sem uzivala zelo. Vse dobro se naprej!
Nastavile ste pravo zrcalo razmeram pri nas in v svetu, kar je poslanstvo umetnosti, kot je že davno dejal I.
Cankar. Bravo! Čestitam vsem
Bravo ...Cestitamo Vsi XXX
Ena izmed boljših, bravo!
Enostavno brez besed. ....... BRAVO! !!!!!!
Presežek umetnosti , bravo Carminke
Fenomenalno, vrhunsko!
Super. Zelo ponosni
Po navadi vedno analiziram stvari in dogodke, saj me
zanima kako nastajajo, ampak pri ogledu Fauvela to
nima smisla. Po nekaj minutah niti podzavest ni producirala misli, dogajanje na odru je bilo prvi in edini
fokus. Postalo je jasno, da je diamante brusil mojster,
kateri jih je vstavil v tiaro in jih postavil na dušo
gledalcem tega unikatnega, ekstravagantnega spektakla. Bravo Carmina Slovenica, čestitam s ponosom!
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TOKSIČNI PSALM
Ultimativna kolektivna izkušnja
»Povedal ti bom. Mlad si še, vendar si eden od nas, in jaz
sem eden od nas, zato ti bom povedal.«

F

irst we take Manhattan, than we take Berlin ... V
primerjavi s Cohenovo pesmijo je bila predstavitev
Toksičnih psalmov v obratnem vrstnem redu. Identičen
je naslov projekta, ker povzema temo, s katero se predstava ukvarja, vendar pravzaprav ne gre za isti projekt.
Berlinski z naslovom Vonj po prednikih je bil namreč
bolj scenski koncert, medtem ko je Ultimativna kolektivna
izkušnja glasbenogledališki projekt. Dih jemajoča suita
Toskični Psalmi – Ultimativna kolektivna izkušnja, v
preletu stoletij in sveta v celoti, sprevrženo očarljiv in
provokativen pastiš, kot so zapisali ameriški mediji, je
očitno ujela tudi zeitgeist - nasilje. Izgleda, da so Toksični
psalmi zares aktualni in relevantni.

8 tableaux
1. Molto Addagio: Banalnost zla
2. Individuum - Collectivum
3. Geto
4. Nocoj bo govora o ljubezni
5. To je moje telo, ki se daje za vas
6. Veliki drugi
7. Dan mladosti
8. Jezdenje skozi močvirja

Koncept in glasbeno vodstvo: Karmina Šilec
Kostumografija: Belinda Radulović
Oblikovanje luči: Andrej Hajdinjak
Oblikovanje zvoka: Danilo Ženko
Glasba:
Bronius Kutavičius: Paskutinės Pagonių apeigos /
Poslednji poganski ritual
Karin Rehnqvist: Puksånger / Pavkaste pesmi
Tellu Virkkalla: Tuulet / Vetrovi
Liga Celma: Saucēja dziesma / Pesem
Lojze Lebič: Mozaiki
Sarah Hopkins: Past Life Melodies / Napevi preteklih življenj
Sergej Rahmaninov: Bogórod̃ice D̃evo / Božja mati Devica
John Pamintuan: De Profundis / Iz globočine
Maronitska himna (prir. Karmina Šilec): Wa habibi /
Ljubi moj
Boaz Avni: Kyrie eleison / Gospod, usmili se
Veljo Tormis: Raua needmine / Prekletstvo nad železom
Giovanni Battista Pergolesi: Sancta Mater Speciosa /
Lepa mati je stala (iz Stabat Mater, prir. Karmina Šilec)
Jacob Cooper: Stabat Mater Dolorosa / Mati žalostno je stala
Besedila: Stanislaw Lem, Hanne Blank, Svetlana
Makarovič, Hafiz, Jean Luc Nancy, Drago Jančar,
Karmina Šilec

»... osupljivo novo delo neverjetno talentirane Carmine
Slovenice ... Ansambel in njegova dirigentka Karmina
Šilec so ustvarili presunljive podobe ...«
The New York Times

»... Veličastnost uprizoritve se vsekakor lahko meri s tistimi, ki jih morda vidimo v Metu... presunljiva slušna in
vizualna izkušnja ... Karmina Šilec predstavi svoje adute z veliko mero lepote in čudenja ...«
Theatre Mania
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»Izbor glasbe je prelet stoletij in sveta v celoti, bil pa je toliko bolj fascinanten, in relevanten, zaradi ambicioznih in
izjemnih priredb... In čeprav gibanja zbora ne moremo zares opisati kot ples – Šilčeva to imenuje »choregie« – je
bila koreografija prav tako ambiciozna in je še poudarila vznemirljivo kakovost predstave.«
New York Music Daily

»... živahno teatralno, žanrsko prepleteno, nenavadno v smislu tehnike, eklektično v smislu glasbenega sloga in
politično nabito … upajmo, da bo CS postala redna obiskovalka New Yorka.«
The New York Times

»Carmina Slovenica je od nekdaj lomila stereotipe in razklenila repertoarna obzorja do osupljivih razsežnosti. V
svojem zenitu, po 50 vznemirljivih sezonah, je prišla do Toksičnih psalmov, presunljive slušne in vizualne izkušnje, ki
je obnorela najzahtevnejšo newyorško sceno v St. Ann’s Warehouse v Brooklynu. Publiko, ki je med
najarogantnejšimi in predstave rada zapušča še pred spustom zastora, so dekleta Carmine Slovenice pripravila k
dolgim, stoječim aplavzom. Toksični psalmi so bili takšna atrakcija, da so bile vse predstave popolnoma
razprodane, kar se v New Yorku stežka zgodi.«
Večer
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ULTIMATIVNA KOLEKTIVNA IZKUŠNJA

Kolektivno
Množice sprožajo v ljudeh zelo ambivalentne občutke. Privlačijo nas in odbijajo hkrati.
Privlačijo nas zaradi svoje spontanosti, zaradi močnih afektov, ki se v njih sprožajo. Odbijajo nas zaradi svojega nenadzorovanega vedenja, zaradi velike fizične sile in psiholoških pritiskov na posameznike itd. Zdi se, da množice skrivajo
v sebi moč in značilnosti, ki daleč presegajo samo vsoto psiholoških in fizičnih lastnosti posameznikov v njih. Zato je
čaščenje podobe zbranih mnogih teles skušnjava. Preprosto zato, ker so, ko so v množici, zapeljiva, saj združujejo moč
za vse.
Ko se posameznik znajde v skupini, se z njim nekaj zgodi. Razmišlja in deluje drugače, kot bi, če bi bil sam. Zakaj ljudje
v skupini dostikrat potlačijo samostojno razmišljanje in nočejo prevzemati odgovornosti za dejanja? Zakaj je pravo
vodenje potlačeno in spodkopano, kadar večina ljudi postane član skupine? Je to zgolj nakopičena fizična energija
mnogih ljudi, zbranih na istem prostoru? Je to skupek zahtev, želja, občutkov in gonov posameznikov, zbranih v množico? Ali gre za kak poseben socialni vpliv, ki karakterizira velike skupine ljudi in se mu morajo posamezniki enostavno
podrediti?

»Religija danes glavni vir smrtonosnega nasilja.
Človek za slavo svojih ‘psalmov’ ubija. To je perverznost in sprevrženost religij. Bitke v 21. stoletju namreč niso bitke
ekstremnih političnih ideologij, temveč se vse vrtijo okoli vprašanj kulturnih oziroma verskih razlik.
V Ultimativni kolektivni izkušnji smo se ukvarjali s tem, kako malo je treba, da se nedolžna oseba, vodena od
avtoritete, posameznika ali sistema, spremeni v zločinca. Pojem kolektivnega je zelo močan, več ko je glasov,
glasneje množica spregovori. Skozi pripadnost skupini posameznik dobiva drugačne lastnosti, drugačne oblike
odgovornosti, množica namreč skriva v sebi moč, ki presega vsoto psiholoških in fizičnih lastnosti posameznikov, v
ljudeh se sprožajo ambivalentni občutki, ki nas obenem privlačijo in odbijajo.«
Karmina Šilec
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Zbor
Zbor lahko prevzame in za nas izkusi naše
najgloblje in najbolj spontane občutke in
odzive. (Slavoj Žižek)
Zbor manifestira kolektivno telo in kot organizem odraža človekovo željo po združevanju.
Hkrati manifestira družbene fantazme. Kolektivno postane posameznik in posameznik postane del kolektiva. Neposamezen glas, zvok
množice glasov – zbor, celotno združenje
teles v množico ustvari iluzijo človeštva kot
posameznika. Analogno tej monologiji (zbor
deluje kot posameznik) zbor na odru (zbor deluje kot mnoštvo) deluje kot ogledalo in partner občinstva. Zbor priznava, da je simulacija množice in je zato najbolj
pristen in najbolj upravičen podajati množici. Ni namreč individum, ki je izstopil iz množice, temveč je njen neposredni
podaljšek, socialna podzavest, ogledalo množici. Zbor kot fenomen služi kot namišljeni ud družbe. Ni prisoten, ker
je kolektivno izločen iz mase, saj zanjo nastopa, hkrati pa ga je čutiti kot čustvo, kot klic družbe. Zbor so ljudje, ki so
ganjeni.

»Gradivo je v celoti izraženo s predanostjo in natančnostjo tega izjemno izurjenega vokalnega ansambla. Poleg
tega, da iz svoje zasedbe izvabi izjemne zvoke, pa dirigentka Karmina Šilec zelo dobro izrabi tudi globino prostora
St. Ann’s Warehousa.«
Theatre Mania Review
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»… dih jemajoča in hkrati pomembna multimedijska suita … Zvočno navdušujoča, vznemirljiva premiera Toksičnih
psalmov Karmine Šilec ...«
New York Music Daily

Toksični psalmi
Toksični psalmi so odsev naših današnjih duhovnih stisk.
Toxic izhaja iz Toxon (grško lok), medtem ko beseda Psalm izvira iz Psallein, kar pomeni hkrati igrati (na inštrument)
ter izmakniti, »ukrasti« ali »odstraniti«. Toksični psalmi metaforično pomenijo napeti strupen lok, na katerega igramo
»v gloriji«, da nekaj »umaknemo«. Napeti psalmi, ki se bodo vsak čas sprožili. Središče projekta je šamanska ideja: vsak
in vse, kar ustvari človek, se lahko obrne proti človeku samemu, če se uporablja brez spoštovanja do življenja. Obvladovati nekaj brezsnovnega pomeni obvladovati to z znanjem o tem, ter tako nad tem dobiti moč. Skorajda zlovešča
misel »Povedal ti bom. Mlad si še, vendar si eden od nas, in jaz sem eden od nas, zato ti bom povedal.« intonira
Toksične psalme. V ozadju celotnega koncertnega loka se namreč oglaša smrt, zveni morilska kuga. Prizori prehajajo med različnimi duhovnimi svetovi preteklosti in sedanjosti. Glasbeno prizorišče je imaginarni svet, ki je zazrt
med sence prednikov in je hkrati odsev sodobnosti. Skozi glasbo projekt odseva Palestino, Sirijo, Pussy Riots, orožje,
delovna taborišča, krvna maščevanja, iztrebljanja, kontaminacije religij in ustavarja sliko brutalnosti človeka. Bivanje
človeka je spremenjeno v tuzemsko dramo: človek za slavo svojih psalmov ubija. Avtoričina drža ni agitatorska – zbujanje občutka, da je potrebno »nekaj storiti«, ampak je strogo kontemplativna. Kljub tej »odmaknjenosti« pa je nasilje
v Toksičnih psalmih politično poudarjeno in religiozno zaznamovano. V današnjem svetu religija postaja glavni vir
smrtonosnega nasilja. Resnična moralnost pa od nas zahteva, da sprejemamo polno odgovornost za svoja dejanja,
brez skrivanja za figuro velikega Drugega in brez skrivanja v anonimnosti skupine.

»… Na trenutke otožno in meditativno, mestoma intuitivno … izjemno talentirana mlade ženske Carmine Slovenice
nas opominjajo, da je kolektiv lahko tudi pozitivna moč … S svojimi močno nasprotujočimi detajli Toksični psalmi
na trenutke spominjajo na kakšno sredstev zavedajočo se produkcijo Roberta Wilsona … sporočilo predstave se je
dostikrat skrilo pod učinki izjemnih vizualnih podob … mogočen in hkrati graciozen slovenski ženski zbor ...«
New York Music Daily
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Glasba
S sledenjem inovativnosti v pojmovanju lepote in globine
pomena vokalne glasbe projekt predstavlja bogato prezentacijo različnih zvočnih barv. Skozi kreativen proces, v
katerem se dogajajo številne spremembe izrazov, pevke
specifične glasovne artikulacije in različne vokalne tehnike
- od grlenega petja, naravnih barv glasu, nosnega petja,
'kulninga', prodornih balkanskih zvokov in kultiviranega
bel canta – ustvarjajo in uporabljajo tako naravno in preprosto, kot da bi bila to spontana igra, vsakodnevni način
komuniciranja.

»Izjemna dekleta se vrtijo, korakajo, krilijo in pozirajo v temačnem, votlinastem prostoru, medtem ko pojejo glasbo
vse od Pergolesijeve Stabat Mater do del sodobnih skladateljev iz Skandinavije pa vse do Slovenije.«
Wall Street Journal

Kontrastne zvočne barve, v katerih pevski glasovi drsijo drug mimo drugega, se ovijajo v ritmična prepletanja in se
zedinjajo v glasbeno ekspresijo našega časa. Zaradi te vokalne dramaturgije je glasba zelo edinstvena, neafektirana,
z značilnostmi etnične in sodobne umetniške glasbe. Rezultat je nekakšen new age, absolutna glasbena izkušnja, ki
prehaja meje kultur, narodov, prepričanj in se združuje z univerzalno človeško dušo v harmoničen organizem.
»... Toksični psalmi dodajo mešanici divjo in vendar zbrušeno teatralnost, ter hkrati neko dvoumnost, ki jo v
ameriških predstavah vse preredko vidimo ... Vse se strne v večeru, ki je poživljajoč, hkrati pa, kar nekako
sprevrženo, očarljiv ...«
The New York Times

»Nekateri poslušalci si bodo zapomnili surovo žensko energijo dela
Le Mystère des Voix Bulgares, drugi bodo videli vzporednice med
deloma Heinerja Goebbelsa in Davida Langa. Vse pa bo pretresla
obsodba »mož, ki ubijajo za slavo svojih psalmov« v predstavi.«
The New Yorker

»… moč izvajalk … presunljivi gledališki trenutki ...«
Wall Street Journal

»Navdušena sem, da želite Past Life Melodies vključiti v nastope
Toksični psalmi v New Yorku na Prototype
Festivalu od 8. do 11. januarja 2015 in vam z veseljem dajem
dovoljenje.«
Sarah Hopkins, skladateljica
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RAZVOJ OD IDEJE DO PREDSTAVE

»V današnjem svetu religija postaja glavni vir smrtonosnega nasilja. Nekaj je zelo očitno in skupno vsem
konfliktom, ki smo jim priča: teroristična dejanja zagrešijo ljudje, ki so motivirani oziroma zlorabljeni skozi vero.
Človek za slavo svojih »psalmov« ubija.
To je perverznost in sprevrženost religij. Bitke v 21. stoletju namreč niso bitke nekih ekstremnih političnih ideologij,
temveč se vse vrtijo okoli vprašanj kulturnih oziroma verskih razlik.«
Karmina Šilec
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MEDNARODNE DEJAVNOSTI
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

New York
Prototype:opera/gledališče/zdaj festival
St. Ann’s Warehouse
6.–13. 1. 2015
Ultimativna kolektivna izkušnja na festivalu Prototype
5 predstav v znameniti St. Ann’s Warehouse
predstavitve na APAP - Arts and Presenters, New York City

G

lasbeno-gledališki projekt Toksični psalmi – Ultimativna kolektivna izkušnja je doživel severnoameriško premiero v
začetku januarja, in sicer v New Yorku na festivalu Prototype: opera/gledališče/zdaj. Prototype je uveljavljen festival
»vizionarskih glasbeno-gledaliških« del in predstavlja nove smernice na tem področju. Prav zaradi tega je bilo v projekt
že pred premiero usmerjeno veliko pozornosti stroke in medijev, in sicer z daljšimi zapisi (celo na naslovnici kulturnih
strani) v časopisih The Guardian, The New York Times, The New Yorker in drugod. Enako navdušujoči so bili tudi odzivi po izvedenih predstavah, kar govori o zares izjemno uspešnem gostovanju, ki je z odmevnostjo doseglo največje
možne razsežnosti.
»Glede na številna gostovanja na vseh celinah ter nešteta priznanja bi težko rekli, da je zboru Carmina Slovenica (CS)
in umetniški vodji ter dirigentki Karmini Šilec manjkala še kakšna zelo pomembna lovorika, ki jo je potrebno osvojiti,
vendar je bil nedavni nastop na festivalu Prototypev New Yorku nov triumf. Seveda zaradi projekta Toksični psalmi samega, vendar tudi zaradi izjemnega odmeva med strokovno kritiko ter izjemno radodarno in afirmativno odmerjenim ocenam in intervjujem v tako prestižnih časopisih, kot sta New York Timesin britanski Guardian. Vsekakor
je pomembno nastopiti na uglednih festivalih ali koncertnih odrih bodisi v Sankt Peterburgu ali Šanghaju, vendar ima
New York nekaj lastnosti, ki jih ne premore nobeno drugo mesto. Še vedno je svetovno umetniško in glasbeno središče,
obenem pa so tam zbrani eminentni mediji, ki imajo svojo težo. Če te ti mediji opazijo, če imaš v njih objavljen intervju

»Ko relevantni mediji kot New York Times, The Guardian in The New Yorker namenijo slovenski umetnici cele strani
in naslovnice, jo primerjajo s Pino Bausch (»Carmina Slovenica je glasbeni odgovor na inovativni koncept tanzteatra P. Bausch,« je zapisal Opera World), s slovitim magom sodobne opere, Petrom Sellarsom, produkcijami Metropolitanske opere, potem izpuhti vse nelagodje slovenstva. Vznemirljive so zadnje primerjave Carmine z največjimi
svetovnimi imeni, celo legendami. Ko beremo, da se produkcija CS lahko kosa s tistimi v Metropolitanski operi, in
primerjamo produkcijske pogoje, se lahko le nagajivo, a grenko posmehnemo.«
Večer

»Carmina Slovenica je brezkompromisno uporniška; ustvarile so jo ženske, vodijo jo ženjske, ki se ne bojijo pokazati
zob ali preglasiti krivičnost … talent in virtuoznost sta neverjetno osupljiva … jeziki, časovna obdobja in kulture
prepleteni v intuitivno čustvo in odziv …«
San Francisco Classical Voice
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in obsežno kritiko, to povzemajo mediji po vsem svetu«,
je o tem gostovanju zapisala Melita Forstnerič Hajnšek v
Večeru.
Svežino Carmine Slovenice so ameriški kritiki opazili že
pred četrtkovo premiero, vplivni tednik The New Yorker
jih je napovedal kot zbor, ki presega ustaljene kategorije, s Toksičnimi psalmi pa »ustvarjajo žgočo, z gibom bogato skupinsko predstavo«. Obsežen napovedni intervju
je pripravil tudi The Guardian. Vsak slovenski umetnik
hrepeni po vsaj omembi v New York Timesu, časnik pa
je »divje nadarjen slovenski ženski ansambel« najprej napovedal kar na naslovnici svojega snopiča o kulturi, nato
pa objavil še oceno predstave. Po besedah kritika Zacharyja Woolfeja je ta »utelešenje celotne zamisli festivala,
utripajoče gledališka, briše meje med žanri, nenavadna pri uporabi tehnik, eklektična pri glasbenem slogu in
politično nabita«.

