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Carmina Slovenica deluje kot produkcijska hiša z več dejavnostmi.  Zajema produkcijo 

koncertnih in odrskih dogodkov, festivalov in koncertnih ciklov (Choregie in Attacca), 

mednarodno dejavnost, založniško dejavnost, izobraževalne vsebine (Pevska šola CS, delavnice, 

seminarji) in produkcijo vokalnih zasedb. Vsekakor pa je vrhunski in inovativni  korpus Vokalno 

gledališče / Zbor Carmina Slovenica najbolj uveljavljen in prepoznavni program institucije, ki je 

sicer organizirana kot društvo. 

Ko je Carmina Slovenica januarja 2018 nepričakovano izpadla iz večletnega financiranja na 

Ministrstvu za kulturo RS, je to nemudoma radikalno ohromilo velik del programa. Izpad 

ključnega vira, in to sredi sezone, je bil velik šok in temu so nemudoma sledile nujne 

spremembe. Najprej smo odpovedali vse večje mednarodne projekte za obdobje 2018-2020, ki 

jih pod novimi pogoji več ne bi mogli realizirati. Nato smo naredili še druge prilagoditve 

dejanskemu stanju. Ta popolni izpad je nastopil ravno v obdobju, ko smo v jeseni 2017 z MZK 

dogovarjali povišanje sredstev, saj z dotedanjim financiranjem več ne bi bili kos novim 

dimenzijam, ki so bile pred Carmino Slovenico. Šlo je namreč za obdobje največjega 

mednarodnega preboja po uspešnih Toxic Pslams v New Yorku, nagradi Zlata maska ter projektu 

s Heinerjem Goebbelsom. Carmina Slovenica je bila takrat v največjem vzponu na mednarodni 

sceni, bila je v dogovorih za vidne mednarodne projekte in bi zanje morala imeti zagotovilo, da 

bi lahko imela potreben produkcijski aparat in predvsem vrhunski ansambel, ki bo lahko te 

projekte tudi izvedel. Ugovori na sklepe o ne-financiranju MZK niso možni. Vložitev upravnega 

spora tedaj prav tako ni bila rešitev, saj sama vložitev upravnega spora še zdaleč ne bi zagotavlja 

pričakovanih in potrebnih sredstev. Še manj v času, ki je potreben za ohranitev zahtevnejših in 

ranljivejših programov, potrebnih zaposlenih in redne umetniške dejavnosti. Prav tako tudi ne bi 

zagotavljal nobene kontinuitete ustreznega financiranja v prihodnje. Šele konec julija 2019 smo 

izvedeli tudi, kakšno financiranje bo CS prejemala v naslednjih treh letih iz vira Mestne občine 

Maribor, kar je pomenilo še drugo ključno informacijo o tem, kako naprej. Tudi Mestna občina 

Maribor je na triletnem razpisu razpolovila dosedanjo višino sredstev za programsko delovanje.  

Program Carmine Slovenice smo na podlagi obeh dejstev z novo sezono 2019/2020 prilagodili 

novim okoliščinam. Odslej bo CS delovala projektno, tako na polju koncertne in glasbeno 

gledališke dejavnosti, mednarodnega delovanja, založništva in izobraževanja. Predvsem 

bomo gojili inovativno glasbeno in glasbeno-scensko avtorsko naravnanost lastne produkcije. 

Poudarek bo na raziskovalnem značaju ustvarjanja vokalne in sodobne glasbe, vendar ob tem 

postopoma vnašamo tudi nova področja, denimo zvočno umetnost ter več povezovanja z drugimi 

umetniškimi področji (animacija, ples, vizualna umetnost, film). Izvajali bomo izobraževanje 

(projektno) s področja glasbenega gledališča, zborovske, sodobne in zgodnje glasbe, založništvo 

s področja glasbe in gledališča (strokovna literatura, note, DVD, CD).  



Izvajanje organizacijsko, pedagoško in finančno zahtevnih programov, kot so to bili 

programi Koncerni zbor Carmina Slovenica, Pevska šola CS, koncertni cikel Choregie in 

Mednarodni projekt Attacca – več ne bodo del rednega programa. Za izvedbo teh 

programov je namreč potrebna kontinuirana dejavnost z rednim programom, kar terja sredstva za 

glasbene pedagoge in umetniške sodelavce, terja predvsem tudi produkcijsko ekipo, ki je redno 

razposlena pri CS ter predvsem veliko večji proračun za izvedbo programa.  

 

V letošnji koncertni sezoni 2019/2020 smo doslej izvedli nekaj projektov, in sicer: gostovanje s 

projektom Stabat Mater v Italiji, program zbora Junior CS, izdali CD ploščo VOGP Glasba 

preživetja, izvedli mednarodni Choregie Modul s Sidro Bell, koncerta Casta Catholica in Zimske 

urice, video projekt Black sun in drugo. 

Pred nami je svetovna praizvedba glasbeno scenskega dela Threnos (za grlo) ameriškega 

skladatelja Jacoba Cooperja. Glasbeno scenski projekt, ki smo ga razvijali štiri leta, bo doživel 

premiero 20. marca 2020 v Minoritski cerkvi v Mariboru. Izvedba novitete je zaupana 

novoglasbenem gledališču Choregie in Sidra Bell Dance Company. 
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