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ZA UVOD

Šol sko leto 1998/99 nam bo os talo v
spo minu kot ju bilejno leto ljubl jan ske baletne
šole, ki je v letu 1998 prazno vala 50-let nico
us tano vitve. Pro slava je po tekala v prijet nem
vzdušju v ljubl janski operni hiši z uvod nima
na go vo roma županje Mestne obèine Ljubl jana
gospe Vike Po toènik in predsed nika Društva
balet nih umet nikov dr. Hen rika Neu bau erja.
Na pred stavi so nas topili sedanji in bivši di jaki 
šole. Ob tej priliki je šola izdala tudi ju bilejno knjižico.

To leto si bomo za pom nili tudi po števil nih us pešnih nas topih naših uèencev.
Nas topili so na 120 in ter nih nas topih v šoli, na veè kot 130 jav nih nas topih v Ljubl jani in
po raznih kra jih Slovenije in kar 29 diplo man tov je imelo javni zakl juèni nas top. Us pešno
so naši uèenci in di jaki gos to vali v Trstu, Rimu in Ce lovcu, sode lo vali v München skem
mla din skem ork es tru, v Sve tov nem pevskem zboru mla dih in Med narod nem mla din skem
sim fo niènem ork es tru. Udeležili so se držav nih in med narod nih tek mov anj v Ljubl jani,
Celju, Bledu, Mari boru, Puli, Za grebu, Go rici, Cre moni, Wei marju, Ge novi in San
Bar tolo meu al Mare, od koder so se vrnili z od liènimi re zul tati ter s števil nimi na gradami
in priznanji.

V zah valo zelo us pešnim uèencem, za služnim pro fe sor jem in zunan jim sode lavcem
smo tudi le tos pode lili Šker janèeve na grade, diplome in priznanja. Pre jeli so jih: prof. Jelka
Ster gar, prof. Igor Kar lin, prof. Janez Lovše, mag. Franc Križnar, Magda Zap lot nik,
obo istka Eva Jur gec, baletna ple salka Ana Klašnja in vio lin ist Janez Pod le sek.

Bilo je us pešno in plodno šol sko leto 1998/99 - op ti mis tièna spod buda za delo in
življenje šole.

Ravnatelj SGBŠ
Tomaž Buh
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OB PODELITVI ŠKERJANÈEVEGA PRIZNANJA

Šker janèevo priznanje ljubl jan ske Srednje glas bene in baletne šole je prišlo
ne na doma. A morda celo v ravno pravšn jem èasu, ob  red nem in ten ziv nem spremljanju
šol skih us pe hov, ki mi kot kri tiku, pub li cistu in no vi narju pomenijo najveèk rat že èisto
prave umet niške dosežke; zlasti  nas topi sim fo niènega ork es tra, zbora, big- banda šole itd..
Tudi nekatere soliste sem ob poseb nih priložnos tih slišal in se z vso pok licno glas beno
ra doved nostjo ter no vi nar sko etiko nanje odz val: poroèe val sko, kri tiško pre so je val sko ali
pa tudi obšel kakšnega od manj za ni mivih nas topov. S šolo, SGBŠ, sem se sam osebno sreèal 
že ve liko prej, v letih 1966 - 71 sem bil njen di jak. Že te daj so me moji sošolci I. Graf enauer,
N. Hlad nik, J. Jeraša, J. Kocjanèiè, B. Lo triè, N. Perko, A. Pu sar, M. Stro pnik itd. pre prièali,
da je ta šola ena najpomemb nejših “valil nic” slov en ske glas bene pro duk cije in
re pro duk cije. 

Zakaj je prišlo omen jeno Šker janèevo priznanje ravno v pravem èasu? Malo po tem, 
ko sem v Cis teri jan ski opa tiji v Stièni pre jel od lièje reda sv. Ber narda spet za izkljuèno
glas beno de lovanje ( ko pro ducent pri ora to riju Avgusta Ipavca Maša na polju in  Missi
popu lo rum is tega skla datelja), po tem ko se je od vilo zadnje de janje (us pešna javna
obramba) moje dok tor ske dis erta cije na ljubl jan ski Akademiji za glasbo in ko sem v Kranju 
na  med narod nem glas be nem sim poziju Prešer novi dnevi nas topil z ref era tom na temo
Prešeren v glasbi. S Prešer nom pa so že vsa leta tesno povezane Šker janèeve diplome,
na grade in priznanja, ki jih  na èast slov en skemu kul turnemu prazniku podel juje
ljubl jan ska SGBŠ. Leta 1997 sem imel kot avtor knjig Sodobni slov en ski skla datelji /
Con tem po rary Slo vene Com pos ers / in Sto slov en skih skla datel jev  èast podeliti diplome in
priznanja diplo man tom SGBŠ. Sode lo val sem pri ju bilejnem zbor niku in dvo jnem al bumu
ce dejk ob 45- letnici SGBŠ. Kar nekaj de lov nih in prijet nih tre nut kov me je povezalo s šolo
in s podel jenim Šker janèe vim priznanjem, ki se ga vsekakor vese lim. Saj lahko èisto na
koncu kon cev ugo to vim, da mi je to najvišje pro fe sion alno priznanje za moje veè kot
20- letno pok licno de lovanje v glas beni stroki.

Hkrati pa je to tudi priznanje me diju, Ra diu Slovenija, kjer  od leta 1992 de lu jem
kot glas beni ured nik in no vi nar in brez katerega ver jetno  tega priznanja ne bi bilo.
Vese lim se ga sku paj s števil nimi od liènimi peda gogi, di jaki in vodstvom šole, na prvem
mestu rav natel jem prof. Tomažem Buhom,  po moènico rav natelja prof. Na tašo Hlad nik in
s peda go gom, skla datel jem, diri gen tom, zboro vodjo prof. Tomažem Ha be tom.

dr. Franc Križnar
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KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA GLASBENEGA IN BALETNEGA ŠOLSTVA            
V LJUBLJANI, KI JE POVEZANO Z USTANOVITVIJO SREDNJE GLASBENE              
IN BALETNE ŠOLE LJUBLJANA

1807 - 1810 Državna glasbena šola pri Ljubljanski stolnici

1815 - 1875 Glasbena šola pri Ljubljanski normalki

1821 - 1919 Glasbena šola pri Filharmonièni družbi

1882 - 1945 Šola Glasbene matice

1919 - 1939 Konzervatorij

1939 - 1946 Glasbena akademija

1944 - 1948 Operna baletna šola

1945 - 1963 Državna nižja glasbena šola / Glasbena šola Ljubljana - Center

1946 - Akademija za glasbo

1948 - 1951 Državna nižja baletna šola

1951 - 1963 Srednja baletna šola

1953 - 1963 Srednja glasbena šola

1963 - 1983 Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje

1983 - Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana

SGBŠ - Ve gova 5SGBŠ - Go spo ska 8SGBŠ - Ve gova 7
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PROGRAMI, PREDMETNIKI IN STATISTIKA

Srednja glas bena in baletna šola Ljubl jana

Organi za cijske enote:

I. nižja stopnja
A. GLASBENA ŠOLA
B. BALETNA ŠOLA IN ODDELEK ZA IZRAZNI PLES

II. srednja stopnja
A. SREDNJA GLASBENA ŠOLA
B. SREDNJA BALETNA ŠOLA

I. nižja stopnja

A. GLASBENA ŠOLA

V glas beno šolo se lahko vpišejo otroci, stari vsaj se dem let, ki so us pešno
oprav ili spre jemni preiz kus. Pri tem preiz kusu ugo tavljamo otrok ove glas bene in
fizièno -mo to riène spo sob nosti, ki so potrebne za pouk inštru men tov.

Nas top uèencev Male glas bene šole pod vod stvo prof. Mi hele Ja go dic v Slov en ski fil har mo n iji, 22. maja 1999
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Predšol ski otroci se  lahko vpišejo v malo glas beno šolo, ki ima dve stopnji. Tu
spozna vajo glas beni svet ob raznih di dak tiènih igrah, glas be nih pravlji cah in petju
otroških pesmi.

Na slednja sta rostna skupina je pri prav nica, kjer se otroci ob petju seznanijo že
z nekaterimi glas bili in spozna vajo last nosti tonov. Smoter predšol ske vzgoje je tudi
us mer janje glas be nih želja in raz vi janje otrok ove spo sob nosti.

Šoloob vezni otroci pa pravi loma že obisku jejo pouk inštru menta. Na šoli
pouèu jemo na slednje inštru mente: klavir, harfo, har moniko, vio lino, violo,
vio lonèelo, kon tra bas, ki taro, blok flavto, flavto, klari net, sak so fon, oboo, fagot,
trobento, rog, po zavno, tubo, tol kala in petje. Ob inštru men tal nem pouku uèenci
obisku jejo tudi nauk o glasbi.

Na šoli de lu jeta tudi otroški pevski zbor, go dalni orke ster in razliène komorne
skupine.

B. BALETNA ŠOLA

V baletno pri prav nico se lahko vpišejo otroci, stari od 8 do 10 let. Vpis je brez
poseb nih po go jev (ra zen sta rosti), pouk pa je dvak rat te den sko. Otroci do bijo
os novno znanje o balet nih pozi ci jah rok, nog in vsega telesa. Pri pouku raz vi jajo
muzi kal nost, obèutek za ritem in plesnost.

Nastop Otroškega pevskega zbora pod vodstvo prof. Janje Dragan v Slovenski fil har mo niji, 7. junija 1999
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V prvi razred baletne šole se lahko vpišejo otroci v sta rosti od 10 do 11 let po
opravlje nem spre jemnem preiz kusu. Ta ob sega npr.: izgled ce lotne fig ure, meh kost in
odprtost kolènega sklepa, gibljivost in odprtost sto pala, gibljivost hrbten ice,
muzi kal nost itd. V prvi razred se lahko izje moma vpišejo tudi starejši uèenci, ki
pokažejo pri sprejemnem preiz kusu ve liko na dar je nost. Pred met nik ob sega: balet
(petkrat te den sko), nauk o  glasbi, klavir in stilne plese. Pouk v baletni šoli traja štiri
leta. Po konèani nižji stopnji lahko uèenci opravljajo spre jemni iz pit za vpis v srednjo
baletno šolo.

ODDELEK ZA IZRAZNI PLES

V od de lek za izrazni ples se lahko vpišejo otroci, stari pet let. Predšol ski otroci
so v  predšol skih skupi nah, v katerih uva jamo os novne ele mente sodobne ple sne
teh nike preko or gan izi rane igre, veèi noma vse bin sko povezane. Šoloob vezni otroci so
v os nov nošol skih skupi nah, v katerih se zahtev nost sodobne ple sne teh nike stopn juje
glede na sta rost uèencev. Pouk je dvak rat te den sko.

Nastop uèenk BŠ iz razreda prof. Alenke Tomc na letni predstavi BŠ v SNG Opera-balet, 18. aprila 1999
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Godalni orkester GŠ pod vodstvom prof. Armina Seška na nastopu v Slovenski filharmoniji, 7. junija 1999
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Nas top uèencev od delka za izrazni ples iz razreda Jane Ko vaè Val des na letni pred stavi                                     
v Kul turnem hramu Mo ste, 20. aprila 1999



Sta tis tièni  po datki za šol sko leto 1998/99:

ŠTEVILO UÈENCEV GŠ IN BŠ PO PREDMETIH IN RAZREDIH:

INDIVIDUALNI POUK:

Pred met 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. sku paj

KLAVIR 33 28 30 22 26 15 11 4 5 4 178
HARMONIKA 2 1 3 3 1 1 0 0 0 0 11
KITARA 12 8 7 3 5 1 4 1 1 1 43
VIOLINA 13 14 10 9 6 6 1 0 2 0 61
VIOLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VIOLONÈELO 4 3 3 4 3 2 1 0 1 1 22
KONTRABAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SOLOPETJE 5 9 5 5 3 0 0 0 0 0 27
HARFA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
BLOKFLAVTA 9 14 4 3 2 0 0 0 0 0 32
FLAVTA 3 5 7 6 5 3 0 0 0 0 29
OBOA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KLARINET 1 3 1 3 3 1 0 0 0 0 12
FAGOT 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 6
SAKSOFON 3 3 5 1 0 1 0 0 0 0 13
ROG 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5
TROBENTA 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
POZAVNA 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5
TUBA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
TOLKALA 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6

SKUPAJ 96 97 81 64 58 32 17 6 9 6 466

SKUPINSKI POUK:

Pred met p 1 2 3 4 5 6 SKUPAJ
IZRAZNI PLES 44 45 33 19 22 17 16 197
BALET 13 17 20 14 17 0 0 81
MALA ŠOLA 28
PRIPRAVNICA 15
Sku paj 321

Skupno število uèencev nižje stopnje 787
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II. srednja stopnja

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

No vost v glas be nem šol stvu v letu 1998 je uvedba umet niške gim na zije, ki je
do bila dok onèno po dobo po dveh letih po skus nega de lovanja glas bene gim na zije.
Zaèetki preoblik ovanja štirilet nega pro grama sredn jih glas be nih in balet nih šol se gajo
že v le to1991, ko so zahteve obeh sredn jih glas be nih in balet nih šol, Glas be nega
fo ruma, Sveta za glas beno izo braževanje pri Min istrstvu za šol stvo, širše jav nosti ter
pred log strok ov nega pos veta o ma turi v Škofji Loki privedli do pri prave po skusnih
pro gra mov strok ov nih gim na zij.

 Po skusni pro gram glas bene gim na zije v smereh: A - glas beni stavek, B - petje -
inštru ment, C - jazz - za bavna glasba in D - balet se je us pešno iz va jal na sredn jih
glas be nih in balet nih šo lah v Ljubl jani in Mari boru v letih 1996/97 in 1997/98. 

V šol skem letu 1998/99 pa je zaèel vel jati pro gram umet niške gim na zije, ki
za jema: I. glas beno smer  (modul A - glas beni stavek, modul B - petje - inštru ment,
modul C - jazz - za bavna glasba), II. ple sno smer  (modul A - balet, modul B - sodobni
ples / pro gram se iz vaja na Srednji vzgo jitel jski šoli /  in III. lik ovno smer /pro gram
se iz vaja na Srednji šoli za ob lik ovanje in fo to grafijo/.

Cilji , ki jih bomo uresnièe vali v pro gramu umet niške gim na zije, so us mer jeni v 
pri pravo na ma turo in na dal jnje izo braževanje na univerzi. Vezani so na sistema tièno
raz vi janje, po glabljanje in razšir janje strok ovne - glas bene, ple sne, lik ovne -  in splošne
izo brazbe na te melju strok ovno pre ver jenih in kval itet nih vzgojno- izobraževal nih
pris topov.  
Poleg tega ima gim na zija na logo, da:
— na med narodno primerl jivi ravni pos re duje znanje, potrebno za na dal je vanje izo -

braževanja v vi sokem šol stvu, 
— vsakemu po sa mezniku za go tovi op ti malen raz voj nje go vih spo sob nosti, ust var jal -

nosti in nje gove spe ci fiène na dar je nosti,
— raz vija sa mos to jno in kri tièno pre so janje in odgo vorno rav nanje; vzgaja mladega

èloveka k strpnosti, hu ma nosti, za skupin sko delo, za sode lovanje in življenje v plu -
ralni družbi,

— raz vija zav est o narodni iden titeti in vzpod buja kul turne in civi li za cijske vred note,
ki te mel jijo na slov en ski in ev rop ski tra di ciji,

— vzbuja zav est odgo vor nosti za ok olje, naravno in kul turno de dišèino ter lastno
zdravje.

Spe ci fièni cilji so us mer jeni v:
— uspos abl janje za obvla dovanje glas be nih po droèij, ki se nanašajo na ust var jalne,

poust var jalne, zgo dovin ske in teo re tiène ses tav ine glas bene umet nosti (glas bena
smer),
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— pri do bi vanje plesnega znanja in fiziènih spo sob nosti ter širših strokovno-
 teoretiènih znanj,  raz vi janje in di vidu al nih kval itet di jaka in s tem postavljanje
pod lage za for mi ranje umet nika (ple sna smer),

— uspos abl janje di jakov za te mel jno pozna vanje lik ov nih po droèij, ki se nanašajo na
ust var jalne, zgo dovin ske in teo re tiène ses tav ine lik ovne umet nosti (lik ovna smer).

Za vkljuèitev v pro gram je potrebna us pešno konèana os novna šola ter posebna
na dar je nost, ki se ugo tav lja s preiz ku som znanja.