Naslovna slika k zapisu o CS v The New Yorker.

»... visceralen zdrs v temo ... Skovikajoče, sikajoče in tarnajoče v protest človekove nehumanosti ... sijoče odpet
glasbeni izbor ... Gospa Šilec spretno vzdržuje dramatičnost in nastopajoče vsako tonsko spremembo izvedejo
rahločutno in hitro.«
The New York Times

»Carmina Slovenica je glasbeni odgovor na inovativen koncept tanzteatra Pine Bausch ... provokativen pastiš ...
pravi vrhunec je petje. Šilčeva je res pomagala oblikovati ta mlada dekleta v vrhunske glasbenice ...«
Opera World
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Vodilni tovrstni festival v ZDA je koprodukcija Beth Morrison Projects in HERE, dveh vodilnih imen v ustvarjanju in
predstavitvah sodobne, postklasične, multidisciplinarne, operne in glasbeno-gledališke produkcije. K sodelovanju na
tem festivalu je Karmino Šilec povabila umetniška voditeljica − “impresario alternativne opere” − Beth Morrison, ki jo
v strokovnih krogih že imenujejo Djagilev 21. stoletja.

»The best news in opera in New York these days is the Prototype Festival, an intense annual burst of new and
cutting-edge opera that’s presenting and generating some of the most interesting work around.«
The Washintgon Post

»Ko smo odkrili Karminino delo, nas je osupnila lepota, natančnosti njenega dela, ki gre do živega. Česa takšnega
pri nas ne vidimo. Mislim, da je predstavo občinstvo lepo sprejelo. Ljudje so bili presenečeni, osupli. Ko so odhajali s
predstave, jim je na obrazu pisalo, da je bilo neverjetno, da česa takega še niso videli.«
Kim Whitener, umetniška direktorica Festivala Prototype, ZDA

»V Toksičnih psalmih je kar nekaj aktualnih družbenih poant. Ljudje smo v interakciji s katerimkoli medijem, ki nam
prinaša določene vsebine oziroma ideje, ustvarjamo si svoje slike ter – seveda, če smo kot gledalci v aktivni vlogi –
tudi sporočila. Umetniški angažma, ki postane estetski objekt, morda lahko nevtralizira družbeni problem, lahko
pa ga tudi predstavi alternativno, s progresivnim razmišljanjem. Zaradi eksperimentalnega pristopa, izogibanja
klišejem, uporabe nepričakovanih formatov ima namreč veliko bolj aktivne ‘gledalce’ kot drugi mediji. Razloge za
aktualnost in relevantnost vidim v kolektivni, večplastni in fleksibilni naravi tega projekta. Uporabili smo taktiko
simultanega vključevanja in izpostavljanja idej in podob ter določene ikonografije, ki na neki način odgovarjajo na
sedanje družbenopolitične dogodke ter odpirajo prostor za refleksijo.«
Karmina Šilec
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S petimi izvedbami predstave Toksični psalmi se je Carmina Slovenica predstavila na znanem prizorišču St. Ann's Warehouse, ki (kot piše The New York Times), »producira zahtevno, surovo, čustveno provokativno … na avangardi avantgarde«. Kot ansambel z izvirnimi vrhunskimi raziskovalnimi pristopi v glasbi in scenskih umetnostih, ki je z drznostjo,
provokativnostjo in eruditstvom polje vokalne glasbe razširil v razsežnosti najkompleksnejšega ustvarjalnega prostora
celostne večzvrstne umetnine, smo s tem projektom spodbudil izjemno dober odziv občinstva na vseh razprodanih
predstavah. Bojda zahtevno in včasih celo arogantno občinstvo, ki sicer predstave zapušča še pred spustom zavese, je
sledilo nadpovprečno zbrano ter z dolgimi, tudi stoječimi aplavzi in vzkliki, več kot bogato nagradilo slovensko vokalno
gledališče. Newyorški kritiki so iskali različne vzporednice projektu, od Pine Bausch do Petra Sellarsa, morda je še
najbolj točna opazka koproducentke festivala Beth Morrison, da nihče ne producira vokalnega gledališča tako kot CS.

»Režija Šilčeve se z dinamiko množice poigrava tako na konformistični in nekonformistični strani s hladno
prezirljivim humorjem, ki na trenutke ponuja predah med vztrajno temino glasbe.«
New York Music Daily

»Zakaj sem torej zapustil St. Anne’s z nasmejanim obrazom? Ker Toksični psalmi dokazujejo, da je lahko tudi ob
najbolj turobnem gradivu užitek v sami virtuoznosti, v intenzivnosti predstave na odru in v tem, da po tem, ko ti
predstavijo zasedbo, upaš, da bo postala redna obiskovalka New Yorka.«
The New York Times

ST. ANN’S WAREHOUSE, DUMBO
V 34 letih, odkar deluje, je St. Ann's Warehouse predstavil, sproduciral ali naročil edinstven in eklektičen opus: od inovativnih
gledališčnih do koncertnih dogodkov, od Charlija Kaufmana in
bratov Coen, Louja Reeda in Johna Calsa … do Nacionalnega
škotskega gledališča. V zadnjem času pa kot središče revitaliziranega brooklynskega DUMBA predstavlja eno najpomembnejših in prepričljivih prizorišč. Letošnjo sezono oblikuje ciklus
z Nacionalnim škotskim gledališčem, The Wooster Group, The
Tiger Lillies in Carmino Slovenico.
Eminentno New Yorško prizorišče St. Ann's Warehouse
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»Zakaj sem torej zapustil St. Anne’s z nasmejanim
obrazom? Ker Toksični psalmi dokazujejo, da je lahko
tudi ob najbolj turobnem gradivu užitek v sami
virtuoznosti, v intenzivnosti predstave na odru in v
tem, da po tem, ko ti predstavijo zasedbo, upaš, da bo
postala redna obiskovalka New Yorka.«
The New York Times

»Glede na osuple reakcije občinstva včeraj zvečer, če
se še vedno niste odločili glede ogleda, se podvizajte.«
New York Music Daily

Dan 1 – load in

»... inovativna gledališka skupina Carmina Slovenica ...
Toksični psalmi kot intelektualni izziv …«
France Press

»... prečudovito petje, da ostaneš brez besed … izjemna
izvedba Karmine Šilec … vizualno je bila predstava elegantno gola … ženske Carmine Slovenice so kolektivno
in individualno junakinje … glasove so pošiljale, da so
odzvanjali kot zbor angelov ...«
New York Observer

»… medtem ko pojejo veličastne, čiste harmonije, ki se
občasno nenadoma prenehajo, da poslušalca preleti
zona. Zvok je srednjeveški in cerkven, a hkrati izrazito
modern. Pogosto daje občutek, kot da bi pogledovali v
avantgarden ženski samostan.«
Theatre Mania Review
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PRIPRAVE NA PREMIERO

Slovenska vojska vedno z vami

Raiderji, skice, luči ...

Pogovor z umetniško vodjo Here Kim Whitener

God bless you, Danilo!
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Po vojaško, na cm natančno

Garderoba, pripravljena na prihod CS

No, naredimo zvok najboljše operne hiše
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Garderoba po prihodu CS
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FESTIVALSKI POGOVOR: MOČ KOLEKTIVNEGA GLASU

St. Ann's Warehouse, 10. 1. 2015

Ob izrednem zanimanju za delo Karmine Šilec je v St. Ann's Warehouse potekal pogovor, vezan na predstavo Toxic Psalms,
v katerem je Karmina Šilec z drugimi gosti razpravljala o kolektivnem glasu kot ultimativni skupni človeški izkušnji.

»Ne samo da so njena dela neverjetno kakovsotna, ampak so tudi prodorna in drzna. Upam, da bodo imeli v prihodnje stvari, ki jih počne, vpliv na dirigente po svetu.«
Kristina McMullen, dirigentka

»Izjemno mi je bilo všeč. Predstava je imela neverjetno energijo, pa tudi spontanost in drznost.«
obiskovalec
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»Čudovita predstava. Imela je neverjetno energijo, spontanost, bila je drzna in hkrati izrazna, čustvena, pevke pa
izjemno dobre.«
Mirou Maguar

»Prvina nedolžnosti, deviškosti, je bila še ganljivejša zaradi 30 mladih žensk. Rumena barva, ki jo je izžarevala
limona, je bila kontrast čistosti glasov. Kot da bi se iz limone cedil sok, njena kri.«
Campbel Tibo

»Del z ogledali je naredil največji vtis. Nastopajoči so vzpostavili stik z občinstvom in ga potisnili v svet, ki so ga
ustvarili na odru.«
Niham Tastabasi

Snidenje s finko Sanno Valvanne

»IZ VSEGA SRCA, HVALA Karmini Šilec in Carmini Slovenica za vaše neskončno osupljive, v celoti navdihujoče,
popolne, čudovite, provokativne, ganljive, presunljive, predramljajoče, poživljajoče, zabavne in absolutno GENIALNE
Toksične psalme danes zvečer v New Yorku!!!! Vso življenje že čakam in sanjam o tem, da bom izkusila totalen
vokalni in odrski umetniški izraz, kot je bil ta in zato sem ob tem izjemno zadovoljna, navdušena, srečna in
RAZSTRUPLJENA! VE STE MOJI IDOLI!!! Sploh si ne predstavljam, koliko dela je bilo vloženega v to. Zahvaljujem se za
vaša žrtvovanja, da ste nam lahko pripravile tako predstavo!!! Vse kar pravi kritika v New York Timesu o predstavi
je res, moj edini strah je bil, da se bo končala prehitro!!! Zdaj se lahko upokojim in začnem s kakšnim
kickstarterjem, da si bom lahko ogledovala Karminine predstave po svetu!«
Sanna Valvanne
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APAP

9.–13 .1. 2015, New York City
Gostovanje v New Yorku je dopolnilo sodelovanje na največji mednarodni konferenci in
kulturni tržnici – dogodku Združenja predstaviteljev performativnih umetnosti APAP
(Association of Performing Arts Presenters). APAP New York City je prireditev, ki poteka
vsako leto januarja v New Yorku in predstavlja najverjetneje največji forum mreženja in
trženja kulturnih izdelkov na svetu. Številni predavatelji, umetniki, kulturni menedžerji in
agenti so v nekaj dneh te konference obiskovali “showcase” oziroma predstavitve projektov – med te so bili uvrščeni tudi Toksični psalmi – predavanja, plenarna zasedanja, ter
se predvsem gibali po obsežnem, nekaj nadstropnem razstavišču, kjer je bila predstavljena
tudi produkcija Carmine Slovenice.

Najlepša stojnica na sejmu – CS

OGLEDI
Izrednim odzivom in super občutkom po uspešnih predstavah pa je gostovanju »piko na i«
dalo še pohajkovanje po »Big Applu«, največjem
ameriškem mestu, ki je znano po svojem statusu kulturnega centra Združenih držav Amerike. Mesto, ki nikoli ne spi. Prestolnica mode,
denarja, modernega sveta, oglaševanja in
najbrž še marsičesa. Vsekakor mesto presežkov.
Ni zaman opevano v stotinah pesmi in prikazano v mnogih filmih. Nenehen vrvež z bujnim
nočnim življenjem, veliko svetovno znanih
muzejev, umetniških galerij in gledališč. Šarmanten Chelsea market
Obiskali smo galerijo MOMA ter Metropolitanski muzej, se sprehodili po Central parku in si »napasli oči« v preddverju
Metropolitanske opere.
Chelsea Market v nedeljo je kot nalašč za sproščeno dopoldansko kavico in nakup nedeljskih sladkih razvad, Times
Square zvečer pa seveda »must see« v New Yorku. Bleščeče luči, stotine kvadratov oglasnih tabel in seveda slavni
hamburgerji v Hard Rock Caffeju.
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Nagrada po premieri – Hard Rock Caffe na Broadway-u

Če so nas že primerjali z MET ...
Tradicija iz mesta v mesto – majčke za trening!
Nakupovanje na Peti aveniji sicer zveni zelo snobovsko, vendar se tudi tam najde kaj za naš žep. Nujno si je bilo ogledati še World Trade Center, kjer se ob spominski plošči podrtih Dvojčkov dviguje v nebo segajoča mogočna nova zgradba,
za katero se zdi, da ji sploh ni konca.
Izredno razburljivo in neverjetnih vtisov polno gostovanje smo v prekrasnem sončnem jutru zaključili s čudovitim panoramskim ogledom z vrha 102-nadstropne Empire State Building, ki daje temu mogočnemu mestu še dodaten pečat.

Pogled iz Empire State Building
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ODZIVI
TOXIC PSALMS SLIKA V NEW YORKERJU
Podoba, ki jo je New Yorker naročil Jeffrey-u Alan Love k objavi
intrevjuja s Karmino Šilec
»Great! ... really Fantastic.«
»Nice. Congrats!« 		
»Spoštovana Karmina, spoštovane pevke!
Čestitam vam za izjemen uspeh v NY in fascinantne odzive, ki smo jih
lahko videli in slišali v Sloveniji. Z velikim zanimanjem in ponosom, da
sem nekoč bila del tega dogajanja, sem spremljala tudi odzive drugih
okoli sebe... In lahko vam povem, da so tokrat odzivi dosegli prav vse,
o vas in vašem uspehu so govorili tudi tisti, ki še nikoli prej niso slišali
za fenomen vašega zbora in dirigentke! Bravoooo za vaše delo in
globok poklon.«
»Awesome.«
»Incredible, amazing«
»Bravo-vsaj nekaj dobrega in svetlega v poplavi slabih dogodkov
doma in grozot po svetu.«

Najvidnejši svetovni mediji o nas

»Looking GREAT – have fun, good luck and lots of success.«
»Toooooo! Bravooo! ''Tak mali, pa tak glasni.«
»Bravoooooooo!Srečna sem za vas, zahvala gospe Karmini Šilec
in vam, drage pevke. Ko sem vas zagledala v POP IN-U, kar verjeti nisem mogla, da ste se nam tako približale. Hvala,hvala.«
»Čudovitooo, bravo za show, ki must go on.«
»Globok priklon.«
»Proud of you, Carmina!!! Xxx.«
»Yeah, yeah! Yeah yeah!«
»Opala, divjepomembna kritika. Slovensko zborovstvo naj bo
ponosno na vas. Jaz sem.«

Nekoč japonski šinkansen, sedaj NY metro

»Pozdravljeni,
čestitke iz Avstralije. So o vašem uspehu čez lužo poročali tudi kolegi. Bravo!«
Jana Grilc, kulturna atašejka v Avstraliji

»Na hodniku dvorane St. Ann’s Warehouse me je malo zvilo, ko so me iz plakatov pogledali Lou Reed, David
Byrne, Lourie Andersen … Potem smo se dva dni privajali na ameriški način dela, dosti čvekanja in pavz, ampak
vse premišljeno in racionalno. 48 kanalna Yamaha M7CL je bila polna naglavnih, visečih in stoječih mikrofonov. 40
samplov, ki sem jih iz klaviature pošiljal v različne konce dvorane (JBL Vertec) mi je vzelo desno roko in polovico
možganov. Najtežja in najboljša stvar do sedaj, (pa sem že skoraj mislil, da sem vse v življenju dal čez … ).«
Danilo Ženko
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»No, saj zato pa Carmina Slovenica oziroma Karmina Šilec sedaj,
ko je mariborska občina pred kolapsom, razmišlja o PRENEHANJU
delovanja. Bo potrebno najti drugačno rešitev za financiranje, da
njihovo delovanje ne bo tako zelo odvisno od občinskih sredstev.«
»A great theme and truth! individuals are only be capable of
doing great evil when he is brainwashed in the organization - be it
political or religious. This is a time hnored theory called »Organization of Evil.«
»Wow. #$%$ Riot who infuriated President Vladimir Putin, a 2
time criminal and a chess player that has political aspirations the
west holds up on a pedestal only because they demonize Russia.

Na poti do Street Food – po hot dog

Im sorry, but I chose family values over the new values of the western world. Coming from an atheist, that says quite
a bit.«

»Ne morem, da ne bi...
Ga. Karmina in punce, hvala za to najboljšo, najlepšo, nepozabno, neopisljivo, dih jemajočo
izkušnjo.
Doma mi vsi tako pihajo na dušo kako smo hudo dobre, da smo za njih zvezde, da se
mogoče me sploh ne zavedamo kako daleč smo prišle s svojim lastnim trudom in delom.
Ne vem, ce obstajajo besede s katerimi bi lahko opisala kako hudo ponosna sem na nas!
Hvala!«
Petra Lazar

»In prišla je nedelja. Ne mislite, drage »KARMINCE«, da o vas do nedelje nismo nič prebrali
in pogledovali na vašo stran. Pa še kolikokrat. Nisem bila sama,spremljamo vas, gledamo na
uro, razmišljamo, kako vam gre, vemo da morate biti v neprestanem gibanju, saj se vrstijo
nastopi. Beremo-sama presenečenja, prepričljivost, energija, presenečate publiko, postajate še večje ZVEZDE. Pomnite,ta izkušnja vas bo spremljala vse življenje,spet ste bogatejše
za mnoga spoznanja,in kdo ste. Vedno več ljudi v svetu vas pozna, vas občuduje, najbolj pa
smo ponosni doma,Slovenija je vredna, da vas ima, saj s svojimi lepotami in raznolikostmi ravno tako preseneča ves svet. Rade imejte svoj dom, mi vas imamo neizmerno radi.
Privoščim vam, da na tak način spoznavate drugačno umetnost, da srkate novosti in jih
tudi ponudite v uživanje vsem, ki vas gledajo, poslušajo in vam aplavdirajo. Ste dekleta,ki
se kalite pri g. Šilec, delate kot člen,ki ne sme popustiti, ki boste še navduševale,ker komaj
čakamo vašo predstavo,ko boste spet doma,nocoj ste prišle na TV 1 dnevniku še bliže k nam
in malo dlje ste bile z nami. Vemo, da počasi prihajate... hvala vam umetnice in naša ljuba
dekleta. »
»Mogoče bodo tudi profesorji zdaj kaj bolj prizanesljivi.«
Na poti iz hotela ...
»Haha, komaj prišle pa že svojo ulico , hej držite se in obilo uspehov.«
»Ja lepo, torej vaša ulica, lepo bodite vse ter veliko uspehov vam želim
vsem.!«
»Ponovno neizmerno navdušena, iskrene čestitke in zahvala vsem.«
»Super predstavitev tudi na 24 ur, bravo, štajerska raztura«
»Kaj je kdo dvomiiiil ? So punce iz pravega testa kar vzpodbudno vnaprej
jeaaaaaaaaa bravooo pozdrav vsem.«
Hja, lepo, no ... če že ...
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RUSIJA
Moskva

19.–22. 3. 2015
Festival Zlata maska
Gledališče Fomenco

C

armina Slovenica v Moskvi ni gostovala prvič; na povabilo uglednega dirigenta, maestra Valerija Gergieva, je pred
11 leti zbor v okviru festivala Moscow Easter Festival nastopila na odru Dvorane združenja gledališč v moskovskem
Art centru. Carmina Slovenica pa se je letos prvič predstavila na največjem ruskem festivalu uprizoritvenih umetnosti
Zlata maska v Moskvi. Nastopili smo v sklopu programa CONTEXT, v okviru katerega festival predstavlja raznolikosti
sodobnega gledališkega ustvarjanja.
Na tem prestižnem festivalu se predstavljajo vsi žanri odrskih umetnosti: opera, drama, opereta, muzikal, sodobni ples in lutkovno gledališče. Na festivalu redno gostujejo predstave pomembnih ruskih gledaliških hiš: gledališča
Bolšoj, Mariinskega gledališča, Dramskega gledališče Maly, Aleksandrinskega gledališča in drugih. Festival Zlata maska
je Rusko gledališko združenje zasnovalo kot nacionalno tekmovanje, kjer se vsako leto za prestižne nagrade potegujejo predstave in umetniki, ki so preteklo sezono najbolj zaznamovali ruske gledališke odre, ter kot sklop raznih drugih
programov, med njimi tudi mednarodnega, kjer smo nastopili s predstavo When the mountain changed its clothing.
V moskovskem gledališču »Delavnica P. N. Fomenka« je to bila že kar 28. ponovitev tega izjemno uspešnega mednarodnega projekta, ki je nastal v sodelovanju s Heinerjem Goebbelsom.