Preiz kus znanja za jema:

GLASBENA SMER : modul A - Glas beni stavek

— znanje nauka o glasbi v ob segu 6 let nikov GŠ
— znanje klavirja v ob segu 4 let nikov GŠ

GLASBENA SMER : modul B - Petje - inštru ment

— znanje nauka o glasbi v ob segu 6 let nikov GŠ in:
• za petje še znanje petja v ob segu 2 let nikov GŠ in zdrav niško potrdilo o zdravst ve -

nem stanju pevskega or gana; sta rost za dek leta je pravi loma 17 let, za fante pa 18
let z zakl juèeno mu ta cijo

Nas top kvar teta SGBŠ (Neža Buh - klavir, Mo jca Ar nold - vio lina, Špela Ker melj - vio lonèelo, Eva Jur gec
- oboa) iz razreda prof. Tomaža Lo renza v Mo drem sa lonu ho tela Un ion, 19. aprila 1999
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• za vio lino, violo, vio lonèelo, klavir, ki taro, har moniko: znanje us treznega inštru -
menta v ob segu 6 let nikov GŠ

• za flavto, klari net, oboo, fagot, sak so fon, rog, tro bento, po zavno, tubo, kon tra bas,
tol kala: znanje us treznega inštru menta v ob segu 4 let nikov GŠ; za skupino inštru -
men tov pi hal in tro bil je potrebno zdrav niško potrdilo, s katerim se ugo tav lja us -
trezna ob lik ova nost spodn jega in zgorn jega loka in nor malni èel justni ob seg

• za harfo: znanje harfe v ob segu 4 let nikov GŠ
• za or gle: znanje or gel v ob segu 2 let nikov GŠ

GLASBENA SMER: modul C - Jazz- zabavna glasba

Po goji za vkljuèitev so enaki kot za modul B.

PLESNA SMER: modul A - Balet

— znanje kla siènega baleta in stil nih ple sov v ob segu 4 let nikov baletne šole
— znanje nauka o glasbi v ob segu treh let nikov po pro gramu GŠ
— znanje inštru menta v ob segu 2 let nikov baletne šole 

— zdrav niško potrdilo, s katerim se ugo tav lja splošno zdravst veno stanje, ana tom ske
znaèil nosti (gibljivost skle pov in hrbten ice, odprtost nog, ob lika postave in nog,
poseb nost sto pal), an tro pometriène mer itve (so raz merja med po sa meznimi deli
telesa)

Letna pred stava SBŠ v dvo rani SNG Op era -balet, 18. aprila 1999
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Šola, ki iz vaja smer glasba ali ples, pri prav lja na ma turo poleg skupnih te mel jnih
pred me tov (slov.j.,mat.,1.tuji jezik) tudi splošne izbirne pred mete (zgo do vina ali
2.tuji jezik) ter strok ovni ma turitetni pred met na pod lagi ma turitet nega iz pit nega
ka ta loga 
Glasba, ki za jema na slednje vse bin ske sklope:

— glas beni stavek,
— petje in inštru menti,
— jazz in za bavna glasba,
— balet.

PREDMETNIKI

Umet niška gim na zija na SGBŠ ima na slednji smeri: glas beno in ple sno 
Za radi razlik v strok ov nem delu v po sa meznih smereh so ob lik ovani modu larni
pred met niki. To so:

GLASBENA SMER:
modul A - Glas beni stavek
modul B - Petje - inštru ment
modul C - Jazz - za bavna glasba

PLESNA SMER:
modul A - Balet

Pred met niki se razliku jejo v strok ov nem delu.
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I.  V skupini ob veznih štirilet nih pred me tov omo goèa pred met nik pri pravo na
ma turitetne pred mete: slov en ski jezik, tuji jezik, mate ma tika in izbirni pred met: drugi 
tuji jezik.

V skupini ob veznih pred me tov pa pred met nik omo goèa pri pravo izbir nih
ma turitet nih pred me tov: glasba in splošna zgo do vina. Iz med treh nara vo slov nih
pred me tov ozi roma družbo slov nih pred me tov mo rajo di jaki poslušati najmanj dva.
Šola po nudi pred mete glede na in teres di jakov ozi roma možnosti iz va janja.

II.  Neraz pore jene ure za izbirne pred mete omo goèajo, da se poveèa število ur
tis tim ma turitet nim pred me tom, za katere se izkažeta za ni manje in potreba.

III.  V skupini dru gih ob lik sa mos to jnega ali skupin skega dela so raz pore jeni
pred meti, ki se iz va jajo na skupin ski ali in di vidu alen naèin in ne mo rejo
ob re men je vati fonda ur za splošnoi zo braževalne in strok ov no teo re tiène pred mete, ki
je ome jen na 33 ur.

IV. Ob vezne izbirne vse bine so de jav nosti, ki jih šola po nuja di jakom z ve liko
mero avtonomije, iz vaja pa jih pravi loma v strnjeni ob liki. De limo jih na:1. vse bine,
ob vezne za vse, 2. vse bine, ob vezne za po sa mezno smer in 3. vse bine za di jak ovo
prosto izbiro.

Zakl juèe vanje šolanja po pro gramu umet niške gim na zije je možno samo z
ma turo. Opravljena matura omo goèa di jakom vkljuèitev v katerik oli vi sokošol ski
štu dij.

Matura iz pred meta glasba ob sega znanje te mel jnega pred meta (glas beni
stavek, petje - inštru ment /modul B ali C/, balet) in znanje vse bin do pol nil nih
strok ov nih pred me tov. Iz vaja se v dveh de lih. Prvi del (70% ocene) se, ra zen pri
glas be nem stavku, iz vaja v ob liki nas topa in to v èasu pred skupnim po te kom ma ture.

Nastop kitarskega dua (Eva Jelenc, Anže Palka) iz razreda                                                                          
prof. Tomaža Šegule v Slovenski filharmoniji, 18. aprila 1999
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Drugi, teo re tièni del (30% ocene), ki se iz vaja v pisni ob liki, pa po teka v èasu dru gih
ma turitet nih iz pi tov. 

V šol skem letu 1998/99 so prvi di jaki, ki so obisko vali samo strok ovni del
pro grama (18. èlen Zak ona o gim na zi jah) na srednji glas beni in baletni šoli v Ljubl jani
in Mari boru, že us pešno opravljali ma turo iz pred meta glasba.  

Sta tis tièni po datki za šol sko leto 1998/99

ŠTEVILO DIJAKOV SGŠ IN SBŠ PO PREDMETIH IN RAZREDIH
UMETNIŠKA GIMNAZIJA 1. let nik, GLASBENA GIMNAZIJA 2. in 3. let nik, GLASBA, PLES  4.let nik

Pred met smer 1. 2. 3. 4. SKUPAJ
FAGOT B 2 0 0 0 2
FLAVTA B 7 6 5 5 23
GLASBENI STAVEK A 8 10 15 4 37
HARFA B 1 0 0 0 1
HARMONIKA B 3 6 3 4 16
KITARA B 6 4 7 5 22
KITARA C 4 1 1 0 6
KLARINET B 3 10 5 3 21
KLAVIR B 8 11 11 11 41
KLAVIR C 4 2 1 1 8
KONTRABAS B 2 4 0 2 8
KONTRABAS C 2 0 0 1 3
OBOA B 0 2 1 1 4
PETJE B 8 6 9 0 23
PETJE C 2 0 3 0 5
POZAVNA B 2 1 1 3 7
ROG B 1 1 0 2 4
SAKSOFON B 3 5 1 5 14
SAKSOFON C 5 5 0 1 11
SOLOPETJE B 0 0 0 3 3
TOLKALA B 0 3 0 0 3
TOLKALA C 2 2 0 0 4
TROBENTA B 5 3 3 5 16
TUBA B 2 1 1 2 6
VIOLINA B 11 8 7 8 34
VIOLA B 3 0 0 1 4
VIOLONÈELO B 5 3 2 1 11
SKUPAJ 99 94 76 68 337
PLES (balet) 10 6 10 5 31
SKUPAJ (um.gim,  glas.gim., glasba-ples) 109 100 86 73 368
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Število di jakov pri splošnoi zo braževal nih pred metih:

Let nik 1. 2. 3.a 3.b 4. Sku paj
32 34 21 18 29 134

Skupno število uèencev in di jakov SGBŠ:

Nižja stopnja GLASBENA ŠOLA 509
BALETNA ŠOLA 81
IZRAZNI PLES 197

Srednja stopnja SREDNJA GLASBENA ŠOLA 337
SREDNJA BALETNA ŠOLA 31

SKUPAJ 1155

Razstava likovnih del 3.a letnika (mentorica prof. Beatrice Èerkez- Tomšiè)                                                    
v dvorani Slovenskih skladateljev, 13. januarja 1999
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De janje

Ko konèno pridem,
še vedno trklja.
Dež!
Kako te spoštu jem,
ko si in ko te ni;
èe prav si ne vihta, 
pa kaj!!!                             

                          Urška Pra prot nik, 1. let nik

Dijaki 4.a letnika z razrednièarko prof. Darinko Marolt na maturitetnem plesu v kavarni Hotela Slon,         
7. maja 1999

Sonce;
pa ven dar dežuje.
Pri jatelj mi stoji ob strani;
pa sem ven dar osamljena.
Ptiè sedi na klopi,
pa si mis lim:
sreèen ptiè!
ni nik oli sam,
mu nik oli ne dežuje.

Grem,
pa ne pridem.
De lam,
pa ne nare dim.
Vedno me moti trkljanje dežja
in trkljanje dežja
in trkljanje dežja; dežja,
ki mi to liko pomeni!
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DIPLOMANTI SGBŠ V ŠOLSKEM LETU  1998/99

Srednja glas bena šola

A- smer: glas be nik splošne smeri

B- smer: solopevec- inštrumentalist

Od de lek za so lopetje

1. Bajželj Tomaž
Kranj

2. Lekšan Va lerija 
Loška Dolina

3. Mele Mar jeta 
Cer knica

4. Prašni kar Špela 
Luko vica

1. Brlec An dreja
Ljubl jana

2. Kom pare Nina
Men geš

3. Krt Primož
Kam nik

4. Ogor evcv Niko
Brežice

5. Tišler Bar bara
Tržiè

6. Živiè Mar tina
Ljubl jana
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Od de lek za klavir

   Od de lek za har moniko

1. Bog danova Olga
Kijev

2. Bukšek Stanka
Šmarje pri Jelšah

3. Cetin Es tera
Brežice

4. Gla vaè Maja
Koèevje

5. Kozelj Bar bara
Kranj

6. Maver Polona
Ljubl jana

7. Sever Jan
Ljubl jana

8. Stan tiè In grid
Komen

9. Tomi nec Ka tarina
Do brova

1. Hat lak Marko
Id rija

2. Jeronèiè Luka
Pos to jna

3. Rožanec Tomaž
Ljubl jana

4. Spe tiè Špela
Pivka
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Od de lek za go dala

1. Anžej Ma tic
vio lina
Kranj

2. Avšiè Matej
vio lina

Bre zo vica

3. Benko Kle men
vio lina
Za gorje

4. Grošelj Nina
vio lina

Ravne na Koroškem

5. Jova niæ Mi loš 
kon tra bas
Ljubl jana

6. Ker melj Špela
vio lonèelo
Vrhnika

7. Ker melj Živa
vio lina
Vrhnika

8. Li nariè Jan
vio lina

Ljubl jana

9. Murn Mateja
kon tra bas

Krško

10. Pod le sek Janez
vio lina

Domžale

11. Ris tiæ Bo jan
vio lina

Èr nomelj

12. Šal jiæ Bo jana
vi ola

Lim buš

13.Udo viè Polona
vio lina

Ljubl jana
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Od de lek 
za ki taro

Od de lek za pi hala, tro bila in tol kala

3. Palka Anže
Ljubl jana

4. Pir jevec Anja
Nova Go rica

5. Štrus Jože
Gro su plje

1. Begano viæ Denis
po zavna

Pi ran

2. Ein falt Luka
tuba

Kam nik

3. Hlad nik Šte fan
rog

Ljubl jana

4. Ivanko viæ Vanja
flavta
Brežice

5. Ivšek Me tod
sak so fon
Radeèe

6. Jakšiè Mladen
sak so fon
Hrvaška

7. Košir Milena
sak so fon
Ljubl jana

8. Ko zole Dam jan
po zavna

Krško

1. Boh Tomaž
Škofljica

2. Je lenc Eva
Ra dovljica
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13. Mu lej Marko 
tro benta
Je sen ice

14. Ne doh Tomaž 
sak so fon
Di vaèa

15. Povše Maja 
tol kala

Ljubl jana

16. Pu pis Katja 
rog

Ljubl jana

20. Šuler Mi hael 
po zavna

Slovenj Gradec

17. Sav nik Dan iel 
tro benta
Domžale

18. Sila Matevž 
po zavna
Treb nje

19. Šega Al joša 
klari net
Cer knica

23. Žnid eršiè De jan
 po zavna

Krško

22. Zu pan Marko
 flavta
Za gorje

21. Tomažin Dam jan 
tuba

Kam nik

9. Križnar Matjaž 
tro benta

Škofja Loka

10. Le derer Dimitrij
 klari net
Domžale

11. Loštrek Luka
sak so fon
Lo gatec

12. Mli nar Katja
flavta 

Cer knica
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C- smer: od de lek za jazz in za bavno glasbo

Srednja baletna šola

Od de lek za balet

3. Skoèiè Da vor 
tol kala

Ljubl jana

4. Škrin jar Zo ran
klavir

Ljubl jana

5. Zorko Matjaž
kon tra bas

Krško

1. Flajšman Primož 
sak so fon
Ljubl jana

2. Ko tar Kle men 
sak so fon
Gro su plje

3. Živko viè Na taša
Ljubl jana

1. Jereb Žiga
Kam nik

2. Ko paè Pe ter
Ljubl jana
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V ÈETRTEM LETNIKU

Imam ga! List pa pirja, o katerem sem v zadn jem èasu že kar san jala. In v tem
tre nutku niso pomembne niti ocene, niti trud, niti povpreèje... Samo, da ga imam.

V èe trti let nik sem vstopila kar neko liko pre strašena, pa ven dar z za go nom. Ve dela
sem, da bo hi tro mimo. Saj vsi vemo, kako je. Mis liš, da je do kon fer ence še ve liko èasa, si
vzameš nekaj ted nov prosto, pa se že po tiš pri kon trol kah. Trudila sem se, da splošnih
pred me tov nisem pre veè zane mar jala. Veè en er gije sem pos vetila pred me tom, ki so me
opo zar jali na to, da ven darle hoèem biti glas be nica. Zato sem se iz tedna v te den trudila pri 
solfeg giu, sode lo vala pri za ni mivih urah raz voja glas bene umet nosti in se pri dru gih
pred metih uèila novo snov, ki jo bom potre bo vala v življenju. Glavni pred met pa je bil
razred zase. V življenju se me po gosto drži sreèa. Dvomim, da bi se mi lahko zgo dilo še kaj
bol jšega od pro fe sorja, ki me je vzel pod svoje okrilje. Ne samo, da je eden iz med najbol jših
peda go gov, je tudi izredno do ber èlovek. V Ljubl jani mi je na do mešèal družino, ki sem jo
za radi življenja v in ter natu pre cej po grešala. S prof.Tomažem Šegulo sva se iz leta v leto
bolje ra zu mela. V èe trtem let niku je že sa mou mevno, da se s pri pra vami na zakl juèni
nas top veèa tudi mi nutaža glav nega pred meta. Zelo sem bila vesela, da me je prof.Šegula
uèil tudi ko morno igro. Le malo mi je bilo žal zas edbe iz prejšn jega leta, saj gresta vio lina
in ki tara res lepo sku paj, še posebno, èe na potke daje prof.Tomaž Lo renz. Le tos pa ki tar ski

Di rek to rica Slov en ske fil har mo nije Mo jca Menart podel juje diplome in priznanja diplo man tom SGBŠ
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duo! Stvari smo se lo tili malo manj resno, pa smo se kmalu streznili, saj nas je èakalo
tek mov anje. Vzdušje na va jah je bilo sprošèeno, ven dar ga raško, in delo je pri neslo us peh. Z 
Anžetom Palko sva se do bro zbrala, odi grala ter šoli, pro fe sor jem in sebi pri nesla prvo
na grado. Že èez nekaj ted nov je sle dil zakl juèni nas top, pa še ocene za splošne pred mete sem
pridno nabi rala. In èe trti let nik je na ta naèin hi tro minil.

Eva Je lenc, 4. let nik

Mešani pevski zbor SGBŠ pod vodstvom  prof. Ambroža Èopija na koncertu v Slovenski fil har mo niji,          
15. aprila 1999
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VODSTVENO IN PEDAGOŠKO OSEBJE V ŠOLSKEM LETU 1998/99

Vod stvo:

Rav natelj prof. Tomaž Buh
Po moènica rav natelja prof. Na taša Hlad nik

Vodje od delkov:

- o dd elek za balet prof. Franci Am brožiè
- o dd elek za glas be no teor. pred mete prof. Tomaž Habe
- o dd elek za go dala prof. Dušanka Stražar
- o dd elek za har moniko prof. Ernö Se bas tian
- o dd elek za jazz in za bavno glasbo prof. Matevž Smer kol
- o dd elek za ki taro prof. Igor Saje
- o dd elek za klavir GŠ prof. Tat jana Špo rar Bratuž
- o dd elek za klavir SGŠ prof. Alenka Dek leva
- o dd elek za pi hala prof. Mi lan Šva gan
- o dd elek za so lopetje prof. Mar cos Ba juk
- o dd elek za splošnoi zobr. pred mete prof. Dar inka Ma rolt
- o dd elek za tro bila in tol kala prof. Al bert Kolbl

Peda gogi:

1. Am brožiè Franci balet sve to va lec
2. Avbelj Duša klavir sve to valka
3. Ažman Draga flavta svet nica
4. Baar Irena so lopetje svet nica
5. Ba juk Mar cos so lopetje sve to va lec
6. Balžal or sky Vo lodja vio lina svet nik
7. Bavdek Dušan gl.st.,solf.,part. igra
8. Ba buder Kris tina ko re pe ti cije, klavir
9. Bitežnik Marko vi ola
10. Brcar Darja ko re pe ti cije, klavir
11. Brence Jer nej vio lina, vi ola
12. Buh Tomaž flavta svet nik
13. Cest nik Spa siæ Doro teja so lopetje svet nica
14. Cvetko Verèko Dam jana klavir, ko re pe ti cije men to rica
15. Èešarek Polonca vio lina men to rica
16. Èopi Am brož solfeg gio, zbor
17. De ferri Al joša klari net
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18. Dek leva Alenka klavir svet nica
19. Dor nik Boža ko re pe ti cije
20. Dra gan Janja nauk oglasbi
21. Dre venšek Matjaž sak so fon sve to va lec
22. Fa ganel Maja klavir, ko re pe ti cije sve to valka
23. Garèe viæ Koželj Ed ita so lopetje
24. Glo diæ Vel jko jazz klavir
25. Gom baè Zimšek Neva klavir, ko re pe ti cije men to rica
26. Graf enauer An drej ki tara svet nik
27. Graf enauer Jelka vio lonèelo
28. Haas Hinko klavir
29. Habe Tomaž solf.,gl.st, orke ster svet nik
30. Hawl ina Miha sak so fon
31. Hlad nik Na taša blok flavta, flavta sve to valka
32. Hrup Božena klavir,ko re pe ti cije sve to valka
33. Hud nik Her mina ko re pe ti cije
34. Ign ja to viæ Žarko ki tara sve to va lec
35. Ja go dic Mi haela nauk o glasbi men to rica
36. Janèar Alenka blok flavta,flavta
37. Jarc An drej klavir
38. Je laèiæ Jasenka blok flavta, flavta svet nica
39. Jenko Ju rij klari net
40. Kacjan Aleš flavta
41. Kar lin Božena ko re pe ti cije sve to valka
42. Kar lin Igor klari net svet nik
43. Ka ruza Bo jana ko re pe ti cije
44. Ker enèiè Mrzljak Jelka klavir
45. Kipiæ Janja blok flavta, flavta men to rica
46. Kli nar Ber ton celj Maja klavir, ko re pe ti cije men to rica
47. Koch Alenka klavir men to rica
48. Kocjanèiè Jana nemški jezik
49. Ko ci janèiè Marija klavir sve to valka
50. Kojc Maja oboa
51. Kolbl Al bert po zavna svet nik
52. Kosi Mi ro slav vio lina
53. Kos maè An dreja ko re pe ti cije, klavir
54. Ko vaè Val des Jana izrazni ples sve to valka
55. Kre gar Jože klari net
56. Las serre Fred sodobna ple sna teh nika
57. Le bar Russo Leo nida klavir men to rica
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58. Le narèiè Irena športna vzgoja men to rica
59. Lo movšek Kaja klavir, ko re pe ti cije men to rica
60. Lo renz Ma tija vio lonèelo. kom. Igra svet nik
61. Lo renz Tomaž ko morna igra svet nik
62. Lovše Janez klavir svet nik
63. Ma la hodky Haas Lidija klavir, ko re pe ti cije sve to valka
64. Marko viæ Zo ran kon tra bas
65. Ma rolt Dar inka zgo do vina, svet. delo men to rica
66. Martinc Majda klavir svet nica
67. Megušar He lena klavir men to rica
68. Mel jnikov Va silij vio lina
69. Mik lavèiè Primožiè Jasna zgo do vina glasbe
70. Mli nariæ Vla di mir klavir, ko re pe ti cije sve to va lec
71. Mor dej Erika vio lina
72. Natek Ka tarina klavir
73. No vak Jerko ki tara svet nik
74. Ob reza An dreja izrazni ples
75. Os red kar Janez glas beni stavek svet nik
76. Ožbolt Be lak Ve dran ki tara
77. Pan jan He lena knjižnica
78. Perko Neda klavir, ko re pe ti cije sve to valka
79. Per vanje Soèa klavir sve to valka
80. Pe ter Ka ta lin ko re pe ti cije
81. Pfeifer Lidija klavir sve to valka
82. Pi kalo Pe tra izrazni ples
83. Pompe Urška glas beni stavek, solfeg gio
84. Prem Ko lar Mateja har monika men to rica
85. Prešièek De jan sak so fon
86. Prinèiè Bronislava harfa
87. Rener Bo ris klari net
88. Repše Darka nauk o glasbi men to rica
89. Ro gelja Božo oboa
90. Rožma nec Su zana blok flavta, flavta men to rica
91. Ru pel Fedja flavta
92. Saje Igor ki tara svet nik
93. Se bas tian Darja balet sve to valka
94. Se bas tian Ernö har monika svet nik
95. Se lan Matej balet sve to va lec
96. Se liškar Mo jca slov en ski jezik sve to valka
97. Semiè Kar men klavir, ko re pe ti cije sve to valka
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98. Sešek Armin vio lina, go dalni orke ster svet nik
99. Sever Tomaž ko morna igra, vio lonèelo
100. Smer kol Matevž jazz kon tra bas, zgod. jazza, osn. aranžiranja
101. Spa siæ Alek san dar ko morna igra, fagot
102. Strajnar Aleš jazz ki tara, solfeg gio sve to va lec
103. Stražar Dušanka vio lina svet nica
104. Šèek Lo renz Alenka klavir, ko re pe ti cije sve to valka
105. Šegula Tomaž ki tara svet nik
106. Šnofl Aleš po zavna, kom. igra
107. Špo rar Bratuž Tat jana klavir sve to valka
108. Šva gan Mi lan fagot,ko morna igra men tor
109. To mac Me tod rog
110. Tomc Alenka balet,psi holo gija men to rica
111. Trèek Mar jan so lopetje svet nik
112. Udo viè Erika har monika, ko morna igra
113. Ur banek Irena an gleški jezik men to rica
114. Vah tar Maja ko re pe ti cije
115. Va sle Tat jana petje
116. Vesel Aleš klavir
117. Vièen tiæ Po liè Štefka klavir, ko re pe ti cije men to rica
118. Vid mar Ma ruša balet sve to valka
119. Za lo kar Ven ier Nina vio lina men to rica
120. Zorko Mli nariæ Su zana klavir, ko re pe ti cije
121. Zu pan Dam jana klavir, ko re pe ti cije
122. Žefran Lidija ko re pe ti cije, nauk o glasbi
123. Žgur Nada jazz petje
124. Žugelj Franc tro benta men tor

PEDAGOGI - ZUNANJI SODELAVCI V ŠOLSKEM LETU 1998/99

1. Aza rov Do manjko Maja raèunal ništvo men to rica
2. Bajc Sonja klavir
3. Ber netiè Dar inka klavir
4. Bizjak Ed vard rog
5. Bolha Mi ran oboa
6. Brav nièar De jan vio lina
7. Èadež Lidija mate ma tika
8. Èeh Franèiška zdravst vena vzgoja
9. Go rišek Lidija mate ma tika men to rica
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10. Gracelj Olga so lopetje
11. Haupt man Majda nauk o glasbi
12. Haupt man Ve ronika klavir
13. Hren Eva ki tara
14. Hrib eršek Andreja karak terni plesi
15. Hud nik Mi lan vio lonèelo
16. Ivan Jakob kon tra bas
17. Jarh David skupin ska igra
18. Jer man Riko fizika
19. Jevšni kar Pe ter tro benta
20. Kosi Ruda harfa
21. Krivo kapiæ Igor tuba
22. Krstiè Ivan vi ola
23. Lo pa tiè Rok jazz klavir
24. Mally Gita klavir
25. Ma roše viè Igor tro benta
26. Ošlaj Vili har monika
27. Perko Bašelj Alenka bio lo gija
28. Pe ter Zol tan ko re pe ti cije
29. Pikš Bo gomir klari net
30. Pod le snik Lidija zgo do vina plesa in glasbe
31. Pogaènik Jože flavta
32. Purg Dam jan mate ma tika men tor
33. Rendla Aleš jazz tol kala
34. Rogina Miha sak so fon
35. Rus Ljubo klavir
36. Suša Aleš sak so fon
37. Šinigoj Bo ris fi lo zofija
38. Šker bot Slavica geo grafija men to rica
39. Šnajder Huterer Milica klavir
40. Šur bek Bo ris tol kala
41. Tomšiè Èerkez Bea triz lik ovna vzgoja
42. Usenik Uroš ki tara
43. Ve ble Dušan sak so fon, jazz orke ster
44. Vodeb Mitja športna vzgoja
45. Zimšek Slavko vio lina
46. Zimšek Vik to rija vio lina
47. Zu pan Alojz klari net
48. Zu pan Blaž kon tra bas
49. Zver Sonja nemški jezik
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ADMINISTRATIVNO IN TEHNIÈNO OSEBJE                                         
V ŠOLSKEM LETU 1998/99

1. Beèan Milena knjigo vodja OD
2. Curk Sabina tajnica SGBŠ
3. Grom Orešiè Sabina raèu no vodja
4. Ru dolf Vesna ref er entka SGŠ/SBŠ
5. Tekavec Vanda tajnica SGBŠ
6. Vrhov nik Zvonka ref er entka GŠ/BŠ
7. Žagar Joži knjigo vodja OD
8. Bašiæ Teh vida snažilka
9. Èoraliæ Jas mina snažilka
10. Hafi zoviæ Esma snažilka
11. Hali loviæ Hava snažilka
12. Janžiè Branko hišnik
13. No vak Marija snažilka
14. Su ha do lec Mar jan hišnik
15. Jugo viæ Nada snažilka
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On

Sa motno tam stoji
ena stara hiša,
bajtica, ki nima imena –
avtor neznan.
Sam, stoletja dolgo,
tam, z gozdom obdan
in
je sen sko obar van –
avtor neznan;
neznan kot grad, z gozdom obdan.

Tišina kipi, kot slap, ki šumi;
ogn je vi tost, iskrivost; bo jeèa in tim nost,
mine vanje èasa
in igra vetrov –
èakaje na pisma ljubezni.

Urška Pra prot nik,1.let nik
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Klavir ski trio GŠ iz razreda prof. Armina Seška na nas topu v Rdeèi dvo rani Mag is trata 12. aprila 1999



STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV SGBŠ

SEMINARJI ZA KITARO

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
15.10.1998 Ljubl jana      Edu ardo Isaac       An drej Graf enauer

Eva Hren 
Žarko Ign ja to viæ
Jerko No vak
Ve dran Ožbolt
Igor Saje
Tomaž Šegula

8.5.1999 Ljubl jana An niello De sid erio An drej Graf enauer
Eva Hren
Žarko Ign ja to viæ
Jerko No vak
Ve dran Ožbolt
Igor Saje
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Udeleženci ki tar skega semi narja
na SGBŠ s pre da vatel jem                        
prof. Edu ar dom Isaa com

Udeleženci kitarskega seminarja
na SGBŠ s predavateljem                    
prof. Anniellom Desideriom



DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
3.7.-10.7.1999 Miku lov (Èeška) Zo ran Dukiæ Eva Hren

26.6.-3.7.1999 Škofja Loka An drej Graf enauer
Poletna šola

5.-16.7.1999 Ko per Jerko No vak
Poletna šola

SEMINARJI ZA PIHALA IN TROBILA

BLOKFLAVTA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
15.-17.1.1999 Domžale Hans Mar tin Linde Jasenka Je laèiæ

Janja Kipiæ

FLAVTA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
5.-7.2.1999 Domžale Al exa Still           Draga Ažman

Alenka Janèar
Jasenka Je laèiæ
Janja Kipiæ
Su zana Rožma nec

22.2.-2.3.1999 Lovran Pierre- Yves Ar taud Draga Ažman

26.6.-3.7.1999 Škofja Loka Draga Ažman
Poletna šola
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Udeleženci seminarja za saksofon
na SGBŠ  s predavateljem                                 

prof. Eugenom Rouseaujem



SAKSOFON

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
7.-8.12.1998 Be gunje Otto Vrhov nik Jože Kre gar

18.3.1999 Ljubl jana Eugene Rouseau Jože Kre gar
Matjaž Dre venšek

7.-13.8.1999 Pods reda Matjaž Dre venšek
Poletna šola De jan Prešièek

TROBENTA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
26.-28.10.1998 Be gunje Ed ward H. Tarr Mi lan Šva gan

Franc Žugelj

31.10.-3.11.1998 Pariz Pi erre Thi baud Franc Žugelj

29.5.-2.6.1999 Pariz Pi erre Thi baud Franc Žugelj

SEMINARJI ZA KLAVIR

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
5.-7.11.1998 Ljubl jana Igor Lazko Duša Avbelj

Dam jana Cvetko- Verèko
Alenka Dek leva
Maja Fa ganel
Alenka Koch
Marija Ko ci janèiè
Leo nida Lebar- Russo
Majda Martinc
He lena Megušar
Ka tarina Natek
Neda Perko
Soèa Per vanje
Lidija Pfeifer
Kar men Semiè
Tat jana Šporar- Bratuž
Aleš Vesel

22.-26.2.1999 Du naj Oleg Maisen berg An dreja Kos maè
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HARMONIKA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
26.-30.10.1998 Be gunje Mateja Prem- Kolar

Ernö Se bas tian

23.-27.8.1999 Ro gaška Slatina Ernö Se bas tian
Poletna šola

SEMINARJI ZA GODALA

VIOLINA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
27.-31.1.1999 Du brov nik Armin Sešek

30.4.-2.5.1999 Ljubl jana Ser gej I. Kravèenko Polona Èešarek
Armin Sešek

1.-9.7.1999 Domžale Armin Sešek
Poletna šola

5.-16.7.1999 Ko per Tomaž Lo renz
Poletna šola

VIOLONÈELO

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
21.-23.5.1999 Ljubl jana Mi chael Flaksman Jelka Graf enauer

SEMINARJI ZA PETJE

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
18.-20.11.1998 Du naj Tho mas Hamp son Ed ita Garèeviæ- Koželj

21.-29.1.1999 Du brov nik Doro teja Cestnik- Spasiæ

19.-20.2.1999 Mari bor R.Èuèek- Remic Mar cos Ba juk
Jasna Krump Tat jana Va sle
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DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
22.-24.3.1999 Ljubl jana Leon ardo de Lisi Mar cos Ba juk

Doro teja Cestnik- Spasiæ
Ed ita Garèeviæ- Koželj
Marjan Trèek
Tat jana Va sle

19.-30.6.1999 Men doza Mar cos Ba juk

PLESNI SEMINARJI

BALET

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
26.-27.9.1998 Ljubl jana G.Tina Hes sel Franci Am brožiè

Jana Kovaè- Valdes
Pe tra Pi kalo
Darja Se bas tian
Matej Se lan

23.-25.4.1999 Ljubl jana dr. Ju lija Buck royd Jana Kovaè- Valdes
Kaja Lo movšek
Matej Se lan
Alenka Tomc

16.5.1999 Škofja Loka mag.Mi chael Lutz- Malckwich Alenka Tomc
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SEMINARJI ZA NAUK O GLASBI IN STROKOVNOTEORETIÈNE
PREDMETE