»… ansambel Carmina Slovenica mojstrsko izvaja raznoliko glasbo …«
Vedomosti, Moskva
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In imena naših izvajalk:
Вокальный театр «Кармина Словеника»: Ана Арнейчич, Ива Арнейчич, Шпела Бочник, Тамара Бочник, Мойца
Борко, Нежа Боркович, Нежа Васле, Женет Видович, Жанет Водушек, Эва Герм, Аня Гостенчник, Натка
Гостенчник, Сташа Гостенчник, Уршка Гостенчник, Даная Дворник, Аня Жнидар, Мойца Зидарич, Настя
Анастазия Карловчец, Грил Рогина Кая, Ника Краль, Аленка Лавренчич, Петра Лазар, Кая Лекш, Ина Леляк,
Ана Новак, Ника Печовник, Нина Пушеняк, Сара Ритония, Ана Сандрин, Мелания Стойкович, Ана Студен, Ера
Тополовец, Синтия Хабянич, Нина Ханжич, Ясмина Чрнчич, Барбара Шимек
Oziroma:
Ana Arnejčič, Iva Arnejčič, Špela Bočnik, Tamara Bočnik, Neža Borkovič, Neža Vasle, Ženet Vidovič, Žanet Vodušek, Eva
germ, Anja Gostenčnik, Natka Gostenčnik, Staša Gostenčnik, Urška Gostenčnik, Danaja Dvornik, Anja Žnidar, Mojca
Borko, Nastja Anastazija Karlovčec, Kaja Gril Rogina, Nika Kralj, Alenka Lavrečič, Peter Lazar, Kaja Lekš, Ina Leljak, Ana
Novak, Nika Pečovnik, Nina Pušenjak, Sara Ritonija, Ana Sandrin, Melania Stojković, Ana Studen, Jera Topolovec, Sintija
Habjanič, Nina Hanžič, Jasmina Črnčič, Barbara Šimek

Kaos, ki najbolje opisuje to veličastno rusko
prestolnico, se začuti že z razgledom s ptičje perspektive pred pristankom. Mrki pogledi letaliških
delavcev in uradnikov te opozorijo, da se z njimi
ne gre šaliti; z resnimi obrazi smo odkorakale z letališča, kjer nas je pričakalo presenetljivo in za ta
letni čas zelo neznačilno toplo vreme. Bivale smo
v strogem centru mesta; prvi večerni sprehod po
znameniti Tverskaya ulici je ponudil prve vtise
živahnega, kaotičnega moskovskega vsakdanjika. Gneča za vhod v podhod, ki bi nas pripeljal do
restavracije na drugi strani avenije, je bila takšna,
da smo se, lakoti navkljub, prostovoljno odločile Čakajoče horde na vstop v moskovski metro
prepešačiti še dobršen del ulice (in seveda nazaj),
samo da se izognemo večdesetminutnemu gnetenju pod zemljo.
Po božično okrašeni Moskvi, ki je dajala vtis, kot da smo prišle na praznovanje novega leta, smo se sprehodile do znamenitega in veličastnega Bolšoj teatra, kjer smo
občudovale mogočnost zgradbe, ki v sebi skriva veliko pomembnih kulturnih zgodb
ter uspehov in slave.
Ruska premiera in repriza mednarodno uspešne predstave When the mountain
changed its clothing v Fomenko Teatru sta bili razprodani in izredno toplo sprejeti. V Moskvi se v gledališče dobesedno zaletiš na vsakem vogalu; glede na pestro
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umetniško ponudbo in vsakdanje kulturno dogajanje so bile stoječe
ovacije gledalcev prepolne dvorane kar nemalo presenečenje.
Vmes smo seveda imeli čas, da si to pompozno, graciozno, arhitekturno atipično, zmešano, kaotično, prekrasno mesto natančno
ogledamo. Veseli smo bili, da nam je arhitekturne znamenitosti
na ogledu predstavil vodič Georgij; kritičen mladenič, ki je rusko
zgodovino, politiko, religijo in vsakdan znal predstaviti na izredno zanimiv, humorističen in privlačen način. Pravzaprav je bila
simpatičnost obojestranska; z veseljem je z nami preživel ves naš
prosti čas, tako da smo ob arhitekturnih znamenitostih natančno
spoznale še pomen prekrasnih postajališč moskovske podzemne
železnice, dobile vpogled v vse skrivnosti Kremlja in Rdečega trga,
občudovale katedrale in izvedele, zakaj carski zvon ni nikoli zvonil in
zakaj carski top ni nikoli izstrelil ene same krogle.
Izredno zanimivo in spoštovanja vredno mesto, ki pa je, najbrž
zaradi svoje velikosti in morda tudi zaradi mrkosti in odmaknjenosti
prebivalcev, včasih celo strah vzbujajoče.

Komunistična ikonografija

Januarja MET, marca Bolšoj teater

Na kraju zločina Pussy Riots –
katedrala Kristusa odrešenika

Znamenite dvorane moskovskega metroja
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Zadnji skupni pogled na oder

Stroga kontrola obiskovalcev predstave

Z umetniki v znamenitem Fomenko gledališču

Naval medijev
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Sladica za moč pred ponavljanjem ”Their children”
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Dinanadinanadina – indijca smo osrečili do solz

Poroka po rusko

Sodobnost in tradicija Rdečega trga

Cerkev svetega Vasilija Blaženega

Urjenje mlade ruske vojske
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PRIZNANJA, NAGRADE IN DRUGO

C

armina Slovenica je ansambel, ki je že 50 let razpet
med domom in svetom, med globalnim in lokalnim, ki
plemeniti kulturno ponudbo od Murske Sobote do Gorice,
od Deskelj do Novega mesta ter hkrati sega mnogo dlje
od Gallusove dvorane Cankarjevega doma. Naseljuje najprestižnejše kraje vrhunske svetovne umetniške glasbe – od Teatra Colon do Hong Kong Cultural Centra, od
Sanktpeterburške filharmonije do Metropolitan Art Space
v Tokiju. Carmina Slovenica je avtohton pojav v našem
prostoru, ki je prestopil najvišje in najtežje dosegljive meje
– tekmovalne, umetniške, ustvarjalne ter glasbeno-pedagoške, in to vztrajno in čisto v svoji individualni, neizprosno elitistični maniri dokazoval skozi vseh 50 let delovanja.
Ob tem je Carmina Slovenica pomembna tudi zato, ker
že več kot pet desetletij generacijam mladih nudi - ne le
zgolj pasivnost v dojemanju glasbe – zgolj perceptivno,
temveč lastne izkušnje. Skozi ure dela, aktivnega muziciranja pri mladih izvajalcih razvija disciplino individualne
aktivnosti, s tem občutek za lastno dejavnost in končno
v kolektivnem dejavnem muziciranju razvijemo dragocen
občutek za lastno vrednost človeka, uresničeno v skupnem delu z drugimi ljudmi skozi delovanje, ki ne more biti
več egocentrično, asocialno ali celo nehumano. In zadnje
je to česar pomanjkanje nas tare v zadnjem času. Zato
smo veseli, da je bilo to poslanstvo tudi nagrajeno.
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SREBRNI RED ZA ZASLUGE

9. 3. 2015, Predsednikova palača, Ljubljana
Podelitev srebrnega reda za zasluge, sprejem pri
predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

P

rejeli smo že veliko nagrad; ta je pa prav posebna,
ker je državna in ker je takšna, da zaobjema naš celotni opus, hkrati pa tudi velik jubilej, 50-letnico našega delovanja. Ni majhna stvar: biti tako dolgo vpet v
svetovno in v domačo umetniško sceno ter ves čas biti na
vrhunski ravni. To je odličje, ki je pohvala vsem, ki so toliko
let ustvarjali ta ansambel.

»Želela sem si ansambel, ki bi h glasbi pristopal
izvirno, vrhunsko, raziskovalno, ki bi bil provokativen,
drzen, eruditski, drugačen in kdaj tudi neizprosen.
In v tem smo bili pionirski.«
Karmina Šilec, Mladina
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Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 20. februarja 2015 izdal

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski in mednarodni kulturi na področju glasbene umetnosti
ob 50-letnici svojega delovanja

CARMINA SLOVENICA
SREBRNI RED ZA ZASLUGE
Št. 094-01-24/2014-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Predsednik republike Borut Pahor je odlikovanje srebrni red za zasluge vročil zboru Carmina Slovenica za izjemen
ustvarjalni prispevek k slovenski in mednarodni kulturi na področju glasbene umetnosti.
Počaščeni smo, da je delo Carmine Slovenice s tem odličjem prepoznano in nagrajeno tudi na ta način. V 50 letih
delovanja je zbor prejel številne mednarodne nagrade, mnogo strokovnih priznanj, kar dve Prešernovi nagradi in mnogo drugih odlikovanj, vsako pa je veliko pomenilo. Srebrni red za zasluge pa je prav posebno, saj je prvo, ki simbolno
povezuje vse generacije, ki so gradile to organizacijo – od Mladinskega pevskega zbora Maribor do vokalnega gledališča
Carmina Slovenica.
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Utemeljitev:
Popolna harmonija, virtuoznost, osupljiv talent, vrhunska pevsko-tehnična izurjenost, bleščeča intonacija,
ritmična popolnost, dinamična oblikovalska moč, izbrano vodenje glasov, barvno razkošje tonov. Vse to je
le zelo skromen povzetek oznak, s katerimi najvplivnejši svetovni mediji opisujejo vokalni ansambel Carmina
Slovenica iz Maribora. Na področju kulture je Carmina
Slovenica postala eden najbolj prepoznavnih slovenskih izvoznih artiklov, njena umetniška vodja Karmina
Šilec pa priznana mednarodno uveljavljena dirigentka.
Pri Carmina Slovenica ne gre le za vrhunsko zborovsko
petje. Dobro desetletje že ta zbor angelov, kakor mu
pravijo, intenzivno razvija nove izrazne oblike. Združuje
vokalno in instrumentalno glasbo z dramskimi prvinami,
gibanjem in vizualnimi učinki. Ustvarja gledališče glasov,
ki z vokalnimi podobami, gibi in ikonografijo vabi k razmisleku o novih zaznavah sveta.
Glasbeni repertoar ansambla Carmina Slovenica je
prelet stoletij in sveta v celoti, njeni projekti pa raznoliki, od popularnih vokalno-instrumentalnih do simfoničnih, s pridihom bodisi etnične glasbe, avantgarde, minimalizma ali historičnosti. Pri tem sta
glasbena in širša duhovna dediščina za ansambel
izziv za oblikovanje umetniške stvaritve, ki z novim
jezikom in aktualnimi sporočili nagovarjajo sodobnika.
Ansambel Carmina Slovenica danes sestavlja približno
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40 deklet, starih od dvanajst do enaindvajset let. Predhodne generacije pevcev so jim pod vodstvom Branka
Rajštra zapustile številne lovorike z zborovskih tekmovanj doma in po svetu. Sedanja sestava ansambla
tradicijo vrhunskih ustvarjalcev nadaljuje z odmevnimi koncerti v najelitnejših koncertnih dvoranah sveta.
Eden takih je bil tudi zmagoslavni nastop Carmina Slovenica v New Yorku na festivalu, ki določa prihodnje glasbene in operne smernice. Predstava Toksični psalmi s podnaslovom Ultimativna kolektivna izkušnja je z izvirnostjo,
ki vztrajno raziskuje nove prostore umetniškega izraza,
osupnila poznavalce in glasbene sladokusce ter z vrhunsko celostno umetnino ponovno potrdila sloves ansambla.
Carmina Slovenica je na svojem petdeset let dolgem popotovanju prehodila neverjetno pot, na kateri je zborovstvo prestavila v prostor kompleksne večzvrstne celostne
umetnine.
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Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje!
V imenu zbranih, večina nas je zelo tesno povezana s CS, se iskreno se zahvaljujem za izročitev tega odlikovanja.
Prejemamo ga tako tisti, ki smo danes na tej strani, kot tudi vi, ki ste naši cenjeni gostje na tem dogodku. Zelo smo
počaščeni, da je delo CS s tem odličjem prepoznano in nagrajeno tudi na ta način. V tem dolgem obdobju smo resda
prejeli številne mednarodne nagrade, mnoga strokovna priznanja, kar dve Prešernovi nagradi in mnogo drugih odlikovanj. Vsako nam je veliko pomenilo. Današnje pa je prav posebno, saj je prvo, ki simbolno povezuje vse generacije, ki so gradile to organizacijo – od MPZ Maribor, pevske šole CS, Koncertnega zbora CS do Vokalnega gledališča CS.
Čeprav je CS skozi leta iz ljubiteljskega društva prerasla v profesionalno inštitucijo, je današnji dan na nek način zelo
društven in zelo amaterski. Društven zato, ker je ta dogodek zbral mnoge generacije, ki so s CS povezane od njenih
začetkov pred več kot pol stoletja do danes in vsi skupaj smo povezani – smo društvo. In amaterski zato, ker ta
beseda izhaja iz besede amore. In ljubezen do glasbenega ustvarjanja je tisto, kar nas povezuje.
Mnogi, ki smo danes med gosti na tej slovesnosti, smo na razne načine oblikovali to, kar CS je: med nami so člani
zasedb – pevci, vse od samih začetkov delovanja pa do današnjega dne; torej tisti, ki so s svojim umetniškim prispevkom ustvarjali to, za kar smo danes odlikovani. Njim gre pohvala ter predvsem tudi zahvala za veliko predanost, ki
so jo imeli v času aktivnega članstva in ki jo ohranjajo tudi sedaj – leta, celo desetletja.
Z nami so številni, ki so v tem dolgem obdobju skrbeli za organizacijo naše dejavnosti. In z njihovim entuziazmom in
predanostjo (ter velikokrat širokogrudnim voluntarizmom) smo ustvarili tako čvrst organizem, kakršen je CS danes.
Med nami so tudi umetniški, pedagoški in drugi sodelavci, ki s svojim znanjem in kreativnostjo sooblikujejo naše
projekte na mnogih ravneh delovanja, ter tisti, s katerimi sodelujemo na zelo različnih področjih in tako skozi te
oblike sodelovanja posredno pomembno sooblikujejo našo odličnost.
In mi vsi skupaj smo danes dobili to »državno« odlikovanje.
Slovenski izraz »država« ima v jezikovnem ozadju, v praslovanščini, pomen »držanje skupaj, obstojnost«. In če se
vprašamo, zakaj imamo svojo državo in zakaj je tako pomembno ne biti del neke druge države, potem se nam kot
prvi odgovor ponudi: zaradi kulture (umetnosti, jezika) – gibala slovenskega zgodovinskega razvoja in prostorov
svobodnega izražanja. Kultura kot povezovalna, a samostojna sila v družbi, ustvarjalna in dinamična, raznolika,
izzivalna in kritična, prostor samozavedanja, kritičnega mišljenja, samorefleksije, vizij … In predvsem najpomembnejši
razločevalni znak Slovencev: »držanje skupaj«. Vsaj za CS to zagotovo drži.
Karmina Šilec
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»Jaz sem iz Carmine Slovenice, torej iz tega nabora src in grl in glasbenih duš zrasla in prerasla v orkestrsko
dirigentko in poslanstvo, ki ga nosimo vsi, ne samo jaz ampak tudi sleherna pevka tega zbora je enostavno to, da
nosimo ne samo kulturo, da nosimo s seboj Slovenijo, državo in seveda tudi mesto Maribor. «
Živa Ploj Peršuh

»Odkar se je na komercialni TV Karmina Šilec pojavila v bloku javljanja iz ZDA kot Goran Dragić, ko zabije 27 košev
v NBA, ali Anže Kopitar, ko z LA Kingsi prejme Stanleyjev pokal v NHL, je padel še zadnji tabu. Nič več ni le vrhunska
umetnica s priznanim zborom za ozke kroge poznavalcev. Za današnje medijske vatle je končno postala veliki b(r)
end, ob katerem je epizoda Katarine Čas v minuti holivudskega blockbusterja videti kot zamah mušjega krilca. «
Večer
Nekaj čestitk iz vseh koncev sveta:

Alejandro Scarpetta: » BRAVO CARMINA SLOVENENICA...«

Juan Carlos Galiano Garcia: »Enhorabuena. Congratulations«

Gary Graden: » Great ! Congratulations!!«

Siaohua Wang: »Congratulations!«

Vladimir Opačić: »Congratulations! Sve cestitke, od srca.«

Javi Busto: »Congrats«

In še nekaj iz domovine:

Robert Delgado: »congratulations!«
Gábor Móczár: »Congratulations!«
Tanya Mac Mahon: »Wooow... congraz«
Myguel Santos E Castro: »Congratulations!«
Hong Ky Cho: »Viva Diva«
Nelson Kwei: »Bravo«
Joanna Stankowska: »Congratulations!«
Kjetil Aamann: »Gratulerer så mye!«
Tommy Kandisaputra: » Congratulations!«
Enrique Rojas: »Congratulations. You deserve it!«
Gavrilo Rabrenovic: »Bravi, complimenti«
María Elina Mayorga: »Congratulations.«
Andre Thomas: »Congratulations«
Johann Van Der Sandt: »Congratulations.«
Coro Infantil Nervo Del Estado de Nayarit: »Merecido
reconocimiento, son lo mejor! Felicidades!«
Salvador Corte: »s Congratulations«
Lucia Souza Jesus: »Parabéns!!!«
José Ramón: »Felicitaciones desde Chile y de CONCIERTOS DE COROS«
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Dion Ritten: »Congratulations!!«