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
24.10.1998 Ro gaška Slatina Tomaž Buh

Glas beni fo rum Tomaž Habe

9.1. in 23.1.1999 Ljubl jana Ida Virt Mi hela Ja go dic
6.2. in 13.2.1999

20.-22.1.1999 Ljubl jana Doro teja Cestnik- Spasiæ, Janja Dra gan
Tomaž Habe Mi hela Ja go dic
Alenka Peric Darka Repše
Brigita Torniè- Milharèiè
Mo jca Tratar

19.-21.2.1999 Mari bor Erkki Pah jola Janja Dra gan
Sanna Val vane Mi hela Ja go dic

8.-22.7.1999 Avi gnon Hel mut Lachen mann Dušan Bavdek
Urška Pompe

SEMINARJI ZA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE PREDMETE

ANGLEŠKI JEZIK

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
11.1.1998 Ljubl jana Laura Cole man Irena Ur banek
1.4.1999

NEMŠKI JEZIK

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
25.-31.10.1998 Nemèija Luèka Pris tavec Jana Kocjanèiè

Strok ovna ek skur zija

9.-10.4.1999 Fi esa Bolko Bul ler dieck Jana Kocjanèiè

PSIHOLOGIJA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
24.-25.5.1999 Ra dovljica mag.Sandi Re den bach Alenka Tomc
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ZGODOVINA

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
14.-15.5.1999 Bela kra jina dr.Pe ter Vo dopivec Dar inka Ma rolt

Strok ovna ek skur zija

SEMINARJI ZA MATURO 1999

DATUM KRAJ PREDAVATELJ UDELEŽENCI
21.10.1998 Ljubl jana Soèa Fidler Irena Ur banek

Vi neta Eržen

15.1.1999 Ljubl jana Dimitrij Beuer mann Matevž Smer kol
dr. An drejka Slavec Aleš Strajnar

14.5.1999 Ljubl jana Dimitrij Beuer mann Mi lan Šva gan

29.5.1999 Ljubl jana dr. An drejka Slavec Alenka Tomc

UDELEŽBA NA DRUGIH SEMINARJIH, MEDNARODNIH
TEKMOVANJIH IN FESTIVALIH TER STROKOVNIH EKSKURZIJAH

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA ZA ROG IN KOMORNE SKUPINE

DATUM KRAJ PREDAVATELJ
20.-31.7.1999 Pi ran Me tod To mac

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA ZA FLAVTO IN KOMORNE SKUPINE

DATUM KRAJ PREDAVATELJ
20.-31.7.1999 Pi ran Aleš Kacjan

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA ZA KLARINET IN KOMORNE SKUPINE

DATUM KRAJ PREDAVATELJ
20.-31.7.1999 Pi ran Jure Jenko
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MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL

DATUM KRAJ PREDAVATELJ
3.-17.7.1999 Bled Jer nej Brence

MEDNARODNO TEKMOVANJE PIANISTOV

DATUM KRAJ UDELEŽENCI
2.2.1999 Za greb Marija Ko ci janèiè

Ka tarina Natek

26.-30.9.1998 Bolzano Marija Ko ci janèiè

MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE

DATUM KRAJ UDELEŽENCI
20.-22.5.1999 Mark to ber dorf Janja Dra gan

MEDNARODNI ZBOROVSKI SIMPOZIJ
DATUM KRAJ UDELEŽENCI
13.-18.10.1998 Stock holm Janja Dra gan

STROKOVNE EKSKURZIJE

DATUM KRAJ UDELEŽENCI
19.-22.11.1998 Praga Mar cos Ba juk

Dušan Bavdek
Tomaž Buh
Doro teja Cestnik- Spasiæ
Dam jana Cvetko
Polona Èešarek
Alenka Dek leva
Maja Fa ganel
Hinko Haas
Tomaž Habe
Na taša Hlad nik
Božena Hrup
Mi hela Ja go dic
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Alenka Janèar
Jasenka Je laèiæ
Jelka Kerenèiè- Mrzljak
Janja Kipiæ
Alenka Koch
Marija Ko ci janèiè
Jana Kocjanèiè
Leo nida Lebar- Russo
Irena Le narèiè
Janez Lovše
Lidija Ma la hodky
Dar inka Ma rolt
He lena Megušar
Ka tarina Natek
Neda Perko
Soèa Per vanje
Mateja Prem- Kolar
De jan Prešièek
Darka Repše
Su zana Rožma nec
Igor Saje
Kar men Semiè
Tat jana Šporar- Bratuž
Maja Vah tar
Tat jana Va sle
Neva Zimšek- Gombaè

Udeleženci strokovne ekskurzije v Pragi
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NASTOPI

I. INTERNI NASTOPI

V šol skem letu 1998/99 je bilo v glas beni šoli  38 nas topov  in v srednji glas beni šoli 88
nas topov

II. JAVNI NASTOPI

11. 9. - Nas top di jakov SGBŠ na kon cer tih Ro gaška Slatina
1. 9. 1998 München skega mla din skega ork es tra

Pods reda
Mo jca Ar nold, Maja Bevc,
Katja Klanènik, Janez Pod le sek,
Mateja Murn, Rok Piletiè

15. 9. 1998 Nas top vio lin is tov SGŠ Trst
na Slov en skem dnevu
Društva uèitel jev go dal nih 
inštru men tov Esta
Mo jca Križniè, Marko Ra doniæ
Janez Pod le sek, Ma tic Anžej,
Stanka Bukšek, Špela Ker melj
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30. 9. 1998 Kon cert simf. ork es tra SF
s solisti prvona gra jenci 
27. drž. tek mov anja
Ta dej Hor vat, klavir
(prof. Majda Martinc)

Dvo rana SF

3. 10 - Nas top di jakov SGBŠ na kon cer tih Freuden stadt, Hei del berg,
17. 10. 1998 Munchen skega mla din skega ork es tra Mark to ber dorf, München

Mo jca Ar nold, Maja Bevc,
Katja Klanènik, Janez Pod le sek,
Mateja Murn, Rok Piletiè

9. 10. 1998 Kon cert so lopevcev SGŠ Viteška dvo rana Po savskega
udeležencev poletne šole mu zeja Brežice
Glas beni ju lij na Obali 98

16. 10. 1998 Re cital Anje Ger man, klavir Glas bena šola Ko per
(prof. Majda Martinc)

18. 10. 1988 Pro slava ob 50-let nici us tano vitve SNG Op era in balet
baletne šole v Ljubl jani

21. 10. 1998 Re cital Anje Ger man, klavir
(prof. Majda Martinc) 

Dvo rana Za voda za
zdravst veno za varovanje
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22. 10. 1998 Nas top uèenke izraznega plesa Kul turni dom, Nova Go rica
Brine Vid mar na sreèanju ple snih
sku pin SREDI PROSTORA

23. 10. 1998 Nas top di jakov SGBŠ na ot voritvi Srednja zdravst vena šola,
Srednje zdravst vene šole Ljubljana, Pol jan ska cesta

15. 11. 1998 Zakl juèni kon cert med narod nega Glas bena šola Ko per
har fis tiènega semi narja
Mateja Godn javec SGBŠ
(prof. B. Prinèiè)

15. 11. 1998 Nas top vio lin istke Tanje Sonc
(prof. A. Sešek)
na pri re ditvi fon da cije 
Val en tino Buc chi

Dvo rana Bor ro mini, Rim

18. 11. 1998 Kon cert uèencev so lopetja Poroèna dvo rana GŠ 
iz razreda prof. Tat jane Va sle Domžale
Vesna Simiè, Bo rut Mozetiè, 
Mateja No vak, Naja Zapušek

18. 11. 1998 Kon cert nek dan jih uèencev šole Glasbena šola Franca Šturma
Ta dej Hor vat, Anja Ger man, Ljubljana
Ana Šinkovec 

28. 11. 1998 Nas top ans am bla vio lin in Dvo rana Wal dorf ske šole
go dal nega ork es tra GŠ s solisti Ljubljana
diri gent: prof. Armin Sešek

1. 12. 1998 Javni nas top GŠ in SGŠ DSS, Ve gova 7

3. 12. 1998 Javni nas top GŠ in SGŠ DSS, Ve gova 7

4. 12. 1998 Nas top uèencev klavirja Galerija Dvorni trg
iz razreda prof. Soèe Per vanje Ljubljana
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10. 12. 1998 Nas top flavtista 
Bo risa Bizjaka
(prof. J. Je laèiæ)
na podel itvi kristal nega 
krožnika najbol jšemu 
vodji restavra cije
pod jetja Sodexho Slovenija

Ljubl jana

15. 12. 1998 Nas top kvar teta po zavn SGBŠ Narodna galerija, Ljubljana
(men tor: prof. A. Kolbl)
na podel itvi diplom diplo man tom
višjih strok ov nih šol
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15. 12. 1998 Nas top Srednja po li cijska šola 
sek steta sak so fonov SGBŠ Ta cen
(men tor: prof. D. Prešièek)

16. 12. 1998    Nas top di jak inj SGŠ Ko bariški mu zej
Sonja Mezgec, har monika
Na taša Koroša, har monika
(men tor: M. Prem Ko lar)

17. 12. 1998 Nas top klavir skega tria SGŠ,

Janez Pod le sek, vio lina
prof. Alenka Šèek Lo renz, klavir
(men torja: prof. T. Lo renz, 
prof. D. Stražar)

Ceki nov grad, Ljubljana

21. 12. 1998 Kon cert uèencev so lopetja DSS, Ve gova 7
iz razreda prof. E. Garèe viæ Koželj

21. 12. 1998 Nas top uèencev klavirja iz Hu ba dova dvo rana, Vegova 5
razreda prof. S. Zorko Mli nariæ

21. 12. 1998 Božièni kon cert DSS, Ve gova 7
uèencev vio line in go dal nega ork es tra GŠ

 (prof. A. Sešek)

23. 12. 1998 Božièno no vo letni La jovèeva dvo rana,
kon cert SGŠ Go spo ska 8
Miha Jahn, Dimitrij Le derer, 
Špela Mo lek, Pe tra Maèek 
prof. K. Pe ter, klavir

51



24. 12. 1998 Božièno no vo letni kon cert Rdeèa dvo rana Mag is trata
uèencev vio line in go dal nega ans am bla 
pod vodstvom prof. A. Seška

12. 1. 1999 Po poldne s sim fo niki RTV Slovenija Gal lu sova dvo rana CD
Mo jca Križniè, vio lina
(prof. V. Mel jnikov)

19. 1. 1999 Nas top uèencev glas bene šole DSS, Ve gova 7

22. 1. 1999 Nas top uèencev klavirja DSS, Ve gova 7
iz razreda prof. G. Mally

23. 1. 1999 Nas top uèencev so lopetja iz razreda Dvo rana GŠ v Mo stah
prof. E. Garèeviæ- Koželj

25.  1. 1999 Nas top uèencev glas bene šole DSS, Ve gova 7

26. 1. 1999 Javni nas top GŠ in SGŠ DSS, Ve gova 7
Spomin ski kon cert G. F. Haen del

Nastop violinistke Tanje Sonc iz razreda prof. Armina Seška  in pianistke prof. Božene Hrup na Božièno
- novoletnem koncertu v Rdeèi dvorani Magistrata, 24. decembra 1998
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27. 1. 1999 Nas top uèencev GŠ Dvorana GŠ Gro su plje

28. 1. 1999 Nas top di jak inj SBŠ Baletna dvo rana SGBŠ
(prof. D. Se bas tian)

2. 2. 1999 Nas top tek moval cev iz Dvo rana Glas bene šole
razreda prof. Er na Se bas ti ana Lo gatec

3. 2. 1999 Kon cert sim fo niènega ork es tra SGBŠ Dvo rana KD Men geš
v poèas titev kul tur nega dne

Pozavnista Urban Kurent iz razreda prof. Alberta Kolbla Harfistka Mateja Godnjavec iz razreda                
prof. Bronislave Prinèiè

Koncert simfoniènega orkestra SGBŠ s solistom trobentarjem Alešem Klanèar jem                                          
in diri gen tom prof. Tomažem Ha be tom v KD Mengeš, 3. februarja 1999
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4. 2. 1999 Kon cert sim fo niènega Dvo rana Slov en ske 
ork es tra SGBŠ v poèas titev fil har mo nije
kul tur nega dne 
ter podel itev Šker janèe vih
na grad, diplom in priznanj
diri gent: prof. Tomaž Habe

VÈASIH JE POTREBNO TVEGATI

Že v prvih sep tembrskih dneh sem iz ve del, da me bo do le tela èast, a obe nem tudi
pre cej zahtevna na loga – igrati s šol skim ork es trom SGŠ vio lin sko skladbo In tro duk cija in
Rondo Ca pric cioso skla datelja Camilla Saint- Saënsa, ki je po mnenju nekaterih eno
najlepših del, napi sanih za vio lino. Danes se mi sicer zdi ta do godek manj “stre sen”, kot je
bil zame tak rat, toda potrebno je ve deti, da je tak rat ta skladba zame pred stavljala kar
ve lik iz ziv, tako v smislu teh nike, im provi za cije, zlasti pa in ter pre ta cije. Ker je bil kon cert v
dvo rani Slov en ske fil har mo nije v Ljubl jani, 4.feb ru arja, do godek v poèas titev kul tur nega
praznika, kjer so bile podel jene tudi Šker janèeve diplome in priznanja, je to dejstvo zame
pomenilo še to liko veèjo odgo vor nost. Do daten pri tisk pa so pred stavljali tudi namigi, èeš

Simfonièni orkester SGBŠ s solistom flavtistom Markom Zupanom  (razred prof. Jože Pogaènik)                 
na kon certu v Slovenski filharmoniji, 4. februarja 1999
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da je pro gram pretežak in torej težko iz vedl jiv za mojo stopnjo znanja. Skrbelo me je tudi,
ali bo orke ster “zmo gel” svojo vlogo.

Jasno je, da je v skladbi pre cej mest, o katerih sem sam (ver jetno pa tudi diri gent
prof.Tomaž Habe) veèk rat raz mišl jal, ali bodo taka, kot bi rad, ali ne. Zame ver jetno
najbolj koèl jivo me sto je bilo ti sto, kjer naj bi igral stac cato, ven dar sem se za radi tega, ker
so vèa sih tam ro govi malce “pon oreli”, raje od loèil za drugo teh niko (sau tille). Lahko
reèem, da je bila “zamen java” potrebna tudi za radi de likat nosti igranja zelo hi trega
stac cata.

Drugo me sto je bila “zadnja stran”, s katero sem ver jetno malce pre veè strašil
nekatere, am pak dejstvo je, da je to del, kjer se igra na vse ali niè. Imaš možnost, da se
“spus tiš” ali ”zapla vaš” in tve gaš, da te lahko kar na lepem nekam “od nese”. In tega sem se
bal. Druga možnost pa je, da tempo “pri la go diš situa ciji” in igraš na bolj varne karte. Toda
v primeru, da se ti tudi tak rat pripeti kakšna na paka, je to lahko dvo jna polo mija. Zato
sem se od loèil za prvo možnost. Vèa sih je potrebno tve gati, da kaj dosežeš!

Nekaj mi nut pred od ho dom na oder se je trema zaèela stopn je vati. Tak rat sem se
tolažil s tem, da je to v redu in da je sko raj ne mo goèe igrati do bro brez treme. Glo boko sem
vdih nil in stopil na oder. Jasno mi je bilo, da gre se daj za res in da je prišel èas, ko bodo
kljuèno vlogo igrali zbra nost, sode lovanje in usk la je nost z diri gen tom in ork es trom,
pre mišl je nost v kom bi na ciji s pravo mero tve ganja, kot vedno pa je bil tudi tak rat us peh
pre cej od visen od sreèe.

Zaèe tek je bil morda malce zadržan, toda ko je bil za nami “navi dezni stac cato”, se
je po ka zala tista druga stran in nape tost se je stopn je vala vse do tre nutka, ko sem malce
pozabil na os tale stvari in paè igral za to, za kar se pona vadi igra – za užitek. In ravno tam,
kjer sem najmanj prièako val, je prišla vmes na paka – na paèno zai gran ton v enem iz med
ak or dov – in mo goèe je bila to sreèa v nes reèi. Ravno ti ak ordi so nam reè tik pred “zadnjo
stranjo” in ta na paka je povzroèila v meni nekakšno neza do vol jstvo, ali jezo, kar je
pri po mo glo k temu, da sem ne hal raz mišl jati o “zadnji strani” (ki me je najbolj skrbela) in
o tem, kako je možno, da bom nekje “od le tel” ven. Lahko bi re kel, da je bila zato bolj
“avto mat sko” zai grana, kar pa niti ni kakšna posebna škoda, ker – èe je tempo postavljen
pre cej vi soko ( - 120) in so od zaèetka do konca strani same šest najs tinke, po tem tu kaj ne
mo rem go vor iti o kakšni posebni in ter pre ta ciji (seveda je pomem ben naèin igranja, toda
kakšnih èust venih izli vov pri takšnem tempu paè ni prièako vati). In bilo je toèno tako, kot
bi moralo biti – usk la jeno z ork es trom in do kaj pre prièl jivo.

Pomembno se mi zdi pove dati, da je pre cej ve liko vlogo pri vsem tem igrala
zbra nost diri genta in ork es tra, seveda pa je ogromno pri po mo gel k temu, da je stvar stekla
tako, kot je, moj uèitelj vio line prof.Vo lodja Balžal or sky. Na koncu bi omenil tudi izèrpne
po go vore in nas vete nekaterih mo jih do brih pri jatel jev, ki so tudi po svo jih moèeh ve liko
pri po mo gli k us pehu na kon certu.
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Seveda je jasno, da je de jan sko bilo nekaj na pak, ki niso bile ravno “nu jno
potrebne”, in da sem ravno to poletje pri do bil nekaj korist nih in for ma cij, kako bi lahko
izbol jšal iz vedbo te skladbe. Hvala bogu, da je tako, ker – kot je nekdo ne koè zapi sal: “Kdor z
obema nogama stoji trdno na tleh, ne bo naredil niti ko raka na prej!”

Ma tic Anžej, 4. let nik

5. 2. 1999 Pred sta vitev stil nih ple sov GŠ Ko per
nas top di jak inj 1. let nika SBŠ
(prof. D.Se bas tian)

15. 2. 1999 Kon cert uèencev so lopetja GŠ Id rija
iz razreda prof. T. Va sle

15. 2. 1999 Kon cert uèencev SGBŠ GŠ Domžale
iz razreda prof. Armina Seška

16. 2. 1999 Javni nas top uèencev DSS, Ve gova 7
GŠ in SGŠ

19. 2. 1999 Nas top uèencev SGŠ Kul turni dom Dol sko
od delka za har moniko
(prof.  Ernö Se bas tian)

24. 2. 1999 Nas top uèencev har monike SGBŠ Dvo rana GŠ, Ra dovljica
Jer nej Val ant, Na taša Koroša,
Marko Maršiè, Sonja Mezgec, Žan Le gat
(prof . M. Prem Ko lar)

Harmonikarji Nataša Koroša, Jernej Valant in Sonja Mezgec                                                                                
z razreda prof. Mateje Prem Kolar na tekmovanju v Puli
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26. 2. 1999 Pol urice ob Dvo rana GŠ v Šem pe tru 
zvokih šet stih strun
Anja Pir jevec, An drej Peka ro viè
(men tor: prof. I. Saje)

1. 3. 1999 Nas top har moni kar jev  SGBŠ Dvo rana GŠ Koèevje
Marko Maršiè, Na taša Koroša, 
Jer nej Val ant, Sonja Mezgec,
Miha Pin teriè, Žan Le gat
(prof . M. Prem Ko lar)

3. 3. 1999 Kon cert uèencev SGBŠ Glas bena šola Pos to jna
od de lek za har moniko
(prof. E. Se bas tian)

3. 3. 1999 Nas top uèencev har monike SGŠ Dvorana GŠ Gro su plje
Marko Maršiè, Sonja Mezgec,
Jer nej Val ant, Na taša Koroša,
Žan Le gat, Miha Pin teriè
(prof. M. Prem Ko lar)

4. 3. 1999 Kon certni cikel Za vod sv. Stan islava 
in štru men tal nih zas edb Ljubljana- Šentvid
Marko Ra doniè, vio lina
prof. Her mina Hud nik, klavir
(prof. A. Sešek)

Violinist Marko Ra doniæ (razred prof. A.  Sešek) in pianistka prof. Hermina Hud nik                                   
na nas topu v Slovenski filharmoniji, 23. aprila 1999
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8. 3. 1999
Kon cert sim fo niènega
ork es tra SGŠ

diri gent: prof. T. Habe

Koroški deželni
konz er va to rij, Ce lovec

Simfonièni orkester
SGBŠ pod vodstvom
prof. Tomaža Habeta
s solistom
violinistom        
Maticom Anžejem   
na koncertu                   
v Celovcu,                          
8. marca 1999
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10. 3. 1999 Nas top uèenk baleta SBŠ Vanje Vit man SNG Op era in balet
In Mar jete Pir nat ter uèenk 1. in 2.a razreda
v baletni pred stavi Trnul jèica

16. - 19. 3. 1999 Nas topi uèenk od delka Dnevi slov en skega
za izrazni ples izo braževanja
iz razreda prof, J. Kovaè- Valdes Ple sni mo zaik, Cank ar jev dom

22. 3. 1999 Kon cert na gra jencev Glas bena šola Vrhnika
v kate go riji har monik
na re gijskem tek mov anju

22. 3. 1999 Re cital ki tar skega dua SGBŠ Dvo rana SGBŠ Mari bor
Anja Pir jevec, An drej Peka ro viæ
(men tor: prof. I. Saje)

23. 3. 1999 Nas top di jakov GŠ Franca Ger bièa, Cer knica
iz razreda prof. Franca Žuglja

24. 3. 1999 Kon cert  mla dih glas be nikov Glas bena šola Ra dovljica
SGBŠ ter GŠ Viè

24. 3. 1999 Nas top uèencev ki tare
iz razreda prof. Ž. Ign ja to viæa

Hu ba dova dvo rana, Vegova 5

31. 3. 1999 Kon cert prvona gra jencev Ve lika dvo rana SF
28. tek mov anja mla dih
glas be nikov RS
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Kitarist Žiga Bešter



31. 3. 1999 Muza pri muzi Grad Ti voli
Ma tic Anžej, vio lina
prof. Her mina Hud nik, klavir
(prof. V. Balžalorsky)

31. 3. 1999 Nas top na ot voritvi raz stave Galerija Dvorni trg
akad. slikarja Jak ova Ba ra rona
Marko Ra doniæ, vio lina
prof. Her mina Hud nik, klavir
(prof. A. Sešek)

31. 3. 1999 Re cital SGŠ Dvo rana GŠ Koèevje
Špela Benèina, flavta
Mateja Èar man, ki tara
(men tor: prof. T. Lo renz)

1. 4. 1999 Ve liki javni nas top Glas bena šola  Nova Go rica
s pred sta vit vijo 
od delka za jazz SGBŠ Ljubl jana

7. 4. 1999 Me sec kul ture ljubl jan skih Dvo rana Za voda
di jaških do mov sv. Stan islava v Šent vidu
Ot vorit veni kon cert

8. 4. 1999 Na gra jenci držav nega 
tek mov anja dua ki tar 1999
Eva Je lenc - Anže Palka
(prof. T. Šegula )
KC  S. Ko sov ela, Sežana

9. 4. 1999 Nas top uèencev flavte iz Dvo rana Cank ar jevega 
razreda prof. S. Rožma nec doma, Vrhnika
na ot voritvi raz stave ki parja
Janeza Perenièa

60



11. 4. 1999 Kon cert na gra jencev
tek mov anja vio lin is tov 
in vio lonèelis tov A. in V. Mar co sig
Do men Lo renz, Maja Sav nik 
(prof. A. Sešek)

Kul turni cen ter Lo jze Bratuž, Go rica

12. 4. 1999 Kon cert vio lin is tov iz razreda Rdeèa dvo rana Mag is trata
prof. Armina Seška

13. 4. 1999 Javni nas top GŠ in SGŠ DSS, Ve gova 7
v poèas titev 150-let nice
smrti skla datelja Fre derica Chop ina
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Violinist Domen Lorenz                 
(razred prof. Armin Sešek)                         
in pianistka prof. Alenka Šèek Lorenz
na nastopu v Slovenski filharmoniji,       
7. junija 1999



14. 4. 1999 Kon cert dek liškega 
pevskega zbora SGŠ
(diri gent: prof. A. Èopi)
Narodni mu zej Ljubl jana

15. 4. 1999 Javni nas top Jazz klub Gajo 
od delka za jazz SGBŠ

15. 4. 1999 Kon cert na gra jencev
tek mov anja vio lin is tov 
in vio lonèelis tov A. in V. Mar co sig
Lo renz Do men, Maja Sav nik
(prof. A. Sešek)

Koroški deželni
kon ser va to rij, Ce lovec
Mo dra dvo rana
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15. 4. 1999 Kon cert Dvo rana SF 
ko mor nih ans am blov in
mešanega pevskega zbora
(diri gent: prof. A. Èopi)

Sekstet saksofonov iz razreda prof. Dejana Prešièka v Slovenski filharmoniji

Pevski trio iz razreda prof. Aleksandra Spasiæa v Slovenski filharmoniji
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18. in 19. 4. 1999
Letna pred stava BŠ in SBŠ 
SNG Op era in balet

19. 4. 1999 Pom ladni kon cert 
od delka za pi hala in tro bila
La jovèeva dvo rana,Go spo ska 8

19. 4. 1999 Zvoki mla dih v Un ionu
Ko morne sku pine SGŠ in
Akademije za glasbo
(men tor: prof. T. Lo renz)

Mo dri sa lon, Grand ho tel Un ion
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Baletna plesalca Vanja Vitman                 
in Žiga Jereb (razred prof. F. Ambržiè)
na letni predstavi SBŠ



20. in 21. 4. Letni pred stavi od delka za Kul turni hram Mo ste
1999 izrazni ples

22. 4. 1999
Nas top pi an is tov                       
iz razreda
prof. T. Špo rar Bratuž

Hu ba dova dvo rana

22. 4. 1999 Nas top uèencev GŠ DSS, Ve gova 7

22. 4. 1999 Mladi muziki v klavir skem triu
Stanka Bukšek - klavir,
Janez Pod le sek - vio lina
Špela Ker melj - vio lonèelo
(men tor: prof. T. Lo renz)

Rdeèa dvo rana Mag is trata

23. 4. 1999 Kon cert Grad Mokrice
Vanja Ivanko viæ, flavta
prof. Ka ta lin Pe ter, klavir
(prof. D. Ažman)

23. 4. 1999 Nas top di jakov SGBŠ Mu zej novejše zgo do vine
na sveèani podel itvi priznanj v Ljubl jani
ZZB NOB Slovenije
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23. 4. 1999 Kon cert solis tov SGŠ Ve lika dvo rana SF

Kitarist Mihael Frankoviè                 
iz razreda prof. Žarka
Ignjatoviæa na nastopu v SF

Tarti nijeva ek staza

Tišina. V zraku je èu titi ne mir. Srce mi že znatno razbija, ko nare dim prvi ko rak na
oder. Ve lik aplavz pri po more še k veèji odgo vor nosti, kajti zelo nerad bi ra zoèaral tiste, ki so 
prišli delit glasbo z me noj. Prik lo nim se. “D, pro sim”, reèem ko re pe ti torki; in že sva
ug lašena. Priki mam pi an istki in spek takel se zaène s kvar tami, ki na pove du jejo igrivo
skladbo s pankovskim pridi hom. Po klavir ski pre di gri nes trpno èakam na svoj vstop.
Zaènem. Po mir jen sem, saj sem že v svetu glasbe – Tarti nija. Prav z lah koto si pred stavljam 
tega malega, no satega možiclja, iz pod peresa katerega “letijo” note. Pre lepe me lo dije in
razno likost har mo nij me prive dejo do tega, da me spre leti srh po telesu. Naježim se. Po
po skoènem final nem delu in zakl juènem predložku se us ta vim. Na vrsti je drugi stavek.
Po skušam ust variti no tranji mir in odi grati lirièni – drugi stavek kar se da po polno. Z
du ro vim zaèet kom postavi Tartini te melje tej stvaritvi, ki jo v sredn jem delu privede v mol. 
Tu obèu tim pravo bo leèino. Jo kam – a le navznoter. Temu delu sledi raz vez zo pet v dur, ki je 
izra zito iz postavljen, kakor da bi z njim želel reèi: “Še sem živ, tu sem!” V tem slogu
pripel jem drugi stavek h koncu s svetleèim se, življenja pol nim A – jem. “Se daj pa tretji
stavek,” si reèem, da bi se spod bu dil in v njem po ka zal vse, kar znam. Izra zite, punk ti rane
os minke zazna mu jejo zaèe tek tret jega stavka in na povedo, da bo zelo smešen – scherzo
skratka.

Po spretni iz men javi me lo dij s klavir jem nas topi najtežji del s sekven cami do D3.
Zberem vse moèi, skušam ostati zbran. Us pelo mi je. Še nik oli tako. Mirna medi gra pripelje 
do kadence, kjer lahko izra zim vso svojo vir tuoznost. V njem se poèu tim prijetno, saj sem
sam. Vem, da to zmo rem. In že se mi pridruži klavir, s katerim konèava v ek sta tiènem
vrhuncu, pol nem zanosa in prevze to sti.
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Pik olo tro benta glo riozno izz veni svojo toniko. Utrga se hru pen aplavz. Malo
omo tièen od igranja in veselja se prik lo nim in zah valim pub liki za vroè spre jem. Ves moj
trud je poplaèan. Hvala vam, poslušalci – za to živim.

Aleš Klanèar, 3.b let nik

6. 5. 1999 Nas top uèencev iz razreda Hu ba dova dvo rana, Vegova 5
prof. S. Rožma nec

6. 5. 1999 Kon cert uèencev har monike GŠ Mo ste - Polje
iz razreda prof. E. Se bas ti ana

12. 5. 1999 Nas top uèenk klavirja iz razreda GŠ Domžale
prof. T. Špo rar Bratuž

12. 5. 1999 Kon cert Kul turni dom Franca Ber nika
Nina Kom pare, so pran Domžale
Tomaž Pir nat, klavir
(prof. M. Bajuk)

14. 5. 1999 Nas top pi an is tov iz razreda DSS, Ve gova 7
prof. H. Megušar

14. 5. 1999 Kon cert Cerkev sv. Tro jice
Eva Je lenc, ki tara  v Kamni Go rici
(prof. T. Šegula)

Fagotist Aljaž Bekš iz razreda prof. Milana Švagana in pianistka prof. Andreja Kos maè                                                                   
na nastopu v SF, 22. maja 1999

67



18. 5. 1999 Javni nas top GŠ in SGŠ DSS, Ve gova 7, ob 18.00 uri

18. 5. 1999 Javni nas top GŠ in SGŠ DSS, Ve gova 7, ob 19.00 uri

18. 5. 1999 Kon cert Mala dvo rana GŠ Domžale
Janez Pod le sek, vio lina
prof. A. Šèek- Lorenz, klavir
(prof. D: Stražar)

20. 5. 1999 Kon cert Grad Khis el stein v Kranju
Eva Je lenc, ki tara Mo dra dvo rana
(prof. T. Šegula)

20. 5. 1999 Javni nas top La jovèeva dvo rana, 
Luka Loštrek, sak so fon Go spo ska 8
prof. Pe ter Zol tan, klavir
(prof. M. Drevenšek)

21. 5. 1999 Nas top uèencev iz razreda DSS, Ve gova 7
prof. Gite Mally

22. 5. 1999 Nas top najm lajših uèencev GŠ Dvo rana SF

22. 5. 1999 Javni nas top Prešer nov Trg, Ljubl jana
od delka za JAZZ SGBŠ
pod Prešer no vim spomenikom

Trobentar Blaž Zabel iz razreda prof. Petra Jevšnikarja in pianistka Maja Za bel                                                                                 
na nastopu v SF, 22. maja 1999
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22. 5. 1999 Kon cert SGŠ GŠ Franca Ger bièa Cer knica
Katja Mli nar, flavta
prof. Ka ta lin Pe ter, klavir
(prof. D. Ažman)

24. 5. 1999 Nas top uèencev klavirja GŠ Šent vid
(prof. T. Bratuž Špo rar)

24. 5. 1999 Kon cert har moni kar jev Dvo rana GŠ Id rija
Marko Hat lak, Tomaž Rožanec
(prof. E. Se bas tian)

24. 5. 1999 Kon cert Dvo rana GŠ Pos to jna
Špela Spe tiè, har monika
(prof. E. Se bas tian)

24. 5. 1999 Kon cert
Ma tic Anžej, vio lina
prof. Her mina Hud nik, klavir
(prof. V. Balžalorsky)