Matjaz Faric: »Čestitam.«
Robert Waltl: »Čestitke Karmina in punce«
Irena Tomazin: »bravo! čestitke!«
Iztok Boncina: »Iskrene čestitke zboru. Več kot zasluženo!
Upam le, da ne bo ostalo samo pri podeljevanju srebra in
trepljanju po rami, ampak da bosta državna (in lokalna)
kultura in politika primaknili tudi kak zlatnik pri pripravi
naslednjih projektov Carmine Slovenice. Vse pohvale tudi
strojevodji, pardon, zborovodji, ..hočem reči dirigentki
Karmini«
Metka Damjan: »Ukaz? Stvar je očitno resna. Ne glede na
poimenovanje - čestitke.«
Rudolf Moge: »Čestitke svetovni glasbeni biseri in hvala
za storjeno.«
Radovan Kokošar: »Popolnoma zasluženo! Zlatega ste
vredne, skupaj z maestro Karmino. Bravo, čestitke...«
Vladimir Forbici: »No ,to pa je eno redkih, če ne edino,
državotvorno dejanje Boruta, čestitke prejemniku!«
Boštian Qoic: »Bravo! Čas je že bil. Iskrene čestitke in
obilo uspeha še naprej.«
Franc Mali: »Neverjetni ste vsi pri Carmini Slovenici.
Iskreno čestitam.«
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Stane Sumrak: »...saj ni res (kaj dvomiš?) - PA JE,JE in to
zasluženo (brez vseh znanih »obvozov«) !!!...«
Masa Grgurevic Alcin: »Končno. Zdaj pa naj dajo še
ustrezen denar. Odlikovanja so fajn, ampak sistemsko
financiranje najboljših pa je tisto, ki zares šteje. Res
iskrene čestitke za vsa ta leta dela in uspehov.«
Marko Studen: »Malo pozno, a od srca: ISKRENE ČESTITKE. Res smo lahko ponosni na Karmino in Carmino!«

vesela, da sodelujem v tako dobri in uspesni druzbi.
Draga Karmina, draga dekleta, v čast mi je bilo sodelovati kot ''tršica'' Pujev. Iskreno čestitam za visoko državno
odlikovanje, ki ga je prejel zbor. Ti, Karmina s svojo
zavzetostjo, predanostjo, fascinantostjo in vsa ekipa
zborovodkinj ter tistih, ki jih poslušalci nikoli ne vidijo, a
vsi vemo, da brez njih ne bi šlo. Marisa, klobuk dol pred
vsemi vami.. Globoko spoštovanje iz vsega srca.«

Tina Dobaj: »Cestitam, Karmina!«
Alenka Črnič: »Čestitam Karmina Bravo pevke«
Minka Veselič Kološa: »Res izjemno in zasluženo priznanje!! Bravo vsem, ki ste bili in ste še vpleteni v velike
uspehe! Bravo zbor, bravo Karmina!!!«
Slavko Šuklar: »Čestitam !!!«
Bernard Srajner: »Še enkrat čestitke za 50.let in
priznanje.«
Ida Pivc Pock: »Srčne čestitke !!!«
Tina Princ: »Carmine forever!!! Ponosna!«
Katja Glazer: »ČESTITKE IZJEEEMNO NADARJENI KARMINI
IN VSEM PUNCAM!«
Sonja Rupnik: »wow .. congratulations!! zivili to the most
beautiful voices ...superb!!«
Ida Avšič: »še enkrat iskreno čestitam. Sem ponosna, da
sem delček te zgodbe, še posebej pa si bom zapomnila
misli obeh govornic in upam, da ni so šle mimo ušes
tistih, ki so jim bile še poebej namenjene«
Ivan Kodrič: »vsaj enkrat je naredil nekaj pametnega.
čestitam.«
Boštian Qoic: »Res, prva pametna poteza predsednika.«
Miran Merkus: »pahor naj veckrat pride v maribor da vidi
kje zivijo pridni ljudje !!!«
Roman Lenarčič: »Karmina, čestitke!«
Irena Sedej: »Karmina - čestitam k zasluženi nagradi.«
Marinka Borko: »Le pojdite dekleta.Boste videle, da bo
nepozabno!Srečno!«
Vasja Samec: »Sem ponosen!«
Marinka Šober: »...kako sem bila vesela lepega vabila......
in seveda obvestila, da CS dobi pomembno priznanje!.......
vsem zelim cestitati in povedati, da sem ponosna in
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SPREJEM PRI ŽUPANU MO MARIBOR
11. 2. 2015, Mestna hiša Rotovž, Maribor

P

o odličnih odzivih in velikih uspehih na mednarodnih gostovanjih v Avstraliji in v New Yorku je svoje čestitke Carmini Slovenici in Karmini Šilec izrekel tudi župan MO Maribor Andrej Fištravec, in sicer na sprejemu v Mestni hiši
Rotovž. V svečanem nagovoru je poudaril velik pomen organizacije za mariborsko kulturo, pohvalil izjemne uspehe ter
se hkrati izognil obljubam, kako bo odslej mesto podpiralo delovanje CS.

»Vznemirljive so zadnje primerjave Carmine z največjimi svetovnimi imeni, celo legendami. Ko beremo, da se produkcija CS lahko kosa s tistimi v Metropolitanski operi, in primerjamo produkcijske pogoje, se lahko le nagajivo, a
grenko posmehnemo.«
Večer

Carmina Slovenica = Slovenske pesmi o uspehu
»Da so Cirque du Soleil svetovnega vokalnega gledališča, velja že nekaj let. Tega komplimenta si Carmina Slovenica (CS) ni prislužila na zadnjem odmevnem gostovanju v New Yorku. Se je pa zgodilo po izkušnji v »velikem jabolku«
nekaj prelomnega v recepciji tega slovenskega kolektiva, edinega kulturnega izvoznega artikla in prepoznavne
zaščitne znamke opustošenega Maribora…
…Ko je Slovenija z »zgodbo o uspehu« pred dobrim desetletjem skušala prodreti v svet, je Carmina Slovenica (latinsko Slovenske pesmi) svojo »pesem o uspehu« že izpisovala na odrih San Francisca, Buenos Airesa, Caracasa, Johannesburga, Tokia, Sanktpeterburga, Hong Konga, Melbourna ... Dokazala je že zelo zgodaj, da je mogoče osvajati
svet tudi s slovenskimi pesmimi. Nekoč je z naskokom in najvišjimi ocenami zmagovala na prestižnih zborovskih
tekmovanjih od Llangolena, Neerpelta, Montreauxa do Golden Gatea, Kathaumwixa, Kalundborga. Poznavalci
vedo, da so to najtežje stopnice za vse vrhunske zbore. «
Večer

»Spoštovane “CARMINE”, ga. Karmina Šilec in sodelavci. Prebrala sem novico, da ste danes gostje pri županu
Maribora ob vseh uspehih, odzivih s snetovnih odrov. Iskreno vam čestitam, ponosna sem, da sem ena izmed vaših
oboževalk. Zaslužite si to priznanje. To je nagrada za ves trud,čas in srce, ki ga venomer polagate v predstave.
Uživajte vsi, bodite ponosni, da tako enkratno predstavljate kulturo, umetnost in slovensko pesem doma in po
svetu. «
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MINISTRVO ZA KULTURO

OTVORITEV MINORITOV
BREZ CS

K

O

Obisk Ministrstva za kulturo Republike Slovenije
3. 3. 2015
armina Šilec se je letos srečala z ministrico za kulturo
mag. Julijano Bizjak Mlakar. To je po Andreju Capudru, Sergiju Pelhanu, Janezu Dularju, Jožefu Školču, Rudiju Šeligi, Vasku Simonitiju, Andreji Rihter, Majdi Širca in
Urošu Grilcu že njen deseti minister za kulturo, s katerim
se CS poskuša dogovoriti za oblike rednega financiranja dejavnosti. Tudi v tem pogovoru je bila izpostavljena
problematika nadaljevanja rednih aktivnosti zbora, saj se
ta – zlasti na področju glasbenega gledališča – sooča s
finančnimi težavami. Razprava je med drugim potekala
tudi v smeri iskanja možnosti tesnejšega sodelovanja z
javnimi zavodi, ki bi imelo potencialne sinergijske učinke.
Preigrali sta različne scenarije in ponovno se je potrdilo,
da je edini pravi način, da CS ostane popolnoma samostojno inštitucija, ki ni del kakšnega javnega zavoda, se ji
pa poveča višina sredstev. Polja delovanja CS so namreč
toliko široka in specifična, da ne vidimo možnosti, da bi
lahko delili organizacijski menedžment še z neko drugo
organizacijo.
Učinek obiska je bil neuspešen, saj je po tem edinem
predlogu o združevanju sledil le še dopis, v katerem je
Ministrstvo za kulturo Carmino Slovenico napotilo k prijavam na mednarodne razpise, kar je glede na naravo delo
nemogoče in popolnoma iluzorno.

bnova Minoritske cerkve se je letos zaključila. S to obnovo se je vzpostavil izjemen kompleks, pravi biser,
ki mu težko najdemo primerjavo. Ta izjemna kompozicija
prizorišč in obstoječih ter potencialnih umetniških vsebin
zagotovo terja resno in odgovorno programsko politiko.
Predlog vsebinske zasnove v povezavi med zavodom Novoglasbeno gledališče Choregie in Carmino Slovenico je bil
zasnovan že pred pričetkom obnove in je bil tudi osnova
za pridobitev evropskih finančnih sredstev. V prvotnih
dogovorih smo bili z MOM dogovorjeni, da bo prizorišče
z novimi programi priložnost za pridobitev delovnih mest
producentov oziroma organizatorjev naše dejavnosti
ter pridobitev dodatnih sredstev za realizacijo choregie projektov. Glede na letošnje dokončanje obnove smo
pričakovali, da bo MOM razvil oziroma oblikoval koncept
delovanja Minoritske cerkve ter ga uskladil s CS. Vendar
do tega ni prišlo, produkcija dejavnosti pa je bila zaupana
Lutkovnemu gledališču Maribor.
Vsekakor še vedno upamo, da vse naše dosedanje aktivnosti in dogovori nekaj pomenijo ter predstavljajo
neko zavezo, ki je ne bo (je ni) odpihnilo kakšno poenostavljanje. Predvsem zadnje je to, česar si po vseh fiaskih na področju investicij v kulturo v mestu najbrž ne bi želeli.

Snidenje z novo ministrico
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PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 2015

G

allusove značke so jubilejne značke, ki jih prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske
glasbene dejavnosti. Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo na štiri vrste: bronasta za več kot 5 let udejstvovanja, srebrna za več kot 10 let udejstvovanja, zlata za več kot 15 let udejstvovanja. Letos so te značke prejele številne
dolgoletne pevke, na novo vzpostavljeno značko, častno Gallusovo značko, pa je kot prva prejela umetniška voditeljica,
in sicer za več kot 30 let udejstvovanja.

ČASTNA GALLUSOVA ZNAČKA
Karmina Šilec

ZLATA GALLUSOVA ZNAČKA
Karmina Šilec
Ambrož Maja
Črnčič Jasmina
Lavrenčič Alenka
Pušenjak Nina

SREBRNA GALLUSOVA ZNAČKA
Arnejčič Ana
Arnejčič Iva
Bočnik Tamara
Borkovič Neža
Gostenčnik Anja
Gostenčnik Staša
Gostenčnik Urška
Habjanič Sintija
Hanžič Nina
Lekš Kaja
Novak Ana
Ritonija Sara
Vinkovič Anja
Žnidar Anja

BRONASTA GALLUSOVA ZNAČKA
Bočnik Špela
Borko Mojca
Gostenčnik Natka
Gril Rogina Kaja
Lačen Alja
Pečovnik Nika
Šimek Barbara
Zidarič Mojca
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»Zbor kot kolektiv predstavlja
višjo raven integracije med v njem
zbranimi posamezniki, med zborom
in njegovim socialnim okoljem, in je
hkrati model za formacijo skupinske
identitete. Petje v zboru je danes
ena redkih človeških aktivnosti, pri
katerih osnovna motivacija ni denar
ali moč.«
Karmina Šilec

»Karmina Šilec je fenomen. Vendar ne lokalni ali morda celo vseslovenski fenomen, s svojim edinstvenim odrskim
pristopom, z udarno mešanico vokalne glasbe in gledališča, ki jo razvija v svojem ansamblu Carmina Slovenica,
velja za fenomen svetovnega formata.«
Mladina

»Karmina Šilec s svojo izjemno izvirnostjo in poglobljenim umetniškim konceptom, še kako suvereno stopa na
največja svetovna glasbena bojišča, kjer kot dirigentka, režiserska in tudi predavateljica žanje niz uspehov in
priznanj. S svojimi vznemirljivimi umetniškimi dognanji, ovitimi v estetsko enovito celoto, prevzame, buri duhove,
jemlje dih, šokira, nedvomno pa pušča neizbrisljiv umetniški pečat. «
Naši zbori

ZLATO PRIZNANJE NA TEKMOVANJU V
BRATISLAVI

O

troški zbor Junior CS se je pod vodstvom Manje Gošnik
Vovk udeležil Mednarodnega festivala sakralne
zborovske glasbe, ki vsako leto gosti zbore iz številnih
evropskih držav. Na tekmovanju so se predstavili zbori iz Hrvaške, Poljske, Slovenije in Slovaške, in sicer v
kategoriji sakralne glasbe in kategoriji proste izbire
programa, v kateri je nastopil tudi naš zbor Junior CS.
Mednarodna žirija v zasedbi prof. Kurt Bikkembergs
(Belgija), prof. Blanka Juhanakova (Slovaška) in
dr. Andrea Angelini (Italija) je našim mladim pevkam
in pevcem podelila zlato priznanje.
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CHOREGIE

CIKLUS CHOREGIE
BELO NA BELEM

1. 3. 2015, Koprodukcija z ansamblom ¡Kebataola!
CS LOŽA
Avtorica in izvajalka projekta: Zvezdana Novaković

P

rojekt Belo na belem je prinesel nova iskanja izraza
glasu, tokrat s poudarkom na etničnem izročilu.

Avtorica, nekdanja pevka Carmine Slovenice in ¡Kebataole!, Zvezdana Novakovič je ob izvajanju harfe improvizirala na ljudsko motiviko ter v jam sessionu k
sodelovanju pritegnila tudi občinstvo. Številni obiskovalci
so bili navdušeni nad kreativnim konceptom, subtilnostjo
in iskrenostjo izvajalke.

ROMAN DE FAUVEL

10. 11. 2015, Lapidarij, Ljubljanski grad
Izvaja: Ansambel ¡Kebataola!

N

a posebnem dogodku ob izdaji notne partiture FAUVEL’ 86 akademika Lojzeta Lebiča je ansambel ¡Kebataola!
izvedel odlomke iz satirične glasbene pesnitve Roman de Fauvel, in sicer kot »work in progress«.
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POGOVOR O SLOVENSKI KULTURI IN JEZIKU
Z MELITO FORSTNERIČ HAJNŠEK
21. 9. 2015, Salon uporabnih umetnosti, Maribor

N

a dogodku ob predstavitvi knjige Strah pred ciljem je ansambel ¡Kebataola! pogovor z avtorico pospremil z glasbenim programom.

CHOREGIE PO SVETU

C

horegie in Carmina Slovenica sta v smislu vokalnega gledališča zares unikum. Ne poznamo večjega vokalnega
ansambla, ki bi ustvarjal glasbenogledališka dela; zato je koncept choregie tako poseben in deležen veliko pozornosti v strokovnih, znanstvenih in medijskih krogih po vsem svetu.

NIZOZEMSKA

Rotterdam
Classical:NEXT 2015
21.–24. 5. 2015
Predstavitev choregie projektov na Nizozemskem

K

armina Šilec je v Rotterdamu na globalnem srečanju glasbenih inovatorjev Classical:NEXT v sklopu programa Video
Showcases predstavila umetniški koncept choregie, ki ga je med mnogimi prijavljenimi projekti z vsega sveta za
predstavitev izbrala mednarodna žirija. Classical:NEXT se je rodil iz ideje: nuditi mednarodno platformo za izmenjavo
in razvoj novih idej, vezanih na klasično in sodobno – ali v širšem smislu – umetniško glasbo. Od leta 2011 se je v sklopu
sejma, konferenc, predavanj, koncertnih predstavitev in videoprojekcij širši javnosti predstavilo okoli 2.000 umetnikov
in glasbenih strokovnjakov iz več kot 40 držav. Tokratna izpostavljena predstavitev ansambla CS je nastala na pobudo
SIGIC-a.
Podrobneje je predstavila tri glasbeno-scenske projekte: Placebo ali Komu potok solz ne lije, Kaj imate proti
kmetom, gospa? in projekt Toksični psalmi, ki je januarja letos doživel velik uspeh mednarodnih razsežnosti na
festivalu Prototype v New Yorku. Pot na Classical:Next je botrovala povabilu Carmine Slovenice s Toksičnimi
psalmi na velik mednarodni festival Operdagen v Rotterdamu, maja 2016.
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O choregie: »Ampak zborovski okviri so postajali pretesni in prišlo je do obrata od toge tekmovalnosti, vsiljenih
standardov in repertoarjev, premalo intenzivnih za raziskovalko, ki je svoj zbor pojmovala kot umetniški korpus,
enakovreden vsem drugim velikim umetniškim formacijam. In ga tudi pionirsko prevrednotila. »Vokalno gledališče
z velikim korpusom, kot je CS, je zelo posebna forma, zelo sodobna in zelo stara hkrati, še najbliže grški tragediji.
V ultimativni kolektivni izkušnji gre za poseben odnos med izvajalci in gledalci. Zbor - chorus - deluje kot zrcalo
gledalcu, hkrati pa mu tudi sugerira čustveni odziv. To je neke vrste ‘interpasivnost’, podobna plačanim objokovalcem ali posnetemu smehu v TV-oddajah,« razlaga. Izumila je »choregie«, svojevrsten koncept, unikum, novo formo
glasbenega gledališča. Je rezultat in tendenca današnjega časa, ko se različne umetniške ravni, zvok, luč, gib, med
seboj povezujejo in prekrivajo.«
Večer

Naši producentki Beth Morrison in Igrid Gortan

Naša fotografija kot osnova za promocijo dogodka
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»Ko pripravljam določeno glasbo, vzporedno z njo včasih začnem misliti tudi na druge reference. To je lahko svetloba, beseda, prostor, včasih več referenc hkrati. Kdaj drugič spet ni nobene in takrat gre za koncertno izvedbo. Sledi
iskanje različnih virov, materialov, nekako povezanih s temo: od slikovnih, zgodovinskih, socioloških, antropoloških,
literarnih, filozofskih ... in vzporedno s tem tudi nabor glasbenih del, ki lahko sodijo v ta kontekst. Sčasoma se
prične selekcija, čiščenje, dopolnjevanje ... Zame je choregie čustveno potovanje, ki je lepo; je proces učenja in posebna oblika iskanja in raziskovanja.«
Karmina Šilec

MADŽARSKA

19. FESTIVAL EUROPA CANTAT
Pécs, Madžarska, 25. julij–2. avgust 2015

O

d 25. julija do 2. avgusta se je zborovska Evropa (in gostje z drugih kontinentov) zbrala v
Pécsu na 19. izvedbi festivala združenja European Choral Association – Europa Cantat,
ki se vsaka tri leta odvija v drugem evropskem mestu.
Radovednost, kaj je choregie, je privabila umetniško prožne španske, madžarske, turške in avstrijske pevce v atelje
Karmine Šilec, ki je uvedla udeležence v svet »choregie koncepta«, v obredno dimenzijo brezčasnih spevov različnih
tradicij in veroizpovedi. Kot je povedala za festivalski videodnevnik, je atelje kljub časovni omejenosti omogočil, da so
si udeleženci ateljeja Choregie ustvarili vtis o njenem načinu delovanja in o glasbenem gledališču, v katerem je kakovostno petje osnova, bistveni elementi pa so tudi improvizacija, domišljija, obvladovanje telesnega izražanja. Zaključni
nastop v nabito polni dvorani kulturnega središča Zsolnay je bil sugestiven, predvsem pa je dokazal, da so se tečajniki
vživeli v strogo urejeno svobodo svojevrstnega, gledališko in koreografsko obarvanega zborovskega nastopa.

Nastop ateljeja Karmine Šilec z naslovom »Choregie – napredna in inovativna zborovska umetniška oblika«
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KANADA

CHOREGIE na Symposium on Singing and Song 2015
Simpozij o petju in pesmi, oktober 2015, St. John’s, Nova Fundlandija

K

armina Šilec je kot glavna govornica na Simpoziju o petju in pesmi v Novi Fundlandiji predstavila choregie koncept
in Carmino Slovenico.

Singing Network/Pevska mreža je mednarodna mreža
posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo s petjem v
najširšem smislu: znanstveniki, uprizoritveni umetniki in
pedagogi. Ukvarja se z vrsto dejavnosti – od festivalov,
delavnic, seminarjev, mojstrskih razredov – do organiziranja nastanka novih ansamblov. Njen najpomembnejši dogodek je bienalni Mednarodni simpozij o petju in
pesmi, ki je letos oktobra gostil 90 vabljenih predavateljev
s Kitajske, Filipinov, iz Finske, Velike Britanije, Rusije, Libanona, Norveške, ZDA, Latvije in drugod. Glavni govorniki
simpozija so bili dr. Julia Davids (Kanada), Karen Brunssen
in dr. Patrick Freer (ZDA), Ēriks Ešenvalds (Latvija) in
Karmina Šilec.
V enem najstarejših mest v Severni Ameriki, v eklektičnem
St. John’s, je od 1. 10. do 4. 10. Karmina Šilec predstavila svoj S predavanja o CS in Choregie
koncept CHOREGIE, napredno in inovativno obliko vokalne
umetnosti, vokalne glasbe v ustvarjalni svobodi in novih prostorih izrazov v svetu glasbe in gledališča, ki jih razvija
z različnimi ansambli, predvsem pa s svojim stalnim ansamblom – Carmino Slovenico. Predstavila je tudi svojo metodo
dela, ki temelji na ustvarjalni komunikaciji skozi gib, uporabo razširjenih vokalnih tehnik, imaginacij, miselnega kiparjenja in ritualnosti.

ŠPANIJA - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Choregie projekt SCIVIAS
11. 7. 2015 Palau de la Música Barcelona

Avtorica projekta: Karmina Šilec
Izvajalci: mednarodna zasedba (Belgija, Turčija, Venezuela, Norveška,
Nemčija, Španija)
Nino Mureškič, tolkala

O

b svečani 50-letnici katalonske zborovske federacije je bil v koncertni
dvorani Palau de la Música Catalana v Barceloni ponovno izveden choregie projekt Scivias. Scivias je nastal na pobudo EBU (European Brodcasting Union) in bil premierno izveden v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma,
2003. Tokrat je na odru te eminentne modernistične dvorane – to je edina
dvorana v Evropi, podnevi v celoti osvetljena s svetlobo, ki prihaja skozi vitražne stene na obeh straneh – projekt izvajala kar 115-članska mednarodna
zasedba, ki se ji je pridružil tudi slovenski tolkalec Nino Mureškič.

Priprava v Palau de la Musica Catalana
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ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN
Karmina Šilec je tudi letos nadaljevala sodelovanje z eminentno operno hišo Royal
Opera House Covent Garden. Ponovno se je srečala z umetniškim vodstvom hiše glede
skupnega projekta, ki je načrtovan za poletje 2018. Na podlagi pobude ROH izpred dveh
let o koprodukciji choregie projekta se vse od takrat razvija idejna zasnova in preučujejo
pogoji takega sodelovanja. V letošnjem letu je k sodelovanju pristopila tudi produkcijska
hiša Beth Morrison Projects, ki je vodilni producent nove opere v ZDA, saj je ambicija,
da bi ta projekt kasneje gostoval tudi v ZDA. Veseli in počaščeni smo, da smo v orbiti
največjih, ter upamo, da bo tudi domače okolje podprlo ta mednarodni preboj na najvišji
ravni oziroma da bomo do tedaj finančno preživeli ter imeli pogoje za tako velik podvig.
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POLETNA PLESNA AKADEMIJA
Union, 23.–30. 8. 2015

D

a lahko ustvarjamo predstave, je treba najprej ustvariti inštrument. Strokovni tim CS mora v zelo kratkem času
izoblikovati glasove, kar pomeni, da je to delo zelo intenzivno. Hkrati pa se morajo pevke izoblikovati tudi v splošno
performativnem, torej gibalnem smislu, v dramskem, v vsem, kar pozneje tvori predstavo.
Letošnja noviteta je bila Poletna plesna akademija, ki jo je vodila svetovno priznana in cenjena plesalka in koreografinja iz ZDA Sidra Bell skupaj s soplesalko Rebecco Margolick iz Kanade. Koreografije Sidre Bell so videne v mnogih plesnih in gledaliških predstavah, filmih in festivalih po vsej Ameriki in širnem svetu. Za svoje delo je prejela veliko mednarodnih priznanj in nagrad ter bila v pomembnejših revijah velikokrat kritično ocenjena z najvišjo oceno. S svojimi
seminarji sodeluje na mnogih univerzah po vsem svetu, njen pristop so povzele mnoge priznane šole plesa. Sodeluje
z baletniki, breakdancerji, gledališči, operami in filmsko produkcijo.

»Ta teden z vami in vašo skupino mladih umetnic sem neizmerno uživala. Izjemno sem zadovoljna in počaščena,
da sem lahko bila del vašega procesa. Upam, da je to šele začetek sodelovanja z vami in prihodnjih projektov. Zelo
sem vesela, da so pevke ta teden uživale. Čudovite so.«
Sidra Bell

»... zato mi je delo s članicami zbora Carmina Slovenica, ki seveda niso zgolj vrhunska vokalna zasedba, v toliko večji
užitek, nenazadnje sta glasbenika tudi moja starša. S Karmino Šilec sva se mimogrede srečali pred nekaj leti v New
Yorku, ostali sva v stikih in ko se je pojavila priložnost za sodelovanje, sem brez pomisleka prišla. Če se ukvarjaš z
umetnostjo, imaš možnost sodelovati z izjemnimi ljudmi...
... Tukaj se zavedam, da gre za članice zbora, ki zasledujejo celovito performersko izkušnjo, vendar niso plesalke. A meni
je še bolj pomembna fizična inteligenca ter zmožnost fizične artikulacije, in dekleta so tukaj na zelo visokem nivoju. «
Delo
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ATTACCA
MEDNARODNI FESTIVAL ATTACCA

... za ljubitelje vokalne glasbe in tiste, ki bodo to šele postali ...
Gostovanje zbora Piedmont Choirs iz San Francisca
21.–24. 6. 2015

Č

e je zadnja Attacca v 2014 sovpadala s Svetovnim dnevom zborovske glasbe, se je tokratna ATTACCA pričela prav na
mednarodni praznik glasbe, v sklopu katerega je bilo po svetu kar 2665 dogodkov. V nedeljo, 21. junija, se je Carmina
Slovenica pridružila priznani mednarodni iniciativi Fête de la Musique, ki poteka v več kot 100 državah in 340 mestih
po vsem svetu.

Festival Attacca deli vizijo z idejo Songbridgea: Pesem gradi mostove, ki si prizadeva k zbliževanju ljudi skozi glasbeno
ustvarjanje na najvišji umetniški ravni. In takšna (kot vse doslej) je bila tudi letošnja ATTACCA. Kako pomembno je
imeti kreativni azil za mlade, vedno znova ozavestimo prav v času Attacce, ko nas obiščejo gostje iz tujine. V druženju
z njimi vedno znova ugotavljamo, kako pomembno je to, kar počnemo. Attacca je program, ki ohranja in osvežuje bogato tradicijo slovenskega zborovskega petja ter ga plemeniti z izkušnjami sodelovanja z ansambli z različnih koncev
sveta. Do sedaj so na Attacci sodelovali ansambli iz Avstralije, Malezije, ZDA, Francije, Južne Afrike, Bolgarije in mnogi
iz Slovenije.
Naše letošnje kulturno sodelovanje z ZDA smo nadaljevali tudi na Attacci, in sicer z ameriškim ansamblom, gostom
letošnjega festivala – Piedmont Choirs iz San Francisca, ki je eden vodilnih zborovskih programov v Združenih državah

60

L E TO P IS 20 15
Amerike. Pod vodstvom Roberta Gearyja Piedmont Choirs odločno presega ameriški repertoarni standard, s številnimi visokimi nagradami z mednarodnih tekmovanj po vsem svetu pa si je pridobil ugled tudi v mednarodni javnosti.
Z letošnjimi gosti nas druži zajeten del naše zgodovine, saj prvo srečanje sega 23 let nazaj. V tem obdobju smo izvedli
že veliko skupnih projektov, veliko generacij naših pevk je doživelo Attaco, kot je bila tokratna, saj smo jih z odra v
dvorani Union slišali že tretjič.

Bob nagovarja poslušalce

KRESNI VEČER

P

rvi festivalski dan je bil na kresni večer in tudi mi smo ga
preživeli v tem duhu. Pripravili smo kresni večer in predstavili ljudsko tradicijo, povezano s tem ritualom. V indoevropskem prostoru ima sonce v juniju, ki nosi ime po najvišji rimski
boginji, Jupitrovi ženi Junoni, prav poseben pomen. Naši predniki so verjeli, da sonce vpliva na življenje in ga ohranja, zato so
častili sončna božanstva in se jim z obredi zahvaljevali, hoteli
so še povečati sončevo moč ter mu jo ohraniti, saj mu je v tem
času že začela pojemati. Zato so kurili ognje, kresove … in prav
od tod izvira praznovanje kresne noči, enega najbolj magičnih Rituali Kresnega večera
obdobij v vsem letu. Verjeli so, da lahko toplota in svetloba
ognja pomagata soncu v njegovem boju z mrazom in temo.

Igraj kolo, ne postavaj
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ATTACCA OPEN AIR

P

onovno je bogato in živahno kulturno dogajanje zavzelo tudi prostor mestnega jedra v Naskovem dvorcu, kjer so se
mladi ustvarjalci predstavili ljubiteljem zborovske glasbe in tistim naključnim mimoidočim, ki bodo to seveda še postali.

»V Mariboru smo se, zahvaljujoč vaši odlični organizaciji, imeli krasno. Glasba je bila fantastična, družine pa prijazne, odprte in radodarne. Hvala za vse, kar ste naredili, da je bilo naše bivanje tukaj tako izjemno!«
Susan Rahl, Piedmont Choirs

Slovo od prijateljev

ATTACCA NA PTUJU

V

cerkveni ladji ptujskega Dominikanskega samostana sta izvedla skupni koncert oba zbora: Piedmont Choirs iz San Francisca z dirigentom Robertom
Gearyem in Carmina Slovenica s Karmino Šilec. Koncert, poln žlahtnega muziciranja, se je iz tehtnega in zahtevnega prvega dela razvil v razigrani konec.
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KONCERTNI CIKLUS ATTACCA

... za ljubitelje vokalne glasbe in tiste, ki bodo to šele postali ...

JAN PLESTENJAK – Največji hiti za zbor
24. 9. 2015, Dvorana Union, Maribor

N

a prvem koncertu letošnje sezone v sklopu Koncertnega ciklusa Attacca se je zborovska umetnost srečala s popom. Eden najvidnejših slovenskih skladateljev, Ambrož Čopi, je tokrat posegel po glasbi slovenskega zvezdnika
Jana Plestenjaka in priredil njegove največje hite za zbor. Ambrož Čopi je v Maribor prišel s komornim zborom KGBL,
ki se je v zadnjih letih profiliral kot izjemno svež, energičen in prepričljiv ansambel, ki ga sestavljajo izbrani pevci Konservatorija za glasbo v Ljubljani, Akademije za glasbo ter drugih fakultet.Koncert smo organizirali z željo po sproščenem druženju čim večjega števila mariborski pevcev in kot družaben začetek zborovskih sezon.

Gostje – Zbor KGBL

»Seveda je zabava dobra, vendar pa se bojim, da pri nas vedno bolj prevladuje in da je v svoj vrtinec potegnila
celo strokovnjake, od katerih bi vendarle pričakovali, da bodo stopili na stran umetniškega. Tako je videti, da se
Slovenija v tujini v zadnjem času predstavlja zgolj še s predstavniki zabavne industrije (tudi zborovske). Tudi če bi
bila ta izvedena vrhunsko, je to še vedno zabavna industrija, ki boža čustva. Želim si zamenjati zabavnost, javno
prepoznavnost, morda celo slavo, in še druge poenostavljene poti do aplavzov za neko drugo bogastvo. Pot skozi
ta proces je težka, a zadovoljstvo ob koncu je zagotovo lahko izjemno.«
Karmina Šilec
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ZIMSKE URICE
11. 12. 2015, Dvorana Union

O

b zaključku tega bogatega leta smo v dvorani Union v Mariboru pripravili tradicionalni prednovoletni koncert Zimske urice. Posvetili smo ga Svetovnemu dnevu
zborovske glasbe, ki je v več kot dvajsetih letih pevsko združil na tisoče zborov. Milijoni
pevcev po vsem svetu so vsako leto okoli druge nedelje v decembru vključeni v koncerte, festivale, seminarje in druge
dogodke. To so dnevi, na katerih pokažemo, da lahko z močjo, ki jo velika zborovska skupnost kaže skozi glasbo, porušimo 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 in lepote v interpretaciji ter da 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. Na koncertu,
na katerem so nastopili vsi
oddelki Pevske šole CS, je k
prazničnemu vzdušju pripomogla tudi svečana podelitev Gallusovih značk, ki jih je
podelil Franci Pivec.

»... Prešerna razigranost in dvorana, ki je bila kultivirana, kot že dolgo ne, sta neki novi obet.
Veš, ta tvoja glasbena vertikala je enkratna! In za vse nas je pomirjajoče: rastejo nove in nove sijajne carminice ...«
Obiskovalka
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BALKANIKA
”Balkanske etno-improvizacije v živo!”
9. 3., 2015, Kosovelov dom, Sežana
12. 3. 2015, Gledališče Park, Murska Sobota
27. 3., 2015, Gledališče Toneta Čufarja, Jesenice
11. 4. 2015, Dom kulture, Slovenske Konjice
Avtorica projekta in dirigentka: Karmina Šilec
Izvajajo:
Carmina Slovenica, zbor
Janez Dovč, harmonika
Nino Mureškič, tolkala
Goran Krmac, tuba
Glasba: Jakob Jež, Matija Tomc, Uroš Krek,
Dinko Fio, Stevan Stojanovič Mokranjac,
Flory Jagoda, Marko Tajčević, Boris Papandopulo,
Peter Liondev, Vlastimir Nikolovski,
Stefan Mutafchiev, Grški ortodoksni napev,
narodne iz Makedonije, Bosne, Bolgarije, Srbije,
v priredbi.

B

alkanska glasba poslušalca težko pusti
ravnodušnega. Balkanika se zato človeka
ne le dotakne, temveč ga močno objame in
tako ima Balkanika spet in spet svoje reprize.
Temperamentna, bistra, erotična, pogumna glasba balkanskih narodov je taka, da jo lahko samo ljubimo in ona nam
vrača močna čustva. In takšni topli in iskreni so bili tudi odzivi poslušalcev po različnih koncih Slovenije. Po New Yorku
naravnost v Mursko Soboto, po Moskvi pa na Jesenice.
Petje izraža poseben odnos do življenja, pri katerem nista najpomembnejša melodija ali glas, temveč izkušnja in
občutje, s katerim se posreduje doživetje, ki ga opisuje pesem. Ta čudoviti spoj ponujamo današnjim ljubiteljem glasbe.

»...Najlepša hvala za včerajšnji koncert, mi smo bili navdušeni in nam ni žal, da smo vas povabili. Upam, da še kdaj...«

»… glasbeno potovanje po državah in ljudskih tradicijah balkanskega območja je očaralo publiko z intenzivnim
doživetjem, zaporedjem živobarvnih skladb, živahnih plesnih ritmov, strastnih melodij …«
»… program je fascinanten primer nadgrajevanja ljudske glasbene osnove, ki spontano, na skupni improvizacijski
poti, ponuja povezave z jazzom, a se na koncu dotakne tudi dance glasbe s priredbo in koreografijo, ki še izraziteje evidentirata sposobnost ustvarjanja, osvajanja in podajanja izvirnega in ne-muzejskega pristopa k ljudskemu
zakladu. V projektu Balkanika ta zaklad ostaja zvest svojim koreninam in je hkrati svež, avtorski, posodobljen …«
Primorski dnevnik

»Vrhunski koncert Carmina Slovenica v Slov. Konjicah na visokem nivoju. Iskrene čestitke. Vredno poslušanja in ogleda.«
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INVOKACIJE

2. 9. 2015, cerkev Svete Ane, Fram
Dirigentka: Karmina Šilec
Izvajajo: Carmina Slovenica
Glasba: Georgius Prenner, Daniel Lagkhner, Sergej Rahmaninov, Yoni Rechter, Stevan S.
Mokranjac, Codex Las Huelgas, Marko Tajčević, Salamone Rossi, Aleksander Kastalski,
maronitski, gruzijski, bolgarski, ukrajinski, judovski, indijski in drugi napevi.