Rdeèa dvo rana Mag is trata

25. 5. 1999 Kon cert sim fo niènega 
ork es tra SGBŠ
diri gent: prof. T. Habe
Dvo rana SF
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26. 5. 1999 Kon cert dek liškega  
pevskega zbora SGŠ
diri gent: prof. A. Èopi

Župnijska cerkev v Šmar jeti

26. 5. 1999 Ba roèni veèer Grad Ti voli
kon cert ko mor nih sku pin SGŠ
(men tor: prof. T. Lo renz)
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Baroèni kvartet SGBŠ : Barbara Tišler - sopran,               
Mojca Arnold - violina, Špela Kermelj - violonèelo,                  
Neža Buh - špinet



27. 5. 1999 Nas top uèencev iz razreda Dom upoko jencev Pol jane,
prof. D. Cvetko in prof. T. Va sle Ljubljana
na raz stavi “Vsako ob dobje ima svoj èar”

27. 5. 1999 Bar bara Tišler, so pran Kul turni dom 
Primož Krt, bari ton Franca Ber nika, Domžale
Na taša Val ant, klavir
(prof. I. Baar)

28. 5. 1999 Nas top na ot voritvi raz stave Avla Mestne obèine Mari bor
uni kat nih keramiènih izdelkov
Matjaža Matka
Bo ris Bizjak, flavta
Matevž Sušnik, ki tara

29. 5. 1999 Nas top pi an is tov iz razreda DSS, Ve gova 7
prof. D. Ber netiè

31. 5. 1999 Nas top uèencev GŠ Inšti tut RS za re ha bili ta cijo, 
Lin har tova 51, Ljubljana

3. 6. 1999 Javni nas top DSS, Ve gova 7
Špela Ker melj, vio lonèelo
prof. H. Hud nik, klavir

3. 6. 1999 Nas top pi an is tov iz razreda Hu ba dova dvo rana,
prof. L. Le bar Russo Vegova 5

4. 6. 1999 Mali kon cert Kapela Puštal skega gradu
Luka Ve har, ki tara Škofja Loka
(prof. I. Saje)

4. 6. 1999 Nas top Anje Pir jevec, ki tara Dvo rana GŠ Nova Go rica
(prof. I. Saje)

7. 6. 1999 Zakl juèni kon cert GŠ Dvo rana SF

8. 6. 1999 Nas top pi an is tov iz razreda Hu ba dova dvo rana,
prof. D. Cvetko Vegova 5

10. 6. 1999 Nas top vio lin is tov iz razreda Hu ba dova dvo rana,
prof. P. Èešarek Vegova 5
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10. 6. 1999 Kon cert vio lin is tov Viteška dvo rana, Križanke,
in vio lis tov  SGŠ Ljubljana

10. 6. 1999 Javni nas top La jovèeva dvo rana,
Marko Zu pan, flavta Go spo ska 8
prof. K. Pe ter, klavir
(prof. J. Pogaènik)

12. 6. 1999 Nas top di jakov SGBŠ  v pi hal nem Križanke, Ljubl jana
ork es tru KAŠA

14. 6. 1999 Klavir ski re cital Dvo rana GŠ Rib nica
Maje Gla vaè, klavir
(prof. G. Mally)

17. 6. 1999 Kon cert ki taris tov SGŠ Dvo rana GŠ Gro su plje
Tomaž Boh (prof. T. Šegula)
Jože Štrus (prof. j. Saje)

20. 6. - 30. 6. 1999 Sodelovanje uèenke GŠ Pos to jna
10. 7. - 18. 7. 1999 Vik to rije Le bar v Med narod nem
25. 8. - 5. 9. 1999 mla din skem sim fo niènem ork es tru

Mladinski mednarodni simfonièni orkester

Prva dva tedna le tošn jih poèit nic v èasu od 20.ju nija do 30.ju nija 1999 sem
preživela v Pos to jni. Prviè sem se udeležila ork es tra ¨¨YMISO¨¨ (Young Mu si cians¨
In ter na tional Sym phony Or ches tra). Iz Slovenije je sode lo valo 7 otrok. Bilo nas je ok oli 60
otrok, starih od 11 do 17 let. Prišli smo iz razliènih držav, go vorili razliène jezike, igrali
razliène inštru mente. Med se boj smo veèi noma go vorili an gleško.

Dnevni raz pored je bil zelo natrpan. Zju traj smo 3-4 ure vadili po sek ci jah s
priznanimi pro fe sorji iz Italije, Hrvaške, Madžar ske in Avs trije. Po po poldan skem poèitku
pa smo imeli 3-4 ure skupno vajo s prof. Ig or jem Kure tom. Igrali smo dela Bee thovna,
Brahmsa, Dvo øaka, Men dels sohna, Schu berta in Straussa v Pos tojnski jami in pred njo.
Bivali smo v kampu Pivka jama, vaje pa smo imeli v pos tojnski glas beni šoli.

Ko smo imeli ure za poèitek, smo igrali od bo jko, košarko in tenis, poslušali smo
glasbo, se ko pali v bazenu, ho dili na spre hode in se sonèili. Ob veèerih smo se zbrali s
pro fe sorji in poslušali razliène iz vedbe del, ki smo jih igrali.

Od 10. ju lija do 18. ju lija 1999 smo se ponovno zbrali v Pos to jni, konec avgusta v
èasu od 25. do 5. sep tem bra  pa smo štiri najst dni preživeli v Gradcu v Avs triji, kjer smo
imeli tudi zelo us pešen kon cert.
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V je sen skih poèit ni cah smo obis kali Prago. Po dvodnev nih in ten ziv nih va jah smo
imeli zelo od meven kon cert na sreèanju go spo darstvenikov iz 16 ev rop skih držav.

Konec leta 1999 se bomo ponovno sreèali  v Bu dim pešti, kjer bomo tudi prazno vali
novo leto. Tega sreèanja se zelo vese lim, saj so med nami stkale niti pri jatel jstva, tihe
ljubezni, predvsem pa nas druži ljubezen do glasbe in skup nega muzi ci ranja pod vodstvom
pro fe sorja Ig orja Kureta.

Vik to rija Le bar,7.r. vio line GŠ

29. 6. 1999 Kon cert ki tar skega dua
Eva Je lenc, Anže Palka
(prof. T. Šegula)

Cerkev v Crngrobu

1. 7. 1999 Ot vorit veni kon cert Mala dvo rana GŠ Domžale
6. med narodne poletne vio lin ske šole
Tanja Sonc GŠ, Maja Sav nik SGŠ,
Marko Ra doniè SGŠ
pre da vatelj: prof. Armin Sešek
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4. 7. 1999 Kon cert sim fo niènega Cerkev sv. Mar tina na Bledu
ork es tra SGBŠ
diri gent: prof. T. Habe

5. 7. 1999 Kon cert udeležencev 6. medn. Mala dvo rana GŠ Domžale
poletne vio lin ske de lav nice
SGBŠ: Rea Šri bar, Tanja Sonc
Živa Cigle neèki, Marko Ra doniæ, Maja Sav nik, 
pre da vatelj: prof. Armin Sešek

9. 7. 1999 Zakl juèni kon cert Glas bena šola Domžale
6. med narod. poletne vio lin ske šole
SGBŠ:Tanja Sonc, Vik to rija Le bar,
Rea Šri bar, Vanja Vinko viæ, Živa Cigle neèki,
Maja Sav nik, Marko Ra doniæ

15. 7. 1999 Kon cert vio lin is tov SGBŠ Ho tel Park, Bled
Tanja Sonc, Maja Sav nik, 
Rea Šri bar
(prof. Armin Sešek)

Sim fo nièni orke ster SGBŠ s solistko hornistko Katjo Pu pis
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18. 7. 1999 Med narodna poletna Dvorec Ze mono pri Vi pavi
klavir ska šola, zakl juèni kon cert
Kris tina Rus, Ta dej Hor vat, 
Anja Ger man
pre da vatelj: prof. Igor Lazko

1. - 16. 8. 1999 Nas topi di jak inj SGBŠ 
Nine Kom pare in Bar bare Kozelj
na kon cer tih (9) 
Sve tov nega zbora mla dih

Pa dova, Ve rona, 
Pos tonjska jama,
Du brov nik, Spit tal, 
Ljubl jana, Ve lenje, 
Stutt gart, Wies baden

Jaz

Krasno!
Tako lep dan.
In ne most mo jih ust mi ne gre z jezika.

Bu tasto!
Ne ma ram sonènih dni, ki me ne ma rajo.

Sonce je na nebu
in je žalost tam no tri,
prava žalost.
Nièe sar ni;
le Žalost,
ki mi to liko pomeni!
In solza mi polzi po licu;
Žalost ji po maga
in moje srce
teèe za njo.

Urška Pra prot nik, 1. let nik
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III. JAVNI ZAKLJUÈNI NASTOPI DIPLOMANTOV

22. 4. 1999 LUKA EINFALT - ten or ski sak sov rog, razred prof. Ig orja Krivo kapièa
pro gram: T. Al bi noni: Ada gio (iz kon certa v g- molu), M. Poot:
Im promptu, I. Petriè: So nat ina , P. Hin demith: So nata, J. Hor ow itz:
Kon cert.

4. 5. 1999 ALJOŠA ŠEGA - klari net, razred prof. Ig orja Kar lina
pro gram: L. v. Bee tho ven: So nata (F- dur, op. 24, Pom ladna, arr:                    
S. Kor ody - Kreutzer
M. Lipovšek: 3 Pravljice (O gozdu, O zimi, Gro te skna)
A. Giam peri: Be neški karne val (Varia cijski ca pric cio)
C. De bussy: Dek lica z lanen imi lasmi (prelu dij 1/8),
C. M. We ber: Ve liki kon cer tantni duo op. 48.

10. 5. 1999 BARBARA TIŠLER so pran, PRIMOŽ KRT  bari ton,                                        
razred prof. Irene Baar
pro gram: Mar tini: Plaisir d' amour, H. Pur cell: Arija za so pran, vio lino 
in basso con tinuo iz op ere The Fairy Queen, G. F. Haen del: Arija za
so pran, vio lino in basso con tinuo iz cikla 9 nemških arij Flam mende
Rose, W. A. Mo zart: Aben demp findung, F. Schu bert: Der Dop pel- 
gaen ger, R. Schu mann: Ich grolle nicht, Er, der Herr lichste von al len,
E. Grieg: Zur Ro sen zeit, G. Mah ler: Urlicht, R. Strauss: Ach Lieb, ich
muss nun schei den, J. Per ce val: Sim pa tias amo ro sas, Èrn ska duhovna: 
I heard of a city call led Heaven, W. A. Mo zart: Reci ta tiv in ka vat ina
Fi gara iz op ere Fi ga rova svatba, L. Van Bee tho ven: Arija Mar ze line iz
op ere Fi de lio F. J. Haydn: Duet Adama in  Eve  iz ora to rija  Stvar jenje,
J. Pavèiè: Us pa vanka, A. La jo vic: Me sec v izbi, L. M. Šker janc: Veèerna
im pre sija, Beli oblaki, D. Buèar: De lavec, S. Premrl: Bol haè.

31. 5. 1999 ANŽE PALKA, ki tara razred prof. Tomaža Šegule
pro gram: J. Dow land: Go From My Win dow, J. S. Bach: Prelu dij in
fuga v a- molu, F. Sor: Fan tai sie: ele gia que op. 59 v e- molu,                           
M. Giuli ani: So nata eroica op. 150 v A- duru, F. Sor: Etudi št. 1 in 17 iz
op. 35, M. Cas tel nuovo te de sco: So nata v D- duru, M. de Falla: Danza
del mo linero.

17. 5. 1999 DIMITRIJ LEDERER -  klari net, razred prof. Ju rija Jenka
pro gram: G. Finzi: Kon cert za klari net in klavir, K. Pen derecki:                       
3 Minia ture, Pe tar Ber gamo: Con certo ab bre viato, klari net solo
E. Bozza: Pul ci nella, I. Petriè: So nata.
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20. 5. 1999 BARBARA KOZELJ -  klavir, razred prof. Maje Fa ganel
pro gram: Georg Haen del: Arija za varia ci jami v  B- duru, Jo hann
Se bas tian Bach:Prelu dij in fuga v As- duru BWV 862, Lud wig van
Bee tho ven: So nata v As- duru, op. 26, Jo sip Ipavec: Scherzo, Maurice
Ravel:  Valses  no bles  et sen ti men ta les,  Fre deric  Chopin:  Etuda v
Ges- duru, op. 25, št. 9, Bal ada v As- duru, op. 47, št. 3.

24. 5. 1999 NINA KOMPARE -  so pran, razred prof. Mar cosa Ba juka
pro gram: G. F. Haen del: Pi an gero la sorte mia,  O Had I Ju bal' s Lyre 
G. Faure: Ren con tre, H. Wolf: Verschwiegene Liebe, R. Strauss:
Seit dem dein Aug' in meines schaute, P. I. Èajk ovski: Tak što že?,                 
P. Šivic: Malo le, A. La jo vic: Pe sem o tkalcu, J. Michl: Nezak on ska mati, 
G. Don izetti: Com' e bello, G. Puc cini: Quando men vo.

26. 5. 1999 MATEJ AVŠIÈ - vio lina
razred prof. Dušanke Stražar in prof. De jana Brav nièarja 
pro gram: J. S. Bach (Par tita III): Ga vota in Gigue v E- duru za vio lino
solo,  G.  Tartini:  Di dona  aban do nata  v  g- molu,  G.  Pug nani  -            
F. Kre is ler: Prelu dij in Al legro, D. Ka balevski: Kon cert op. 48
A. Sre botnjak: III - Pri mor ska, VII - Prek mur ska.

27. 5. 1999 EVA JELENC -  ki tara, razred prof. Tomaža Šegule
pro gram: N. Coste: An dante op. 38, št 14, F. Sor: So nata op. 22 v                
C- duru N. Coste: Al legro  mode rato  op. 38, št. 22,  J.  S.  Bach:  Suita
št. 1 v e- molu (BWV 996), M. Cas tel nuovo te de sco: Tar an tella,                   
M. de Falla: Home naje, A. La goya: Ca price.

28. 5. 1999 MARKO HATLAK in TOMAŽ ROŽANEC - har monika,
razred prof. Ernö Se bas ti ana 
pro gram: J. S. Bach: Par tita št. 2, J. Dvo raèek: So nata, 
H. Her mann: Kon certna Etuda št. 1, 
H. Kunz: Toc cata, H. Brehme: Paganini ana, J. S. Bach: Par tita št. 1
V. Tro jan: Razrušena kate drala, F. Fu gazza: So nat ina, P. Fi ala: Štiri
in ven cije, B. Precz: 3 - 3 - 2.

28. 5. 1999 DAMJAN TOMAŽIN - tenor tuba, razred prof. Ig orja Krivo kapièa
pro gram: J. S. Bach: Wa chtet auf, ruft  uns die Stimme, P. Petit:
Fan tazija, J. Cas terede: So nat ina, E. Spruk: Im promptu, A. Arut jun jan: 
Kon cert za tubo.
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1. 6. 1999 MATIC ANŽEJ -  vio lina, razred prof. Vo lodje Balžal or skega
pro gram: A. Sre botnjak: So nat ina za vio lino in klavir št. 1, J. S. Bach:
Par titta za vio lino solo št. 3 v E- duru, BWV 1006, E. Bloch: Baal Shem - 
Nigun (Im provi sa tion) za vio lino in klavir
M. Bruch: Škot ska fan tazija op. 46.

1. 6. 1999 VANJA IVANKOVIÆ - flavta, razred prof. Drage Ažman
pro gram: J. S. Bach: So nata v e- molu, W. A. Mo zart: Konz ert nr. 2            
D- dur,  G.  Ene sco:  Cant abile et presto,  A.  Ajdiè:  Zvoèni pejsaž,               
A. F. Dop pler: Fan ta sie pas torale Hon groise.

2. 6. 1999 KATJA PUPIS - rog, razred prof. Me toda Tomaca
pro gram: L. Che rubini: So nata v B- duru, W. A. Mo zart:
Kon cert v Es- duru, št. 3, K. V. 447, F. Strauss: Noc turno op. 7,
F. Ju va nec: Dva frag menta, A. Reich: iz šes tih triov op. 82.

2. 6. 1999 JANEZ PODLESEK - vio lina, razred prof. Dušanke Stražar
pro gram: J. S. Bach. Par tita št. 2. v d- molu, N. Pa ganini: Ca pric cio             
št. 20
M. Brav nièar: Fan tazija za vio lino in klavir, J. Brahms: Scherzo, 
M. Bruch: Kon cert v g- molu op. 26.