Z

asnova programa sloni na odnosu do primarne duhovnosti. Osebne izpovedi avtorjev različnih časov in prostorov
o duhovnosti so neposredne refleksije duhovnega sveta − stičišča brezčasnega, večnega in vznemirljivega hkrati.
Koncert Invokacije je snovanje, svojevrstna arhitektura glasbe in besede, ki navzven izraža stik zelo različnih duhovnih
tradicij, vsebinsko pa žari isto sporočilo: osebno duhovno izpoved. Soredje izbrane glasbe prinaša vznemirljivo konfrontacijo, kontemplacijo in duhovno doživljanje.
»Ko se svet okoli mene bolj ali manj sesuva in so vsenaokrog same nesreče in poniglavosti, ti s svojimi svečenicami utešiš
ranjeno dušo. Kaka tolažba uteha si! Ko po dolgih mesecih zazveniš v ruralni sakralnosti primestja in razbiram nekatere
znane akorde in tipljem po tvojih zvočnih tkanjih, sem tako, tako srečna in pomirjena v sebi. Vsaka pesem se pokrije s kakim
vznemirljivim spominom, daljno pokrajino, vonjem, svetlobo, barvo ...
S pesmimi odmevajo vse tiste daljne pokrajine v meni, kamor smo ti s hvaležnstjo in radovednostjo sledili. In vedno bolj
postaja ta mozaik organski.
Joj, kako vidim porogljiv nasmešek v kotičku ustnic, a povem ti, da je svet, ki ga kreiraš in podarjaš ti nam, tako čudežen in
neprimerljiv s čimerkoli na tem svetu,da sem totalno očarana. V tem odčaranem svetu je to največ, se mi zdi.
Vem, da sem sentimentalna, verjetno preveč melanholična, da se ti zdi, da pretiravam in da sem morda že starčevsko
solzava. A presrečna sem,da sem dela tega tvojega “eksploratorija” (kje si našla ta super izraz?).
In med vsemi možnimi najdeš vedno PRAVO.
Čez tisič let, ko naju več ne bo, je popevka (menda STRNIŠEVO BESEDILO, KAJNE?), OB KATERI JE JOKALA MOJA mama in ob
kateri začutim družinsko mitologijo z vso bolečino in lepoto hkrati.
Ma, toliko tega znaš vzpostaviti v vseh nas, da bi človek moral zate izumiti nek nov vokabular. Kot sem ti že nekoč davno
napisala … Slediti ti z mozaičnimi kamenčki preteklega je prelepo. In šele zdaj, po toliko letih se tega zavedam polno. S
slastjo uživača in resnostjo zrelega odgovornega spremljevalca.«
Obiskovalka

»Odnos z občinstvom bolj kot z aplavzom merim s pozornostjo, ki so jo prinesli s seboj, saj občinstvo najbolj vpliva na izvajalce
s kakovostjo svoje lastne pozornosti. Ta se izrazi s koncentracijo in tišino, z nekim občutkom svetega.«
Karmina Šilec
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AKTIVNOSTI 2015
8. 1.,

Toksični psalmi – Ultimativna kolektivna 		
izkušnja, Prototype Festival, 			
St. Ann’s Warehouse, New York, ZDA

9. 1.,

10. 1.,

24.–28.8, Poletni glasbeni tabor Attacca, Union, Maribor
23.–30. 8. Poletna plesna akademija, dvorana Union, 		
Maribor
28. 8.,

produkcija Poletnega glasbenega tabora 		
Attacca, dvorana Union, Maribor

Toksični psalmi – Ultimativna kolektivna 		
izkušnja, Prototype Festival, 			
St. Ann’s Warehouse, New York, ZDA

2. 9.,

Invokacije, cerkev Svete Ane, Fram

25. 9.,

Attacca, Komorni zbor KGBL Ljubljana,		
zborovodja Ambrož Čopi,

Toksični psalmi – Ultimativna kolektivna 		
izkušnja, Prototype Festival, 			
St. Ann’s Warehouse, New York, ZDA

19. 11.,

Fortuna Fauvelu ne bo par!, predpremiera, 		
Stara dvorana, SNG Maribor

11. 12.,

Zimske urice, dvorana Union, Maribor

10. 1.,

Toksični psalmi – Ultimativna kolektivna 		
izkušnja, Prototype Festival, St. Ann’s 		
Warehouse, New York, ZDA

11. 1.,

Toksični psalmi – Ultimativna kolektivna 		
izkušnja, Prototype Festival, St. Ann’s 		
Warehouse, New York, ZDA

9.–12. 1, APAP|NYC 2015 mednarodna konferenca in 		
kulturna tržnica, New York, Hilton Midtown, ZDA
11. 2.,

sprejem pri županu dr. Andreju Fištravcu, 		
Mestna hiša Rotovž, Maribor

9. 3.,

podelitev srebrnega reda za zasluge, sprejem pri
predsedniku Borutu Pahorju, 			
Predsednikova palača, Ljubljana

9. 3.,

Balkanika, Kosovelov dom, Sežana

12. 3.,

Balkanika, gledališče Park, Murska Sobota

20. 3.,

When the mountain changed its clothing, 		
festival Zlata maska, Fomenco Theatre, 		
Moskva, Rusija

21. 3.,

When the mountain changed its clothing, 		
festival Zlata maska, Fomenco Theatre, 		
Moskva, Rusija

CS pred Momo

19.–22. 3., turneja Moskva, Rusija
27. 3.,

Balkanika, Gledališče Toneta Čufarja, Jesenice

11. 4.,

Balkanika, Dom kulture, Slovenske Konjice

10. 6.,

koncert, Turnerjeva dvorana, hotel Habakuk, Maribor

11. 6,

koncert, Mariborski Grad, Maribor

Veselje na NY metro

15.–30.6, Razstava o Attacci, CS Studio, Maribor
21.–24.,

Festival Attacca

22. 6.,

Attacca Open Air, Naskov dvorec, Maribor

22. 6.,

Koncert Attacca, dvorana Union, Maribor

23.6.,

Koncert Attacca, Dominikanski samostan, Ptuj
V Viteški dvorani
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IZVAJAN REPERTOAR 2015
Adiemus, Karl Jenkins
Aglepta, Arne Mellnäs
Aj, zelena je vsa gora, Uroš Krek
Can you hear me, Bob Chilcott
Axion Estin, grški ortodoksni napev, prir. Karmina Šilec
Bar’chu, Salamone Rossi
Because (When I’m tired), The Bird and the Bee
Benedicamus Domino, iz Codex-a las Huelgas
Bogórod̃itse D̃evo, Sergej Rahmaninov
Boža zvezda, bolgarsko-makedonska himna
Casta catholica, iz Codex-a las Huelgas
Da citra Kafölova, ljudska iz Rezije
Da pa Canynu, ljudska iz Rezije
De Profundis, John August Pamintuan
Der Gärtner, Johannes Brahms
Dober večer, dobri ljudje, slovenska ljudska
Dodole, srbska narodna, prir. Karmina Šilec
Dostojno jest’, pravoslavni napev
Dravidian Dithyramb, Victor Paranjoti, prir. Karmina Šilec
Elenko, mome malenko, makedonska narodna, prir.
Zvezdana Novaković
Farben, Arnold Schönberg, prir. F. Krawezyk
Fauvel’ 86, Lojze Lebič
Flatterie

Priliznjenost

Avarice		

Skopost

Uiléni		

Nizkotnost

Variété 		

Nestanovitnost

Envie		

Zavist

Lâcheté		

Strahopetnost

Gayatri Mantra, Marjan Šijanec
Hagada, Eran Dinur
Hamisha asar, Flory Jagoda, prir. Karmina Šilec
Hashivenu, tradicionalna judovska
Hymn, Karl Jenkins
Igraj kolce, Jakob Jež
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I’m Goin’ up a Yonder, Walter Hawkins
Ivanjčice pred starim majkama, prir. Dinko Fio
Jit gaddal, Salamone Rossi
Kaleš bre Andjo, makedonska narodna, prir. Karmina Šilec
Kayama, Karl Jenkins
Ki hine kachomer, Yoni Rechter
Kozaračko kolo, bosanska ljudska
Kresnice, zapis GNI
Kyrie Eleison, Boaz Avni
Ljubovni raboti, prir. Karmina Šilec
Ludo djore, prir. Karmina Šilec
Luštno je vigred, prir. Matija Tomc
Med iskrenimi ljudmi, Mojmir Sepe
Miloserdije dveri, Aleksander Kastalski
La illah illah Allah, tradicionalna iz Uzbekistana,
prir. Karmina Šilec
Miserere mei Domine, Daniel Laghkner
Moj Dilbere, bosanska narodna, prir. Karmina Šilec
Mozaiki, Lojze Lebič
Naše geslo, Marjan Kozina
Nemo kolo, Jakob jež
Niška banja, prir. Nick Page
Nocoj, pa oh nocoj, Danilo Bučar
Non nobis Domine, Daniel Laghkner
Ödi ödi, Stephen Hatfield
Oj, jak prlilitali dvai sokolonki, ukrajinska ščedrivka
Oj, momčeto, prir. Karmina Šilec
Oj, u horodi u častokoli, ukrajinska kolednica
Orion, Jure Rubežnik, prir. Tomaž Habe
Paskutines pagoniu apeigos, Bronius Kutavičius
Past Life Melodies, Sarah Hopkins
Pjesme dodolske, Marko Tajčević
Pleničke je prala, Radovan Gobec
Pobelelo pole ofcama, Matija Tomc
Praise His Holy Name!, Keith Hampton
Puknula oj, prir. Karmina Šilec
Puksänger, Karin Rehnqvist
Quare tristis es anima mea, Daniel Laghkner
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Raua needmine, Veljo Tormis
Iz Roman-a de Fauvel:
Virus moritur
Floret fex
Ay, amours
In Marie Miserie
Omni pene
Virgines egregie
Falvelle morire
Sancta Mater Speciosa (iz Stabat Mater), 			
Giovanni Pergolesi, prir. Karmina Šilec
Sanjam sen, Ed Robertson
Splet slovenskih božičnih, prir. Anton J. Kropivšek
Roža na vrtu, Viktor Mihelčič
Sambalelê, Eduardo Lakschevitz
San se šetao, Gustav Gonza
Sauceja dziezma, Liga Celma
Stabat Mater Dolorosa, Jacob Cooper
Šopite ne čuja, prir. Karmina Šilec
Shen khar venakhi, gruzijski srednjeveški napev
Syster Act, tradicionalna, prir. Mac Huff
So še rož’ce tam v vrtu žal’vale, Marjan Lipovšek
Splet slovenskih božičnih, prir. Anton J. Kropivšek
Tebe pojem, Stevan Stojanović Mokranjac
The Rose, Michael Neaven
Time to say goodbye, Francesco Sartorli
Total Praise, Richard Smallwood
Tuullet, Tellu Virkkalla
Vospojte, Marko Tajčević
Voščilo, Branko Rajšter
Vuštnejša ja ni, Matija Tomc
Wa habibi, maronitska himna, prir. Karmina Šilec
Zajdi zajdi, makedonska narodna, prir. Karmina Šilec
Zima, Lojze Lebič
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SEZNAM PEVK 2015

KONCERTNI ZBOR
Ana Arnejčič
Iva Arnejčič
Špela Bočnik
Tamara Bočnik
Saša Borec
Mojca Borko
Neža Borkovič
Jasmina Črnčič
Danaja Dvornik
Tajda Drevenšek
Eva Germ
Anja Gostenčnik
Staša Gostenčnik
Urška Gostenčnik
Kaja Gril Rogina
Sintija Habjanič
Nina Hanžič
Nika Kralj
Alenka Lavrenčič
Petra Lazar
Kaja Lekš
Ana Novak
Nika Pečovnik
Nina Pušenjak
Aina Reljič
Sara Ritonija
Ana Sandrin
Melanija Stojkovič
Ana Studen
Barbara Šimek
Jera Topolovec
Ženet Vidovič
Žanet Vodušek
Mojca Zidarič
Anja Žnidar
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»Osebnostni profil in značajske lastnosti izvajalk je tisto, kar mi je najpomembnejše. Če se zgodi, da je vmes še kak
zelo lep glas ali poseben glasbeni talent, je moja sreča še toliko večja, ampak osebnostne značilnosti so tiste, ki iz
izvajalke naredijo del tima. Izvajalke morajo biti čustveno zrele, da zmorejo ostati trdne v posebnih situacijah, kar
velika gostovanja in pomembni nastopi na neki način so. Pomembno je, da so odgovorne in da so močne osebnosti
z značajem, s stališči. Šele potem lahko ustvarimo tako subtilen kolektiv. Carmina Slovenica namreč ni skupina,
temveč tim v pravem pomenu besede, zato mi je zelo pomembno, kako se vsak posameznik vključuje vanj. «
Karmina Šilec

Skupina PRIME
Ana Babič
Lucija Bujas
Julija Gaube
Natka Gostenčnik
Ajša Mara Kacjan
Eva Kocbek
Karidia Kolbl
Nuša Kričej

Začetki

Eva Kurnik
Ina Leljak
Mojca Mihec
Manca Puhek
Lara Rečnik
Ananda Ribič
Kaja Rutar
Ines Tobias
Eva Tomašek
Jerneja Toplak

Prime 2016

Sprejem po premieri v Moskvi
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PEVSKA ŠOLA CS

V

loga zborovskega petja pri vzgoji mladih je veliko večja, kot jo prepozna večina
ljudi. Sodelovanje v zboru je šola družbe, ki se zelo redko ponovi drugje. Ko se kot
posameznik preleviš v del celote, za trenutek izgineš, da zasiješ v popolni luči skupine,
ki dela nesebično za isti cilj. Kakšna izkušnja!
Vsi mladi, ki nas v Pevski šoli CS sedaj razveseljujejo s svojo pesmijo, bodo jutrišnji
odrasli. Upamo, da bodo ostali občutljivi za kulturo pa tudi zase in za druge ljudi. Zato
so naši programi skrbno izbrani, raznoliki; mladim pevcem skozi izvajanje glasbe in
ples nudijo veliko raznolikih, pomembnih izkušenj.
Pevska šola CS že skoraj dve desetletji nudi glasbeno talentiranim otrokom priložnost kvalitetnega preživljanja
prostega časa. Z izvajanjem skladb različnih glasbenih zvrsti mladi pevci spoznavajo ne le bisere svetovne glasbene
dediščine, temveč tudi kulturo in tradicijo drugih narodov. Tudi preteklo leto je bilo takšno.

POLETNI GLASBENI TABOR ATTACCA
24.–28. 8. 2015, Union, Maribor

C

armina Slovenica, ki že 50 let mladim nudi kakovostno glasbeno in gledališko udejstvovanje, je v tej sezoni predstavila nov projekt, ki je konec poletja zaživel v mestu Maribor: Poletni glasbeni tabor Attacca, kamor so se lahko
vpisali vsi, ki imajo veselje do glasbene, plesne in gledališke ustvarjalnosti, jih zanimajo nove izkušnje, želijo ustvariti
nova prijateljstva, pripadati skupini, biti kreativni; torej vsi tisti, ki so teden počitnic pripravljeni nameniti umetnosti
in druženju z vrstniki.

Skupina Prime
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»Fenomenalen zaključek poletnega tabora Attacca 2015, včeraj v Unionski dvorani.
Če tega ne vidite,predvsem pa ne slišite, vam ne more biti jasno kaj zmorejo naši otroci z izjemnimi pedagogi pripraviti v
pičlih 4.dnevih (po 3 ure).
Čestitke vsem.«
Barbara Kostanjevec

Skupina Junior
Na letošnjem poletnem taboru je sodelovalo več kot 80 otrok v starosti od osem let naprej. S petjem, igranjem na
instrumente, plesom in govornimi delavnicami so spoznavali različne glasbene zvrsti, bisere svetovne glasbene dediščine, kulturo in tradicijo svojega in drugih narodov ter seveda tudi glasbo našega časa.
Program, ki je obsegal petje, različne gibalne tehnike, igranje tolkal, govorne delavnice, vodeno poslušanje glasbe in
ples, so vodili priznani umetniki in pedagogi. Nino Mureškič, tolkalec, Dalanda Diallo, plesalka in plesna pedagoginja,
glasbene pedagoginje Jasna Drobne, Kerstin Vuga in Andreja Šmigoc, Lucija Sel, specialna pedagoginja, Klavdija Zorjan
Škorjanec, docentka za willemsovo metodo, in Živa Horvat, pianistka.
Ob koncu ustvarjalnega tedna so mladi ustvarjalci svoje delo zelo uspešno predstavili na zaključni produkciji Poletnega
tabora in s svojim nastopom izredno presenetili in navdušili vse zbrane.

Navdušeni obiskovalci zaključne produkcije
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OTROŠKI ZBOR PU

Zborovodkinja: Marinka Šober

P

evci zbora PU so bili v tem letu res zelo pridni. Čeprav so nove člane sprejemali v svoje
vrste tudi med letom, so na pomlad že vsi skupaj zaplesali in zapeli Čmrljonavte ter nastopili
na zadnjem koncertu Attacca v Unionu. Niso
kam daleč potovali, a njim so razburljivi in naporni že nastopi v Beli dvorani, veliki Unionski
dvorani ali v Vetrinjskem dvoru. Večina se je
aktivno vključila v delo na nekaj sobotnih
pevskih delavnicah in vajah, kjer so bili pridni in
aktivni, posebej pri malici in v odmoru!
Učili so se gibanja po odru, po prostoru, plesali
ob petju in glasbi, kot papige ponavljali besedila pesmic in jih kot najboljši mojstri tudi prepevali. Da so se naučili novo
pesmico, so potrebovali kar nekaj časa in vaje, učiteljica Marinka pa veliko potrpljenja in motivacije. A vse se izplača, ko
nam zaploskajo naši starši in prijatelji, pa starejše pevke, pred katerimi se še posebej radi postavijo, saj so jim dober
vzgled; njihova velika želja je, da bodo nekoč tudi sami tako dobri pevci!
Puji so imeli zelo radi pričetek pevske vaje, ko vsak sam prepeva – kot solist. Predstavljali so vedno nove pesmice, ki
so se jih naučili v vrtcu ali šoli, pri pevskem zboru ali doma. Koliko lepih pesmic so tako slišali, nekatere pa tudi zapeli
skupaj s solistom!
Do pevske sobe v Unionu je veliko stopnic; prav toliko jih je treba prehoditi, če želimo napredovati, se kaj naučiti in lepo
nastopati. Počasi in po malem se daleč pride, zato stopnice – ena po ena – niso tako naporne, če vidimo svoj cilj: biti
dober pevec ali pevka, uživati v skupini, v zboru, med Puji!
To je naš cilj!
Zborovodkinja Marinka Šober
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AKTIVNOSTI 2015
7. 2.,

glasbena delavnica, Union, Maribor

12. 3., Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Mladina poje 2015, 		
dvorana Union, Maribor
9. 5.,

glasbena delavnica, Union, Maribor

16. 5., koncert, Bela dvorana, Union Maribor
20. 6., Čmrljonavti, Naskov dvorec, Maribor
22. 6., Mednarodna Attacca, dvorana Union, Maribor
12. 9., Čmrljonavti, UGM, Maribor
4. 12., nastop v Vilinski vasi, Vetrinjski dvor
11. 12., Zimske urice, dvorana Union, Maribor
29. 12., nastop na prireditvi Slovo dedka Mraza, Trg Leona Štuklja, Maribor

REPERTOAR 2015
Ciciban je zaspan, Majda Eržen Novak
Cigančica, Janez Kuhar
Čuk na palici, Svetlana Makarovič
Hi, konjiček, Janez Bitenc
Delavnice v UGM

Kekčeva pesem, Marjan Vodopivec
Mali prodajalci zijal, Tomaž Habe
Mali rak, Lida Frajt
Palček vseznalček, Tomaž Habe
Palčki pozimi, Tomaž Habe
Plesala sen, slovenska ljudska
Res, super so gorile, Anton J. Kropivšek
Sanjaj lepe sanje, Tomaž Zorko, Jana Zorko
Splet slovenskih božičnih, prir. Anton J. Kropivšek

Z Dedkom Mrazom

Ubogi mali Tonček, Harry Hemsley
Čmrljonavti - The flight of the Bumblesnouts ( Debbie Campbell)
Suni ga v gobec

Vitka breza

Ohranite planet

Motor

Teta Stanka

Slovo

Od Indije do Afrike

To je svet

Krokodil
Naši ptički
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SEZNAM PEVK IN PEVCEV 2015
Lana Casagrande
Klemen Cundrič
Aicha Lena Diallo Mazrek
Lidija Dover
Neža Grajfoner
Sofija Kamnešek
Tija Kovačič
Ana Kramberger

V Vilinski vasi

Žiga Leskovar
Lana Mikložič
Nadia Nišić
Lucija Rečnik
Sofija Elena Simonič
Tinkara Lucija Simonič
Ana Sliškovič
Neja Škrabl
Filip Zečević
Intenzivne vaje z Marinko

Malica

Čmrljonavti
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OTROŠKI ZBOR JUNIOR CS
Zborovodkinji: Manja Gošnik Vovk, Jasna Drobne

J

unior CS je sezono, v kateri je nastopil kar dvanajstkrat, zapolnil s številnimi vznemirljivi dogodki, predvsem pa z
zbranim delom na rednih pevskih srečanjih, dvakrat tedensko v Unionu.

PRIPRAVE

28. 2.—1. 3. 2015, Priprave, Zidanškov dom, Pohorje

N

aše intenzivnejše pevsko druženje na Pohorju
je zdaj res že tradicionalno. V domu, v sobah
in z našim dobrodušno strogim oskrbnikom smo si
zelo domači in na zimskih pripravah res uživamo.
Ja, dobesedno zimskih, saj je bilo spet obilo snega.
Veliko smo se kepali, sankali in valjali po snegu ...
no, tudi peli smo. Vaje smo namenili učenju in utrjevanju pesmi za območno revijo JSKD in pripravi na
sodelovanje na mednarodnem pevskem tekmovanju
Sacra Bratislava. Naše piljenje je bilo dobro, saj nas Pridni na pripravah
je na pevski reviji strokovna ocenjevalka zelo pohvalila in predlagala za sodelovanje na regijskem oz. državnem nivoju.
V naslednji sezoni bomo to spodbudo vsekakor poskušali kar najbolj kvalitetno udejaniti.

78

L E TO P IS 20 15

MUSICA SACRA BRATISLAVA 2015
19.—21. 6. 2015, Bratislava, Slovaška

19. 6. 2015, koncert v Jezuitski cerkvi
20. 6. 2015, tekmovalni nastop v Hall of Mirrors of the Primatial Palace
20. 6. 2015, nastop na Slavnostni ceremoniji ob 10-obletnici tekmovanja
20. 6. 2015, nastop na Gala koncertu

O

dločitev za sodelovanje na mednarodnem pevskem tekmovanju v glavnem mestu Slovaške je zorela skozi vse šolsko leto. A bili smo prava ekipa ... pomladanski meseci, ki smo jih namenili pripravi na tekmovanje, so bili delovni in
v prijetnem pričakovanju gostovanja, ki je bilo polno dogajanj. In ni nam žal vsega časa na vajah, saj smo prejeli zlato
priznanje.
V glavnem že razbremenjeni zaključnih šolskih skrbi smo se hitro prepustili vznemirljivemu pevskemu vzdušju, ki
zajame pevce in dirigente na tovrstnih gostovanjih. V duhu glasbe je bilo že naše bivanje v lepem, novem hotelu z

Zmagovalni pozdrav
imenom Chopin, pred katerim so bili tudi prehodi za pešce v obliki klaviature. Kako domiselno.
V treh dneh smo imeli kar štiri nastope. Na prvem so se predstavili vsi zbori tekmovanja in se je zgodil v večernih urah
dneva našega prihoda. Utrujeni, še nekoliko negotovi smo peli kot prvi nastopajoči ... še ne najbolj prepričljivi, a vendar
nas je direktor festivala pohvalil. Jutri mora biti bolje!
Res smo se bali zgodnje ure tekmovalnega nastopa! Dolga pot dan prej, večerni koncert, pozna večerja, živahno dogajanje v sobah ... noč je bila kratka, vstajanje naslednji dan ob sedmih. Po zajtrku, ogrevanju telesa in glasilk ter oblačenju
v pevske obleke smo se skozi prometno gosto Bratislavo komaj prebili do kraja našega nastopa. Tekmovalni oder v Hall
of Mirror s of the Primatial Palace je zelo lep, ravno prav akustičen. Močno motivirani smo ob izjemno subtilni klavirski
spremljavi naše pianistke Tatjane Dvoršak na tekmovalnem nastopu, na katerem nas je ocenjevala žirija v zasedbi prof.
Kurt Bikkembergs (Belgija), prof. Blanka Juhanakova (Slovaška) in dr. Andrea Angelini (Italija), peli dobro, točno, doživeto
... učiteljica Marinka se je po nastopu kar zjokala od sreče, občutek je bil dober ...
Naš tretji nastop je bil drugačno doživetje. Za slavnost ob proslavljanju 10-letnice tekmovanja, kjer so sodelovali vsi
zbori festivala, smo veliko vadili; koncert je bil dolg in predvsem poln pričakovanja na razglasitev rezultatov.
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Naš zadnji nastop je bil na večernem gala koncertu. Prepustili smo ga naši ekipi starejših pevk zbora Junior CS, ki so
Mozartovo Allelujo zapele v dvoglasni a cappella izvedbi. V polni Jezuitski cerkvi je bilo njihovo petje angelsko.
Kako tudi ne? Pred nastopom so nam podelili zlato priznanje. Kakšno veselje! Udeležili smo se resnega, zahtevnega
tekmovanja ter prejeli zlato ... kako smo bili ponosni, navdušeni, samozavestni!
Ob vseh tekmovalnih dogajanjih pa so prav posebna najlepša tista druga ... od pice, ki je spontano “padla” v deževnem
sobotnem popoldnevu, do natakarice, ki se je pri večerji s krožniki, polnimi riža, prevrnila na torbe mentoric. Ne bomo
pozabili lepih deklet in fantov poljskega mladinskega zbora, ki so bili z nami v hotelu, pa vožnje z ladjico po Donavi do
gradu Devin ter pojedine v McDonald’su, ko smo pričakovali zeljno juho, a nato dobili velike Happy Meale.
Polni lepih spominov in dobre volje smo se v nedeljskih popoldanskih urah vrnili v Maribor, nekatere pevke v pričakovanju piknika, vsi pa v pričakovanju koncerta Atacca z gosti iz Amerike, ki se je že naslednji dan zgodil v Unionski
dvorani.
Manja Gošnik Vovk

Žirija se posvetuje
»V Bratislavi smo veliko nastopali in se pripravljali na tekmovanje, kjer smo se zelo dobro odrezali, saj smo zmagali
v kategoriji do dvanajstega leta starosti.
Ko smo se s slavnostnega koncerta vračali v hotel, je na nebu zažarel ognjemet ... mogoče so ga prižgali samo za
nas! «
Lana Kovačič

»V Bratislavi smo nastopali v cerkvi in lepi dvorani z ogledali, veliko potovali z avtobusom in imeli veliko postojank,
se z ladjo peljali po Donavi do Devinskega gradu.
Fajn mi je bilo, da smo zmagali in da sem imela v sobi dobro družbo. «
Bela Strnad Ornik

»Zadnji dan v Bratislavi smo šli na kosilo v Mc Donald’s. Učiteljice so šle naročit hrano. Ko so prišle nazaj, so nam
rekle, da nimajo več njihove hrane, da imajo samo še zeljno juho. Bili smo malo žalostni, a ko smo prišli noter, smo
videli, da nam že nosijo njihove pakete. Ugotovili smo, da so nas učiteljice »nahecale«.«
Staša Fonovič
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AKTIVNOSTI 2015
28. 2.-1. 3.,

intenzivne priprave, Dom Miloša Zidanška, Pohorje

12. 3.,

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Mladina poje 		
2015, dvorana Union, Maribor

16. 5.,

koncert, Bela dvorana, Union Maribor

20. 6. 15,

tekmovalni nastop na X. Mednarodnem festivalu 			
Sacred Music Bratislava 2015, Bratislava

19. 6. 15,

koncert v Jezuitski cerkvi, Bratislava

20. 6. 15,

nastop na Slavnostnem ceremonialu v Jezuitski cerkvi, 		
Bratislava

20. 6. 15,

nastop na Zaključnem gala koncertu, Bratislava

22. 6.,

Mednarodna Attacca, dvorana Union, Maribor

4. 12.,

nastop v Vilinski vasi, Vetrinjski dvor

11. 12.,

Zimske urice, dvorana Union, Maribor

29. 12.,

nastop na prireditvi Slovo dedka Mraza, 		
Trg Leona Štuklja, Maribor

V Bratislavi

REPERTOAR 2015
Alleluja (iz Exultate, jubilate), Wolfgang Amadeus Mozart
Ave Maria, Nunu Gabunia
Božično drevo, bes. in glasba Aleksander Mežek
Brusič Mraz, Zdenek Kriebel
Canticorum iubilo, G. F. Haendel

Pevke in pianistka Tatjana Dvoršak

Canzone organotopologica, H. Raul Dominguez
Choo Choo Train, tradicionalna, prevod Tugo Klasinc
Hallo Django, Ulrich Fuhre
Impuku Nekati, John Gleadall
Jaz ‘mam pa konj’ča belega, koroška ljudska iz Podroža, prir. Matija Tomc
Ko ptice zapuste, Wolfgang Amadeus Mozart
Lavender’s blue, angleška tradicionalna
Menuet, J. S. Bach, prir. Ciril Vertačnik
Messe Breve No. 7 in C, Charles Gounod
Moribayasa, afriška ritmična improvizacija
Pod zelenim oknom, Emil Adamič
Sladopek, Leslie Bricusse in Anthony Newley
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Sonca si želimo, Lojze Krajnčan
Spi, dete, spi, Johannes Brahms
Splet slovenskih božičnih, prir. Anton J. Kropivšek
Škatlica z gumbi, John Gleadall, Ruth Kenward & Gerry
Page, slov. besedilo Jasna Drobne
Žabji kralj, John Gleadall, slov. besedilo Jasna Drobne
The Land of Music, Ilkka Kuusisto
Rajski otok, John Gleadall, slov. besedilo Jasna Drobne
Tisoče želja za v vodnjak pri Devinskem gradu

Voščilo, Branko Rajšter
Vse za tvoj nasmeh, Bob Chilcott
Zemlja pleše, Mojmir Sepe
Zima, Lojze Krajnčan
Zvoni, zvonček, zvoni, Sam Widmann
Živalska svatba, prekmurska ljudska

SEZNAM PEVK IN PEVCEV 2015

Dotik sreče

Neža Bajec
Aneja Berglez
Gabi Driggs Donatien
Zala Erjavec
Staša Fonovič
Valentina Gep
Katja Horvat
Daša Jager

Zimske radosti na Pohorju

Lana Kovačič
Enja Lampe
Ajša Lekš
Ajda Nišić
Bela Strnad Ornik
Lucija Šega
Tobias Škrabl
Deva Zemljič

Pripravljeni na nastop na Slovaškem
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SOLOPEVSKI ODDELEK

Pedagoginje: Urška Breznik, Nina Dominko, Jasmina Črnčič

T

o, kar je Carmina Slovenica danes, je kompleksen ustroj. Veliko moramo
namreč vložiti v izobraževanje, kar je pogoj za vzdrževanje ravni našega ansambla. Naš vložek v to je bistveno večji kot v drugih umetniških produ-kcijah, kjer običajno sodelujejo že usposobljeni in izoblikovani ustvarjalci,
ki so znanje pridobili na umetniških akademijah. Mi moramo naše izvajalke,
predvsem zaradi njihove mladosti, v celoti izoblikovati sami. Carmina Slovenica ima za seboj zelo velik aparat, čeprav je ta manj viden.
Letošnje solopevske produkcije so že prinesle lepe sadove: dela novih glasbenih pedagoginj oddelka za solopetje. Na produkcijah smo slišali vse učenke,
ki so se predstavljale z raznolikim programom. Občinstvo je tako na nastopih
v Rajštrovi dvorani spremljalo predstavitev celotne piramide: od najmlajših
predmutacijskih razredov do najvišjih letnikov tega oddelka Pevske šole CS.

AKTIVNOSTI 2015
1. 3.,

produkcija, Rajštrova dvorana, Union, Maribor

10. 5.,

produkcija, Rajštrova dvorana, Union, Maribor

29. 6.,

produkcija, Rajštrova dvorana, Union, Maribor

11. 12., Zimske urice, dvorana Union, Maribor
13. 12., produkcija, Rajštrova dvorana, Union, Maribor
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ZALOŽNIŠTVO

V

založbi CS je do zdaj že izšlo 17 CD-jev, 3 DVD-ji, 3 LP-ji, 3 kasete. Ponosni smo na to zares impresivno številko
založniških izdelkov. Ti prinašajo zelo raznoliko glasbo: od glasbe srednjega veka, baroka, balkanske etnične glasbe,
pop in džez glasbe, avantgardnih glasbenih iskanj … pa do sakralne in celo antifašistične glasbe. Tik pred koncem leta
pa je izšel težko pričakovani CD.

TOKSIČNI PSALMI

Ultimativna kolektivna izkušnja
CD Toksični psalmi prinaša repertoar, na katerem je temeljil ansamblov uspešen
choregie projekt z istim naslovom.
Skorajda zlovešča misel »Povedal ti bom. Mlad si še, vendar si eden od nas, in jaz sem
eden od nas, zato ti bom povedal.« intonira Toksične psalme. V ozadju celotnega
koncertnega loka se namreč oglaša smrt, zveni morilska kuga.
Prizori prehajajo med različnimi duhovnimi svetovi preteklosti in sedanjosti. Glasbeno
prizorišče je imaginarni svet, ki je zazrt med sence prednikov in je hkrati odsev sodobnosti.Bivanje človeka je spremenjeno v tuzemsko dramo: človek za slavo svojih psalmov ubija.
... pravi vrhunec je petje ...
(Opera World)
... eklektično v smislu glasbenega sloga ...
(New York Times)
... zvočno navdušujoča ...
(New York Music Daily)
... prečudovito petje, da ostaneš brez besed ...
(New York Observer)
... presunljiva slušna in vizualna izkušnja ...
(Theatre Mania)

Dirigentka: Karmina Šilec
Izvajajo:
zbor Carmina Slovenica
Slovenski tolkalni projekt, tolkala
Marko Hatlak, harmonika
Musica Cubicularis, godala
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Giovanni Battista Pergolesi:
Sancta Mater Speciosa /
The Beautiful Mother Stood
Blessed Mother, be not harsh
Cause your sufferings
To be fixed deeply in my heart.
With your child from heaven
Let me share my part
Of the penance He deigns to bear.
Make me rejoice with you,
and share the adoration of Jesus,
as long as I shall live.
Familiarize me with this ardour
Make that I do not turn
From this desire.
Virgin, most exalted among virgins,
Be not bitter towards me,
Let me take the child in my arms.
(Jacopone da Todi)
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UTRINKI
Iz korespondence...
»Draga Minja!
Tebi v vednost in koncertom v prid, se steka posnetek
dveh Balkanik preko Trojan, Janezu na e-naslov.
Vdano predan... MC-DJ Željko :-)))))«
»Dragi MC-DJ Željko,
iz srca hvala za tvojo vdanost in predanost :-)
V prid miru v naši hiši, pospremi posnetek še naši
arhivarki na mail, lepo prosim.
Želim ti lep dan, čim dlje od risank stran :-)
Pozdravček, Minja«

»Spoštovana dirigentka, gospa Karmina Šilec, program in izvedba Zbora Carmina Slovenica na svečanosti ob
25-letnici delovanje DOBE je bila vrhunska. Svečanost ste zaznamovali s svežino in intenzivnostjo, ki je vsem
segla globoko v srce. Iskrena hvala vam in vašim dekletom. Veliko uspehov vam želim tudi v prihodnje.«
Jasna Dominko Baloh

Zahvala ob slovesu Sare, Nine in Ane
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»Leta 2005 je CS izvajala avdicije po osnovnih šolah, seveda so bile avdicije tudi na moji šoli, a se zaradi drugih obveznosti takrat nisem mogla
udeležiti. Učiteljica glasbe mi je rekla, da če se vpišem k zboru, dobim
status kulturnika in me napotila na avdicijo v Union. To, sem si rekla, status
kulturnika, zaradi katerega bom imela določene privilegije! Bom probala, pa
bo trajalo, kako dolgo bo trajalo.
Na avdiciji mi je bilo rečeno, da bomo videli ali se bom ujela. In na srečo,
sem se. Sprva sem mislila, da bo to samo še en hobi več v mojem življenju,
a se je izkazalo, da temu ni tako. Kar hitro sem dobila vlogo tolkalistke,
kasneje sem postala mojster za vso tehniko in seveda potujoči GPS (rojena
še v Jugoslaviji z vstavljenim čipom).
Vsa leta sem se družila večinoma s fanti, dokler nisem postala članica CS,
kjer me je naenkrat obdajalo 35 deklet, vsaka z velikim egom in s svojimi
težavami, bodisi PMS, pač slab dan ali problemi s fanti, kar je velik zalogaj
za tako velik korpus, kjer moramo biti složni. Ampak nam je uspelo! Večkrat
in vedno znova. Vsi vemo kako nas je razganjalo v srednjih šolah in med 26
fanti sem seveda bila ena izmed glavnih razgrajačev. Med mojimi najstniškimi leti me je Karmina odlično ujela v
svojo mrežo in mi pomagala na poti iskanja same sebe. Še danes ne vem, kje
bi dejansko pristala in kaj bi delala, če ne bi bila tu. Nekega dne je Karmina prišla na vajo in mi rekla: »Daj si malo
poglej to mešalko, kako se dela na njo, bo prišel Ženko in ti pokazal.« In zgodilo se je, odkrila sem ljubezen, odkrila
sem sebe, točno to, kar želim delati v svojem življenju. Zmeraj sem si želela biti povezana z glasbo, tudi po končani
»karieri« pri CS, saj sem skozi leta pridobila veliko glasbenega znanja, naučila sem se poslušati in gledati na glasbo
na drugačen način, zato sem resnično zelo vesela in hvaležna Karmini, da mi je pomagala pri iskanju in uresničitvi
mojih sanj.
Najpogosteje postavljeni vprašanji od ljudi sta, ali dobimo kaj plačano in ali so vaje res tako naporne. Prvič, ne, ne
dobimo plačano. Nastopati v ogromnih dvoranah za 2000 ljudi, dobivati bučne aplavze, stoječe ovacije, pozitivne
kritike, to je nekaj neprecenljivega, kar nič v življenju ne more nadomestiti! In drugič, pri nas ni nič drugače kot pri
športnikih, tudi oni imajo naporne treninge, drugače ne dosegajo dobrih, vrhunskih rezultatov. Vaje so naporne,
morajo biti, saj brez truda in predanosti ne moreš doseči takih uspehov, kot jih dosegamo in jih vedno bomo
(bodo).
CS ni le del tvojega življenja, ampak je življenje. Ne glede na to, koliko uprizoritev smo do sedaj že imele, se vedno
znova potrudimo, da navdušimo gledalce, saj je vsak prišel na koncert zaradi nas.
Še predobro se zavedamo, da občinstvo to predstavo gleda prvič (starši izvzeti! :) ), ne glede na to, koliko identičnih
predstav je dejansko za nami, jim vedno znova poskušamo zlesti pod kožo, navdušiti, pričarati nasmeh na obrazu
ali v njih vzbuditi kakšno drugo čustvo. Koncert, predstavo moramo izvesti tako dobro, kot da to tudi same prvič
izvajamo.
Najbolj fascinantno od vsega je, kako zmore vsaka punca ob strani pustiti svoj individualizem, egoizem in se za
dve uri na odru (ali pač dvotedensko turnejo) povezati z ostalimi, tako deluješ kot ekipa, neka celota, saj je to edini
način za uspeh.
Marsikaj smo dale skozi, marsičemu se je bilo treba odpovedati, a bilo je vredno, popolnoma vse! Doživela sem reči,
o katerih si ne bi upala niti sanjati, praktično smo prepotovali celotno Evropo, videla sem velik del Azije, Avstralijo,
Ameriko,… Kako noro je gledati obešene naše plakate po velikih mestih, jih videti na vsakem koraku, da se počutiš
kot doma. Spoznala sem veliko različnih kultur, verjamem, da toliko kot sem prepotovala, toliko dežel, ki sem jih
uspela videti s CS, ne bom (vsaj številčno) videla verjetno v celem mojem življenju.
Tako in tukaj sem, leta 2015 še vedno članica zbora Carmina Slovenica. Moje »trajanje« je trajalo kar 10 let! Kdo bi
si mislil… Začela sem s projektom »Iz veka vekov...«, katerega glasbo je napisal Lojze Lebič in zaključila s projektom
»Fortuna Fauvelu ne bo par!«, prav tako skladatelja
Lojzeta Lebiča. Moj krog se je popolno zaključil. V vseh teh letih se je spletlo veliko dobrih prijateljstev in veliko
izmed prijateljic se je že poslovilo, sedaj sem na vrsti jaz. Najbolj bom pogrešala našo povezanost in enotnost, to
energijo, ki smo si jo prenašale med sabo. Vse to, kar smo dosegle, SKUPAJ, vse za eno in ena za vse, je nekaj, kar
se mi ne bo ponovilo nikoli več v življenju. Zelo sem vesela in ponosna, da sem članica zbora Carmina Slovenica, da
sem del nečesa tako velikega in vplivnega. To bo nekaj, česar se bom spominjala celo življenje, kjer sem odraščala, dorastla in postala takšna oseba kot sem. Kajti, če sem v teh letih kaj zares spoznala, potem je to misel, da...
najrajši sem, kar sem!«
Sara Ritonija
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»Moja zgodba se začenja zgodaj, že v vrtcu, kjer so nam povedali
da pride ‘’teta’’ in vsak ji bo nekaj zapel. Ko sem svoje odpela mi je
‘’teta’’ dala nekakšne liste, ki sem jih po prihodu domov pokazala
mami. Mama je bila zelo navdušena in mi povedala, da sem izbrana
in imam možnost se pridružiti najboljšemu zboru daleč naokrog. Kot
otrok se seveda nisem zavedala pomena in velikosti te priložnosti
ki mi je bila dana pa vendar sem se odločila za. V času osnovne šole
sem se ob šoli in zboru ukvarjala še z drugimi obšolskimi dejavnostmi, vendar je nekako vedno ‘’prevagal’’ zbor in temu sem zmeraj
ostajala zvesta. Na začetku gimnazije sem se odpovedala vsem
drugim obveznostim in s tem posvetila ves svoj čas šoli in zboru.
Svoje odločitve ne bi nikoli spreminjala in če bi se kdaj odločila drugače bi danes to močno obžalovala. Zakaj?
Zato ker Carmina Slovenica ni zapolnjevanje prostega časa dvakrat na teden. CS je način življenja, ki ga lahko
razumejo samo tiste, ki so ‘’Karminice’’. Biti ‘’Karminica’’ je čast, ki ne doleti vsakega. Pomeni biti 100% predana,
pomeni biti prilagodljiva, vztrajna in zmeraj pripravljena na vse. Trdo delo, naporne vaje, odrekanja in občasna
nervoza absolutno spadajo zraven, saj brez tega CS ne bi bil to kar je. Sklepanja novih prijateljstev, pravih prijateljstev, spoznavanja novih kultur, držav, samozavest, samoiniciativa, organiziranost, hitre reakcije, delo v skupini,
prilagajanje, vztrajnost, potrpežljivost, odrekanje, predanost, dovzetnost, natančnost,… Vse to in še mnogo več so
stvari, ki sem se jih pri zboru naučila in to so stvari, ki so me naredile takšno osebo, kot danes sem. In za to bom za
ta zbor, to izkušnjo in ta del svojega življenja, večno hvaležna.
Ko enkrat postaneš del velike CS družine, to tudi za vedno ostaneš. Od tega, od te družine, se v resnici nikoli ne
posloviš. Vedno si del tega, pa čeprav iz parterskih vrst unionske dvorane, zmeraj vdihneš na pravem mestu, kimaš
z glavo, poganjaš ali upočasnjuješ tempo s puncami na odru ter se spomniš vseh opomb, ki jih imel zapisane v
notah.
Za konec bi dodala samo še:
Hvala, gospa Karmina Šilec, za ponujeno priložnost, za vso predano znanje, za vse izkušnje, ki sem jih pridobila ob
Vas, hvala, za vse kar Ste mi nudili skozi vsa ta leta. Brez Vas danes ne bi bila to kar sem.«
Maja Ambrož

»Pot po stopnicah v Unionski vodi do zgornjih prostorov Carmine
Slovenice, kateri sem posvetila 10 let svojega življenja, ki so me
zaznamovala v najlepši luči. Disciplina, spoznavanje sveta, garanje za
nek cilj, timsko delo, petje, samostojnost, organiziranost, odgovornost,
natančnost, vztrajnost in še bi lahko naštevali, to so veselja, ki jih v
takšni luči ne pridobiš nikjer drugje.
Pot se je začela z večjo turnejo v San Francisco in Los Angeles, ter
končala z nepozabno turnejo v New York. 10 let vztrajanja pri zboru je
na trenutke znalo biti zelo naporno, vendar se je na koncu trud zmeraj
poplačal z velikim zadovoljstvom in velikim aplavzom, do katerega
nas je pripeljala naša zborovodkinja Karmina Šilec, kateri bom vedno
hvaležna, da sem imela možnost biti del takšnega edinstvenega zbora,
pridobiti toliko novih izkušenj in medtem tudi spoznati samo sebe in svoj glas.«
Anja Vinkovič
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»Spoštovani,
Jercina zadnja predstava, Fortuna Fauvelu ne bo par! in zaključek
devetletne predanosti zboru. Misel, da je tokrat zadnjič z zborom
na odru, je glede na silovitost in premoč še ene izjemne predstave,
ostala nekje v ozadju in še sedaj nekako sploh nimam zmožnosti oblikovanja zaključka o dejstvu, da Jera ni več članica Carmine
Slovenice.
Je mogoče, da se je Jerino delo v tem času, ko je pela z zborom,
zaraslo tako globoko nekam vame, da je to postalo tiste vrste
del mene, ki preprosto ostane za vedno? Z ljubečim zanosom in
prvinskostjo ugotavljam, da sem skozi svojega otroka, s Carmino
Slovenico zaznamovana tudi jaz.
Vse dejavnosti zbora so v meni budile neopisljive občutke in navale najplemenitejšega bogastva v mojem življenju, znova in znova.
Perfekcije izvedenih projektov, koncertov, ki sem jih spremljala neposredno in skozi svojega otroka, so v raznobarvnih niansah odsevale skozi moj, naš svet, se ga dotikale in se vraščale. Vame zagotovo zelo zares.
Kot mama »carmince« sem napredovala v svojem osebnem zaupanju, v to kar ta čas prestavlja na preizkušnje
pozabljenih podstrešij in včasih celo na sramotile stebre, in sicer, da je le kakovostno, trdo in predano delovanje v
kontekstu izjemne ideje tisto, kar vodi v odličnost. Njeno doseganje pa nas pelje naprej, da postajamo boljši ljudje,
da se razvijamo, da zatresemo svet, ga predramimo.
Verjamem, da je to spoznanje še bolj od mene ponotranjila Jerca in zato ima zbor velikanske zasluge in resno somaterinsko vlogo pri njenem odraščanju.
Je dota, ki je sama nikoli ne bi zmogla dati in je darilo katerega vrednost je neizmerna.
In ko se sprašujem, kako, da ne čutim nobene žalosti ob odhodu Jerce iz zbora ali občutkov kot se občutijo navadno
ob izgubah, je verjetno edini pravi odgovor to, da tisto kar dobiš zares, ne moreš izgubiti in da od pravega darila ni
žalosti.
Spoštovana gospa Karmina Šilec, v velikansko čast in neizmerno zadovoljstvo mi je, da sem smela nekaj več kot
devet let po bliže spremljati vaše plemenito delovanje. Iskrena hvala, da ste sooblikovali mojega otroka.
Želim vam dobro leto, ki prihaja,«
Helena Topolovec
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Motivacijske slike:

V 2. sopranu v Raui

Vaje : nastop

Planiranje sezone

Še nekaj odzivov iz sveta
»Excellent orchestre et chorale bravo et merci. Bonsoir, c est très agréable de votre part, votre appréciation est touchante. Je vous en remercie.«
»Brilliant brilliant voices ... see u in Melb.
»Mükemmel. düşüncelerinizde ve hissedişlerinizde berraklık, genişlik, ferahlık ve farklı boyutlara geçiş hissediyor insan.«
»Super und beeindruckend umgesetzt (leider stimmt die Lautstärke der Aufnahme nicht immer).«
»Wow! Just wow. Your choir is really skilled. But the sound level seems a little bit uneven; sometimes it almost sounds
like the choir disappears.«
»Hommage à l’Afrique sans aucun doute mais une chorégraphie originale, avec une gestuelle bien travaillée, qui
devrait plaire aux jeunes. Sans doute un peu de saturation et un orchestre un peu faible mais un bravo mérité pour
ces jeunes filles et leur mentor. Musique simple et répétitive certes (comme en Afrique) mais on sait que le gallois Karl
Jenkins a fait beaucoup plus élaboré.«
»GLORIOUS UNISON AMAZING CHOIR.«
»Csodás előadás, gratulálok és a karnagynak külön is.«
»Great voices and instrumental.«
»Very nice - Thanks for posting. I’ve been to Slovenica twice - lovely people
»La Mujer ... surgiendo como el Ave Fénix ... Ya es el tiempo!!!!... Hermoso!!!«
»Wonderful! Words cannot describe the beauty of this music and this choir!«
»You guys have really nice voice.«
»Are angels that nice.«
»Stunning!«
»Carmina Slovenica is a Slovenian choral theatre group performing haunting,
ominous music.«
»Amazing!!!! Regards from Spain!«

V objemu Žičkega samostana

»What are they saying? Are they speaking about the lemons? It sounds incredibly cool anyway!:)«
»Would like to see them perform live. Reminds me of Laurie Anderson and Robert Wilson.«
»Whoa! Paramilitary pop!«
»Wow ... yes tears of memories from my mother land ... hvala vama divini glas!!«
»Awesome voice.«
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NAPOVEDUJEMO
6. 3. 2016, Slovensko stalno gledališče Trst
7. 4. 2016, Kulturni dom Franca Bernika, Domžale
8. 4. 2016, Kulturni dom Franca Bernika, Domžale
15. 4. 2016, Kuturni center Janeza Trdine, Novo Mesto
20. in 21. 5. 2016, Festival Operadagen, Rotterdam
29. 7. 2016, Kostanjevica na Krki
3.-11. 8. 2016, Festival Choralies, Vaison-la-Romanie, Francija
Rimski avditorij za 5000 gledalcev

Otvoritvena predstava festivala: Toksični psalmi
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ZANIMIVOSTI
Nova spletna stran Karmine Šilec

CS v Renesančnem gradu Schallaburg

V znamenitem razstavnem centru na renesančnem gradu
Schallaburg v Spodnji Avstriji se organizira nov ogled
gradu. Pri tem bodo uporabili skladbi Daniela Lagkhnerja Non nobis Domine in Miserere mei, Domie, ki ju izvaja
Carmina Slovenica.

Ime tedna na radiu Val 202

Na radiu Val 202 so prvi teden januarja izbirali ime tedna leta 2015. Med predlaganimi so bili Rok Capuder, Klemen
Premrl in Aljaž Anderle ter Karmina Šilec.

Komentarji po objavi članka v Mladini 20. 2. 2015
»Karmina, carica! Njeni dosežki oz. takšni dosežki daleč presegajo dosežke
v športu, ki jih tako povzdigujemo, opevamo, slavimo. Se še kdo spomni odkritja tekočih magnetnih kristalov ob koncu 2013. Štirideset let so si
znanstveniki vsega sveta prizadevali za ta dosežek, ampak uspelo je našim
slovenskim znanstvenikom. Se še kdo spomni? Saj so nekaj povedali pri odmevih in še kakšnih poročilih, vendar, je kateri od časopisov ali revij počastil
ta dosežek z naslovnico? Kolikor jaz vem ne. To se zgodbe, ki bi se morale svetiti z naslovnic. V skladu z našo mentaliteto, negativno selekcijo in časnikarsko kulturo pa so naslovnice rezervirane za glavne kuharje, glavne kmete,
razne anonimuse, skratka murkote, ki z ljudstvom radodarno delijo svoje kuhinjske in posteljne skrvinosti, včasih
tudi lepotne in modne. S tem da Murko ni nič kriv za to. On samo je, takšen kot je, in urednikom in urednicam raznih
revij se zdi dober štof za redne novičke, naslovnice. sredice, skratka: Murko je samo prispodoba za vse tiste, ki nimajo
ničesar za povedati ali pokazati, razen svojih »intimnih« skrivnosti, in namesto umetnikov tipa Karmina in znanstvenih odkritij dobijo prostor za javno publiciteto. Dokler ne bo situacija obratna, nimamo možnosti za mednarodni
preboj kot država. Zato Karmina, moj globok poklon.
Pohvala tudi Mladini, da je počastil Karmino Šilec s tem odličnim člankom, lahko pa bi ji namenili tudi naslovnico. «
equation solved
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»Slovenci smo mali narod in tudi zato je v nas izredno močno razvita potreba (Notranje vodilo), da smo ustvarjalni.
Ustvarjalni smo na vseh področjih in dosegamo zelo vidne dosežke v svetovnem merili, kjer je uveljavljena pozitivna selekcija, kjer človek nima prevelikih ovir za uresničevanje svoje vizije in idej. Žal je politika v Sloveniji področje,
to pa velja tudi za politiko splošno, kjer se po svoji naravi odvija negativna selekcija in uveljavljajo ljudje, ki imajo
visoke osebne ambicije pa so brez kompetenc, da bi se uveljavljali na drugih področjih. Poglejte, kaj se je dogajalo
znotraj naših političnih strank. Vedno bolj so rinili v ospredje ljudje, ki imajo zelo nizek količnik socialne inteligence
in so iz partij odhajali ljudje, ki to imajo in imajo kompetence. Ostali so nam Janše, Rupli, Pahorji, Ljudmile, Lukšiči,
Jerovški, Grimsi, Podobniki,...Ta proces pa se žal ne ustavi znotraj političnih strank pač pa se nadaljuje v celotno
strukturo upravljanja države in državnih podjetij in zavodov. To stanje ustreza in ga tudi spodbujajo omrežja vseh
vrst (barve imajo kameleonske), ki v takih kalni in smrdljivi vodi ribarijo in to uspešno. V parlamentu ni pevca, ki
bi lahko prepeval v zboru Karmina Slovenica, še za prenašanje prtljage in notnega papirja ne bi bili vsi primerni,
čeprav se sami štejejo za vrhunske pevce. Prav to pa kaže, kako so prevzetni in prepotentni in nekompetentni, ker
še sebe ne znajo ocenjevati, pogledati vase in se nekam skriti. Erjavec si domišlja, da je zapel eno vrhunsko arijo,
ko je zahteval rast pokojnin, v bistvu pa je bruhal sam po sebi. Vsi politiki ob nastopu svojih funkcij »jamrajo«
kako kompetentni ljudje odklanjajo sprejemanje funkcij in služb v državni upravi in zavodih in kažejo na njihovo
neodgovornost. Ne zavedajo se niti tega, da so vzrok temu oni sami, ker je jasno, da kompetenten človek, ki želi
storiti, kaj dobrega res ne bo šel prepevat v zbor v katerem nihče nima posluha in mu bo publika kaj kmalu začela
meta gnila jajca na oder. Bravo Carmina. «
silvester

»Tudi od mene en bravo za Karmino in en plus za Silvestrov komentar. «
Jest

»S sestrično sem se šla vpisati v plesno delavnico v Unionski dvorani, kjer imamo tudi mi vaje, nakar sem zagledala plakat Carmina Slovenica avdicija zadnje nadstropje in sem rekla nič, to je to in sem skočila z obema nogama
naprej ...To ni samo nek hobi, ampak je življenjski stil. Ste omenili glede vaj in podobno, seveda je naporno, ampak
za vsako stvar, ki nekaj pomeni in nekaj velja, se je treba truditi in to zagotovo delamo z velikim veseljem.«
Eva Germ v izjavi

Novi produkt CS
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V MEDIJIH

Ruska TV

POP TV v NY
Karmina Šilec za The Guardian

RTV Maribor

Slovenci za izvoz na siol.net
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DOHODNINA
DEL DOHODNINE LAHKO NAMENITE ZBORU CARMINA SLOVENICA
Davčna zakonodaja (Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije) omogoča državljanom, da 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 ga lahko namenite
tudi Zboru Carmina Sloveni¬ca, zato vas ob tej priložnosti pozivamo, da navedeni delež namenite 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

Davčna številka upravičenca
5

2

V/Na______________ , dne _______________
								

98

4

1

9

6

7

Odstotek (%)
3

________________________________
podpis zavezanca/ke
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Carmina Slovenica
Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386(0)2 251-22-15
Telefaks: +386(0)2 252-52-24
Elektronski naslov: carmina.slovenica@guest.arnes.si
Domača stran: www.carmina-slovenica.si

ORGANIZIRANOST CARMINE SLOVENICE
Umetniška vodja in dirigentka Carmine Slovenice
Karmina Šilec
Solopevske pedagoginje
Urška Breznik, Nina Dominko, Jasmina Črnčič
Zborovodkinja otroškega zbora PU
Marinka Šober
Zborovodkinji otroškega zbora Junior CS
Manja Gošnik Vovk, Jasna Drobne
Zborovodkinja zbora Prime
Jasna Drobne
Poslovna direktorica
Irena Šober Jagodič
Organizatorke dejavnosti Carmine Slovenice
Minja Lednik, Marisa Filipčič, Simona Retelj
Urednica letopisa
Karmina Šilec
Fotografije
Dorian Šilec Petek, Rudi Uran, Arhiv CS
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Sofinancerji

Medijski pokrovitelj

Pokrovitelja

Tehnična pomoč
Narodni dom
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