4. 6. 1999 KATARINA TOMINEC - klavir, razred prof. Tat jane Šporar- Bratuž
pro gram: J. S. Bach: Prelu dij in fuga v h- molu WTK II., A. Soler: So nata 
v c- molu, L. van Bee tho ven: So nata quasi una  fan ta sia  op.  27/1,  v
Es- duru, F. Chopin: Etuda op. 25/1 v As- duru, S. Rah mani nov:
Prelu dij op. 23/7 v c- molu, J. Ma tièiè: Gro te skni ples, št. 5,                            
C. De bussy: Vrtovi v dežju.

8. 6. 1999 MATINA ŽIVIÈ - mez zo so pran, razred prof. Ed ite Garèeviæ Koželj
pro gram: C. W. Gluck: O del mio dolce ar dor, G. B. Per go lesi: Quae
moe  re bat  et  dole bat,  H.  Wolf:  Ver bor gen heit,   S.  Rach mani nov: 
O dolga budu ja,  P. I.  Èajk ovski:  Pe sem ci ganke,  I. Zajc:  Na gon doli,
J. Strauss: Ich lade gern' mir Gaste ein, J. Pavèiè: Žen jica, A. La jo vic:
Cveti, cveti rožica, G. Gershwin: Some body loves me, W. A. Mo zart:
Voi che sa pete.

8. 6. 1999 NIKO OGOREVC - bari ton, razred prof. Ed ite Garèeviæ Koželj
pro gram:  A. Caldara: Selve ami che om brose pi ante, G. F. Haen del:
Gib Rach, Gib Rach, H. Wolf: Uber Nacht, uber Nacht, H. Wolf: Ge bet, 
F. Schu bert: Fruh ling straum, A. Dvo rak: Ci gan ske pesmi, št. 2, 
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P. I. Èajk ovski: Zabit tak skora, Z. Pre lovec: Mrzeèa je zu naj trda noè,       
B. Ipavec: Tvoje goste èrne lase, S. Bar ber: A slum ber song of the
Ma donna, W. A. Mo zart: Deh vi eni alla fin estra.

8. 6. 1999 TOMAŽ NEDOH - sak so fon, razred prof. Matjaža Dre venška
pro gram: P. Maurice: Tab leaux de Provence, P. Bon neau: Con certo,      
A. Glazu nov in A. Petiot: Con certo, I. Petriè: So nat ina; J. B. Sin ge lee:
Fan tai sie bril lante.  

9. 6. 1999 ANDREJA BRLEC - mez zo so pran, 
razred prof. Doro teje Cestnik- Spasiæ
pro gram: B. B. Per go lesi: Sta bat mater- arija, F. Du rante: Vergin tutto
amor, A. Dvo rak: Bib lijske pesmi št. 4, R. Schu mann: Die Lo tosblume,
P. I. Èajk ovski: Pe sem ci ganke, H. Wolf: Ge sang Wey las, M.de Falla:
Špan ske pesmi št. 1, M. Ko goj: Spre hod v zimi, L. M. Šker janc: Vi zija      
R. Si mo niti: Po dežju, C. W. Gluck: Arija Or feja iz op ere Or fej.

10. 6. 1999 ANJA PIRJEVEC - ki tara, razred prof. Ig orja Sa jeta
pro gram: F. Sor: Etuda op. 6, št. 9, J. S. Bach: Suita IV E- dur BWV
10006 a,  F. Mo reno Tor roba: Suita Cas tel lana, H. Villa Lo bos: Etuda
št. 11, M. Giuli ani: So nata op. 15, R. Dy ens: Sau dade No 3, De diee a
Fran cis  Kleyn jans.

11. 6. 1999 POLONA MAVER - klavir, razred prof. Alenke Dek leva
pro gram: D. Scar latti: So nata v F- duru, J. S. Bach: Prelu dij in Fuga v           
E- duru, WTK 1, L. van Bee tho ven: So nata v D- duru, op 10 / št. 3
L. M. Šker janc: Al legro agi tato, S. Prok ofjev: Slovo Romea in Ju lije,
F. Chopin: Etuda op. 25 / št. 1, R. Schu mann: Pa pil lons op. 2.

11. 6. 1999 DANIEL SAVNIK, MARKO MULEJ - tro benta,
razred prof. Ig orja Ma roševiæa
pro gram: G. F. Haen del: Con certo, T. Al bi noni: Kon cert,
H. Busser: Ade ste fi de les, E. Bozza: Ca price, 
R. Bou try: Trom pe tu nia, P. J. Vejva novsky: So nata a 4
J. Hu beau: Sonate,  G. Torelli: Con certo,                                                        
Tomaž Habe:  Mi pri fa,  si  pa ne.

14. 6. 1999 EVA JURGEC - oboa, razred prof. Boža Ro gelje
pro gram: So nata v g- molu, C. Saint - Saens: So nata op. 166
R. Schu mann: Ro manca op. 34, E. Bozza: Fan tai sie pas torale op. 37
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15. 6. 1999 MATEJA MURN, MILOŠ JOVANIÆ - kon tra bas,
razred prof. Zo rana Markoviæa
pro gram Mateje Murn: B. Mar cello: So nata v e- molu, 
J. S. Bach: II. Suita, K. D. von Dit ters dorf: Kon cert v E- duru, 
S. Koussevitzky: Chan son triste
pro gram Mi loša Jovaniæa:
H. Ec cles: So nata v a- molu, J. S. Bach: II. Suita, 
K. D. von Dit ters dorf: Kon cert v E- duru, Lo ren ziti: Ga votte.

Trobilni kvintet SGBŠ iz razreda prof. Milana Švagana na nastopu v SF, 15. aprila 1999
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TEKMOVANJA

2. REGIJSKO TEKMOVANJE LJUBLJANE Z OKOLICO IN 
ZASAVJA

Ljubl jana,  5. -  7. marca 1999  

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

HARMONIKA

uèe nec/di jak kat. Uèitelj/korepetitor št.toèk me sto priznanje
MARŠIÈ MARKO 1.C PREM 91,33 1 ZLATO
LEBEN KLEMEN 2.A SEBASTIAN 94,00 1 ZLATO 
MALAVAŠIÈ FRANC 2.A SEBASTIAN 93,33 2 ZLATO 
LEGAT ŽAN 2.A PREM 91,67 3 ZLATO
KOROŠA NATAŠA 2.A PREM 88,00 4 SREBRNO
VALANT JERNEJ 2.A PREM 87,00 5 SREBRNO
PINTERIÈ MIHA 2.A PREM 86,67 6 SREBRNO
MEZGEC SONJA 2.A PREM 86,67 7 SREBRNO
JERONÈIÈ LUKA 2.B SEBASTIAN 94,00 1 ZLATO
ROŽANEC TOMAŽ 2.B SEBASTIAN 92,67 2 ZLATO

TOLKALA

MAROLT ANDREJ 1.B ŠURBEK / PETER K. 91,33 1 ZLATO
PERŠL SAŠA 1.C ŠURBEK / PETER K. 90,67 1 ZLATO
PERŠL GAŠPER 2.A ŠURBEK / PETER K. 92,67 1 ZLATO
POVŠE MAJA 2.B ŠURBEK / PETER K. 97,00 1 ZLATO

TROBENTA

GRADIŠNIK JURE 2.A JEVŠNIKAR / SEMIÈ 93,75 1 ZLATO
MATKOVIÈ IGOR 2.A ŽUGELJ / L.M.HAAS 90,00 2 ZLATO
PAVLIÈ ALJOŠA 2.A ŽUGELJ / L.M.HAAS 87,00 3 SREBRNO
KLANÈAR ALEŠ 2.B MAROŠEVIÆ / SEMIÈ 95,25 1 ZLATO
KRIŽNAR MATJAŽ 2.B ŽUGELJ / L.M.HAAS 92,75 2 ZLATO
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uèe nec/di jak kat. Uèitelj/korepetitor št.toèk me sto priznanje
MULEJ MARKO 2.B MAROŠEVIÆ / SEMIÈ 88,50 4 SREBRNO
PAVLOVIÈ UROŠ 2.B ŽUGELJ / SEMIÈ 86,25 5 SREBRNO
TORI ŽIGA 2.B ŽUGELJ / L.M.HAAS 83,25 6 SREBRNO
SAVNIK DANIEL 3.A MAROŠEVIÆ / SEMIÈ 90,37 3 ZLATO
KAJZER MATJAŽ 3.A ŽUGELJ / L.M.HAAS 90,12 4 ZLATO

ROG

LOVEC AJDA 1.A TOMAC / TOMAC 90,33 2 ZLATO
HAFNER MIHA 1.B BIZJAK / PETER K. 87,75 3 SREBRNO
STRMÈNIK KRIŠTOF1.C TOMAC / PETER K. 89,00 2 SREBRNO
MAÈEK PETRA 2.A TOMAC / PETER K. 93,33 1 ZLATO
MEDVEŠEK DAMJAN 2.A BIZJAK / PETER K. 89,00 2 SREBRNO
PUPIS KATJA 2.B TOMAC / PETER K. 99,00 1 ZLATO

POZAVNA

KURENT URBAN 1.A KOLBL / SEMIÈ 94,25 1 ZLATO
BRALIÈ GREGOR 2.B KOLBL / SEMIÈ 92,00 1 ZLATO
ŠTIRN ROK 2.B KOLBL / SEMIÈ 91,25 2 ZLATO

TUBA

EINFALT LUKA 3.B KRIVOKAPIÆ / PERKO 93,67 1 ZLATO

KITARSKI DUO

BOŽIÈ ANJA
SUŠNIK MATEVŽ 2. NOVAK 95,75 1 ZLATO
JELENC EVA
PALKA ANŽE 2. ŠEGULA 94,33 3 ZLATO
PIRJEVEC ANJA
PEKAROVIÈ ANDREJ 2. SAJE 93,67 4 ZLATO

KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM

ŠABIÆ SANDA
ŠRIBAR REA
NOWAK KATARINA 1. SEŠEK 92,00 3 ZLATO
BUKŠEK STANKA
PODLESEK JANEZ
KERMELJ ŠPELA 2. LORENZ T. 98,00 1 ZLATO
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28. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV                                   
REPUBLIKE SLOVENIJE
LJUBLJANA, 26. - 28. marca 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

TROBENTA 

Uèe nec/di jak kat. Uèitelj/korepetitor št.toèk me sto plaketa na grada
1. GRADIŠNIK JURE II.A JEVŠNIKAR/SEMIÈ 90.67 2    SREBRNA     III
2. MATKOVIÈ IGOR II.A ŽUGELJ/MALAHODKY  80.33 4
3. KLANÈAR ALEŠ II.B MAROŠEVIÈ/SEMIÈ 96.33 1 ZLATA      I
4. KRIŽNAR MATJAŽ II.B ŽUGELJ/MALAHODKY 85.67 4 BRONASTA
5. KAJZER MATJAŽ III.A ŽUGELJ/MALAHODKY 88.17 3    BRONASTA
6. SAVNIK DANIEL III.A MAROŠEVIÈ/SEMIÈ 88.16 4    BRONASTA

ROG

Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk me sto plaketa na grada
1. LOVEC AJDA I.A TOMAC/TOMAC 92.67 2 SREBRNA      II
2. MAÈEK PETRA II.A TOMAC/PETER K. 93.00 1 SREBRNA      II
3. PUPIS KATJA II.B TOMAC/PETER K. 97.00 1      ZLATA       I

POZAVNA

Uèe nec/di jak kat. Uèitelj/korepetitor št.toèk    me sto plaketa na grada
1. KURENT URBAN I.A KOLBL/SEMIÈ 92.33 1     SREBRNA      II
2. BRALIÈ GREGOR II.B KOLBL/SEMIÈ 92.33 1     SREBRNA      II
3. ŠTIRN ROK II.B KOLBL/SEMIÈ 89.33 5     BRONASTA

TUBA

Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk me sto plaketa na grada
1. EINFALT LUKA III.B KRIVOKAPIÈ/PERKO 97.33 1       ZLATA      I
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HARMONIKA

Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk me sto plaketa na grada
1. MARŠIÈ MARKO I.C PREM / KOLAR 86.33 4 BRONASTA
2. MALAVAŠIÈ FRANC II.A SEBASTIAN 92.67 3 SREBRNA       III
3. LEBEN KLEMEN II.A SEBASTIAN   91.00 5 SREBRNA
4. LEGAT ŽAN II.A PREM / KOLAR 87.00 6    BRONASTA
5. JERONÈIÈ LUKA II.B SEBASTIAN   94.67 2    SREBRNA        II
6. ROŽANEC TOMAŽ II.B SEBASTIAN   92.00 4     SREBRNA

TOLKALA

Uèe nec/di jak kat. Uèitelj/korepetitor št.toèk    me sto plaketa   na grada
1. MAROLT ANDREJ I.B ŠURBEK/PETER K. 90.67 1   SREBRNA        II
2. PERŠL SAŠA I.C ŠURBEK/PETER K. 88.67 1   BRONASTA
3. PERŠL GAŠPER II.A ŠURBEK/PETER K. 95.33 1    ZLATA        I
4. POVŠE MAJA II.B ŠURBEK/PETER K. 95.00 3    ZLATA       III

KITARSKI DUO

Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk me sto plaketa na grada
1. JELENC EVA II ŠEGULA 99.00 1     ZLATA         I
    PALKA ANŽE
2. BOŽIÈ ANJA II NOVAK 96.00 3 ZLATA        III
    SUŠNIK MATEVŽ
3. PIRJEVEC ANJA II SAJE 92.33 5 SREBRNA
    PEKAROVIÆ ANDREJ

KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM

Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk me sto plaketa na grada
1.  ŠABIÆ SANDA I SEŠEK 96.67 2         ZLATA       II
    ŠRIBAR REA
    NOWAK KATARINA
2. BUKŠEK STANKA II LORENZ T. 95.00 3    ZLATA      III
    PODLESEK JANEZ
    KERMELJ ŠPELA
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28. MEÐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA
Pula, 27. -  30. maja 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak   kat. uèitelj      na grada
NATAŠA KOROŠA D PREM- KOLAR III
ŽAN LEGAT D PREM- KOLAR -
SONJA MEZGEC D PREM- KOLAR III
MIHA PINTARIÈ D PREM- KOLAR -
JERNEJ VALANT D PREM- KOLAR III

MEDNARODNO TEKMOVANJE                                                                
MEÐUNARODNO NATJECANJE VIOLINISTA “ETIDE I SKALE”
Za greb, 18. - 20. feb ru arja 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk    me sto     na grada
DOMEN LORENZ I SEŠEK/ŠÈEK- LORENZ 97,60 2      II
TANJA SONC I SEŠEK/HRUP 95,20 4      IV
MAJA SAVNIK III SEŠEK/HUD NIK 97,00 3      III
ŽIVA CIGLENEÈKI III ÈEŠAREK/BA BUDER 91,60 6       -
JANEZ PODLESEK IV STRAŽAR/ŠÈEK- LORENZ95,20 1       II
MARKO RADONIÆ IV SEŠEK/HUD NIK 92,60 3      IV
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MEDNARODNO TEKMOVANJE
17. CONCORSO INTERNAZIONALE ALPE ADRIA
“ALFREDO E VANDA MARCOSIG”
Go rica, 5. - 11. april 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA
VIOLINA
Uèe nec/di jak kat. Uèitelj/korepetitor na grada
DOMEN LORENZ A SEŠEK/ŠÈEK- LORENZ I
TANJA SONC A SEŠEK/HRUP III in na grada za 

     najm lajšega tek movalca
MAJA SAVNIK B SEŠEK/HUD NIK I

VIOLONÈELO
Uèe nec/di jak kat. uèitelj/ko re pe ti tor na grada
KATARINA NOWAK A HUD NIK/ HUD NIK III
MARJETA SKOBERNE A GRAF ENAUER/KOS MAÈ  -
PETER AVŠIÈ C HUD NIK/HUD NIK  -

MEDNARODNO TEKMOVANJE FLAVTISTOV                                          
Cremona, 23. - 31. maj 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA
Uèe nec/di jak uèitelj me sto      na grada
MARKO ZUPAN POGAÈNIK     6    -

MEDNARODNO TEKMOVANJE KITARISTOV
4. ANNA - AMALIA GITARRENWETTBEWERB
Wei mar, 6. - 10. april 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak kat. uèitelj na grada
MIHAEL FRANKOVIÈ II IGN JA TO VIÆ  -
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REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA - 1. tuji jezik
Ljubl jana, 19. marec 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak uèitelj št.toèk
RADEŠÈEK KRISTINA UR BANEK 63
SUŠNIK MATEVŽ UR BANEK 36

REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA  - 2. tuji jezik
Ljubl jana, 19. marec 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak uèitelj št.toèk
NINA ŠENK UR BANEK 67

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA  - 2. tuji jezik
Ljubl jana, 10. april 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak uèitelj št.toèk priznanje
NINA ŠENK UR BANEK 76 ZLATO

7. REPUBLIŠKO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV              
“OPUS 1”                                                                                                                 
Celje, 30. maj 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak kat. Uèitelj   št.toèk   me sto  
HANA ALHADY I KOVAÈ-VALDES 28,5/30 1

MEDNARODNO VIOLINSKO TEKMOVANJE                                         
CONCORSO DI INTERPRETAZIONE MUSICALE  GENOVA 1998, Ge nova,    
12. - 14. ok to bra 1998

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak  kat. uèitelj/ko re pe ti tor št.toèk       na grada
REA ŠRIBAR A SEŠEK 97 I
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MEDNARODNO KITARSKO TEKMOVANJE 
CONCORSO DI INTERPRETAZIONE MUSICALE CITTA DI
ARENZANO 1999,  Ge nova, 29. maja 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA 
Uèe nec/di jak kat. uèitelj št.toèk na grada
SARAJA ŠRIBAR B ŠEGULA 86 III

TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV                                                  
“Dr. ROMAN KLASINC” KLAVIRSKI DUO
Mari bor, 3. in 4. ju lija 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA
Klavir ski duo kat. uèitelj št. toèk   me sto plaketa
INGRID STANÈIÈ-MAJA GLAVAÈ V V.HAUPTMAN 96,33     2 ZLATA
ESTERA CETIN-PETER MALKOÈ V V. HAUPT MAN 85,00     4 BRONASTA

MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL “BLED 99”
MEDNARODNO TEKMOVANJE VIOLINISTOV IN VIOLISTOV ZA
NAGRADO MESTA BLED                                                                   
Bled, 3. - 17. ju lija 1999
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REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA
Uèe nec/di jak kat. uèitelj št- toèk me sto na grada
NADJA IVANUŠ vi ola BRENCE 87,75     2       II
MAŠA SENÈAR vi ola BRENCE 87,00     3      III
MAJA SAVNIK vio lina SEŠEK 89,67     3      III
REA ŠRIBAR vio lina SEŠEK 82,33     5       -
VESNA VELUŠÈEK vio lina BRAVNIÈAR 80,25     7       -

Tekmovanje violistov

Udeležila sem se I. med narod nega tek mov anja mla dih vio lis tov na Bledu. Po tekalo
je dva dni, od 8. do 9. ju lija 1999. Prvi dan je bil pre dizbor, drugi dan fi nale.

V pre dizboru nas je bilo de vet vio lis tov: dva Ko rejca, tri Slovenke in štirje Avs trijci.
Nas topili smo v Fes ti valni dvo rani, ki nima prav niè ugodne akus tike. Nisem se poèu tila
niè kaj umet niško raz položena, bolj sem raz mišl jala samo o tem, da do bro pokažem svojo
teh nièno stran igranja.

Bila sem tretja po abe ced nem redu in ko so me pok li cali na oder, sploh nisem
ve dela, kako naj se ob našam. Za momljala sem “do ber dan” kot pozdrav komisiji, ki mi je
povedala, naj zai gram ob vezno skladbo in eno od etud po svoji izbiri. V tre nutku sem se
zaèela ug laše vati. “No, pa gremo”, sem si rekla. Zaèela sem s prelu dijem iz druge Bachove
suite v d- molu. Noge so se mi tresle, ves èas sem mis lila samo na to, da se ne bom
spomin sko zmo tila. V sebi nisem èu tila niti tro hice pre lepega gi banja fraz. Vse sem èu tila
enako. Zbrala sem se, preg nala veèino strahu in na dal je vala z Al le mando, ki mi je dala veè
užitka pri nas to panju. Zaèu tila sem gi banje me lo dije, le poto ok raše vanja in igraèkanja z
no tami. Ob vezna skladba je bila za mano in z vesel jem sem ugo to vila, da lahko zdaj res
pokažem, kaj znam: s svo jim najl jubšim ca pric ciom  Hen ria Vieux tem psa. Ob vsakem
igranju me spre leti srh, ko se nežen in skriv nos ten zaèe tek raz vije v en er gièno skladbo, ki
pre mika gore in se na koncu spet umakne v svojo temno skriv nost.

Iz skriv nosti sem se spet vrnila v Fes ti valno dvo rano na Bledu, ko sem pre po tena z
med lim nas meškom in pozdra vom omo tièno zapus tila oder.

Zu naj je bilo vse dru gaèe. Moj pro fe sor Jer nej Brence je poskako val od veselja in mi
èes ti tal za zelo do ber nas top.

Sku paj s šti rimi tek movalci sem se, z najveèjim števi lom toèk, uvr stila v pet kov
finalni izbor. Za tega sem pri prav ila kon cert za violo v c- molu, najm lajšega sina
J.Se bas ti ana Bacha, J.Chris ti ana Bacha. Od loèilni del tek mov anja se je zaèel v pe tek zveèer v 
dvo rani ho tela Golf, s toplejšo in prijet nejšo akus tiko kot v Fes ti valni dvo rani. Spet sem
bila tretja po vrsti. Sprošèena sem bila kot še nik oli. Kljub rahli tremi se nisem tresla ali si
grizla noh tov. Vese lila sem se nas topa. Ko maj sem èakala, da stopim na oder in pokažem,
kaj znam.

Konèno sem prišla na vrsto. Sa mo zav estno sem stopila na oder, se prik lo nila in
malo uk ro tila svojo sprošèe nost. “Zberi se, ne bodi raz pušèena!” sem karala samo sebe. Spet 
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se je delno pono vila zgodba iz pre dizbora. Nisem si do vo lila, da bi zaèela pre veè uživati, da
ne bi izgu bila glave in se zmo tila. Prvi stavek je šel gladko in brez na pake skozi. Popus tila
sem si. Zadržanost, ki me je krèila, je popus tila. Drugi stavek sem zaèela ide alno.
Pre pušèala sem se prek rasnim har mo ni jam, ki so kar va lovile po mo jem telesu. Èu tila sem, 
kako je pub lika postala moja. Za roko sem jih vo dila, ka mor sem ho tela, in ubo gali so me.
Ver jeli so vsaki moji zai grani besedi.

Nato pa strašen bum. V svo jem uživanju sem pus tila glavo na stran skem tiru in se
v vrhuncu in ob kljuènem taktu zmo tila. Besna sem bila kot cela èreda razjar jenih bikov.
Zavila sem z oèmi in se spaèila. “Zakaj? Kako si mo gla?” sem se spraše vala. Zazdelo se mi je,
kot da sem poslušalce kresnila po glavi sredi najlepših sanj. Am pak vsa ta vprašanja in
slut nje niso v tis tem tre nutku bili pomembni. Èim bolje sem po sku sila zakl juèiti ta stavek
in se pri praviti na boj z vir tuoznim tret jim stavkom, ki mi je že ka zal zobe.

Tudi jaz sem mu jih po ka zala in jih stisnila. Prve tri takte, za radi katerih si
zazna movan èez cel stavek, sem od lièno zai grala. Bo rila sem se do konca in nisem
popus tila. Us pel mi je. Ven dar ve dela sem, da je prva na grada že izgubl jena. Glede na
konkurenco sem prièako vala drugo me sto in sem ga tudi do bila.

Na ti sto na pako se zdaj že požvižgam. Neumna sem bila in ta iz kušnja me je izuèila, 
da se to ne bo veè pono vilo.

Pre ce nila sem svoje sa modejno de lovanje možganov. Vem, da se mo ram pri hodn jiè
bolj zbrati.

Pred se boj imam še ogromno dela. Hvaležna sem vsem, ki me spod bu jajo, predvsem
pa prof. .Jer neju Brencetu za vse nje govo znanje, ki mi ga po darja. Vem, da mi bo z nje govo
po moèjo us pelo pos tati do bra vio listka in glas be nica.

Nadja Ivanuš, 3.b let nik

MEDNARODNO TEKMOVANJE                                                             
CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE STRUMENTALE E VOCALE 
Citta di SAN BARTOLOMEO AL MARE, 13. ju lija 1999

REZULTATI TEKMOVALCEV SGBŠ LJUBLJANA

Uèe nec/di jak kat. uèitelj št.toèk       na grada
ŽIVA CIGLENEÈKI A/2 SEŠEK    86     III
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ŠKERJANÈEVE NAGRADE, DIPLOME IN PRIZNANJA  SF,                     
4. 2. 1998

Slav nostni na go vor skla datelja,  pro fe sorja in
kri tika Pavla Mi helèièa

Spoštovani na gra jenci
in vsi, gospe in go spodje, ki ste prišli sem

za radi glasbe !

Bil je èas - tre nutek, ko se je v naši podzav esti
pre budila glasba. Bil je sreèen utri nek neskonènega
èasa, ko smo se zapisali umet nosti, ki ima v svo jih
ro kah èas. Ta umet nost - glasba - je v resnici težko
primerl jiva s katero koli drugo umet nostjo, še najbolj
pa se pri bližuje po etiki. In tako je kar najbolj naravna 
misel iz spo mina, ki mi pravi, da bomo pri hodnje leto
poèas tili 200. ob let nico ro jstva našega ve likega Fran ceta Prešerna in da bomo le štiri najst
dni pozneje poèas tili tudi 100. ob let nico ro jstva ve likega slov en skega skla datelja Lu ci jana
Marije Šker janca. Èasa ne mo remo us ta viti, lahko pa ga ob navljamo. To znajo de lati
umet niki. Ti najdejo v èasu neiz merno raz košje zvokov.  Svet je na poln jen z zvoki, umet niki
pa jih znajo urediti, znajo jim, preprosto povedano, pois kati so glasje har mo nije,
kon tra punkta, me lo dij, ritma, ob like in zvoènih kon tras tov. Znajo izbrati in v izbra nem
pois kati le poto. Is kanje le pote je glas be nik ova prvin ska mo drost, je volja in hi trost, s katero 
bomo- bodo po sku sili uk ro titi èas. Ta èas nam daje neznan sko duhovno spo sob nost, po
kateri se razliku jejo do bri od še bol jših, od lièni od najbol jših... Tis tim, ki so pre ma gali  èas
in v svo jem duhov nem svetu od krili svoj ideal, bodo dali na grade, priznanja. Mi vemo,
ko liko truda, ko liko volje in spo sob nosti se skriva v mi nulem èasu, ki ga bomo poèas tili z
ime nom slov en skega skla datelja Lu ci jana Marije Šker janca.

Ka dar se zber emo, da bi poèas tili slov en sko umet nost - lit er arno, lik ovno,glas beno - 
se s pono som spom nimo mi nu lih èa sov. Tudi glas be niki imamo ne malo spo min janj
vred nih do god kov. Glas beno šol stvo ima tra di cijo in med narodno od mev nost. Naši
glas be niki dose gajo us pehe doma in na tu jem; celo na najbolj zahtev nih od rih je slišati
slov en ske umet nike, slov en sko glasbo.Tre nutek, o katerem sem go voril na zaèetku, pa je
obu dil èas na šoli, ki stoji v ulici sve tov noznanega mate ma tika in kjer najdemo spo mine in 
spomenike. Tra di cija se je do taknila tudi ljubl jan ske Srednje glas bene in baletne šole.
Prišlo bo leto 2003. Srednja glas bena in baletna šola bo imela 50 let. To leto pa si bomo
za pom nili tudi po ve likem do godku, ki bo v naše me sto priv abil glas be nike iz veè kot
pet de setih držav. Med narodno združenje za sodobno glasbo bo v Ljubl jani prazno valo svojo 
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80- letnico. Ljubl jana bo pri redila najveèjo med narodno skla datel jsko mani fes ta cijo -
Sve tovne glas bene dneve. Nova glasba bo ve lika priložnost tudi za mlade umet nike -
ust var jalce in poust var jalce. Ne mo rem si pred stavljati, spoštovani umet niki, pro fe sorji i n 
di jaki, da ne bi bili zra ven. Ho dili boste v svet, a tudi svet bo prišel k nam. V svet pa se lahko
ozremo samo te daj ka dar ima naša glasba trdne te melje. Ti (te melji) pomenijo os novo
pok licne izur je nosti, prvi im pulz, po katerem dosežejo na dar jeni po sa mezniki spo sob nost
primer janja z najbol jšimi med najbol jšimi. Peda gog - men tor, ki razdaja svojo umet niško
spo sob nost, izur je nost in naravno muzi kal nost, je kot zvezda re pat ica. Nje gova sled je
vidna kot svetla steza, kot pra men, ki zlepa ne ugasne.

Šker janèeve na grade, priznanja in diplome imajo no coj svoja nova imena. Isk rene
èes titke !

Škerjanèevi nagrajenci na prireditvi v SF, 4. februarja 1999
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Šker janèevo diplomo za življenjsko peda goško delo pri vzgoji so lopevcev in za zasluge pri
umet niškem uvel javljanju šole prejme

pro fe so rica Jelka Ster gar

Prof. Jelka Ster gar je štu dij so lopetja zaèela na Konz er va to riju v Ljubl jani,
na dal je vala na novo us tanovljeni Glas beni akademiji in ga konèala z diplomo leta 1943 v
razredu prof. An gele Trost. Po diplomi se je vsa predala peda goškemu delu. Najprej na šoli
Glas bene ma tice, nato na Glas beni šoli Ljubl jana in kas neje na Za vodu za glas beno in
baletno izo braževanje oz. Srednji glas beni in baletni šoli Ljubl jana, kjer je pouèe vala vse do 
leta 1998. 

Ob delu na šoli je de set let pouèe vala na Akademiji za glasbo, v SNG Drama, v
Mest nem gledališèu, Lutkov nem gledališèu in Ko mor nem zboru RTV Ljubl jana.

 Z izjem nim peda goškim da rom je us pela vzgo jiti vrsto od liènih pevcev, ki so na
tek mov an jih v Jugo slaviji os va jali pravi loma najvišja mesta. Posebno so bili od mevni
us pehi na med narod nih tek mov an jih, saj so njeni uèenci v Tou lousu, Žen evi, Verviersu,
Tre visu in Vidmu os vo jili 3 prva mesta, 2 sre brni medalji, 2 drugi na gradi in veè poseb nih
priznanj.

Njeni uèenci: Jože Sta bej, Ile ana Bratuž Kacjan, Dragica Èar man, Jože Hu mer,
Marija Gaz voda, Ana Pu sar Jeriè, Oto Pest ner, Mar jeta Podg oršek, Nada Žgur, Ivan Pal,
Mo jka Žagar, Sonja Kralj in še mnogi drugi us pešno na dal ju jejo umet niško in peda goško
delo po poti, ki jo je zaèr tala nji hova pro fe so rica Jelka Ster gar.

V zah valo za njeno 55- letno požrtvo valno peda goško delo pri vzgoji slov en skih
so lopevcev ter zasluge pri umet niškem uvel javljanju Srednje glas bene in baletne šole
podel ju jemo pro fe so rici Jelki Ster gar Šker janèevo diplomo. 
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Šker janèevo diplomo za izredne us pehe pri vzgoji mla dih klari net istov in za ve like
zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole prejme

pro fe sor Igor Kar lin

Prof. Igor Kar lin, ro jen 24. no vem bra 1936 v Ljubl jani, je štu dij klari neta konèal z
diplomo na Akademiji za glasbo v Ljubl jani v razredu prof. Mihe Gunzka. Kot šti pen dist
Prešernovega sklada je svoje znanje iz po poln je val v Par izu na Ecole Nor male de Mu sique
in si leta 1962 pri do bil med narodno diplomo Li cence de Con cert.

Leta 1976 je diplo mi ral na tretji stopnji Akademije za glasbo in do bil na ziv
spe cial ist kon certne igre.

Po vrnitvi iz Par iza se je uvel ja vil kot od lièen kon cer tant in solist v obeh vo dil nih
slov en skih sim fo niènih ork es trih Slov en ske fil har mo nije in Ra dio tele vi zije Ljubl jana.

Peda goško pot je zaèel leta 1956 v Glas beni šoli Mo ste - Polje, na dal je val v Glas beni
šoli Kranj in nato na Srednji glas beni šoli v Ljubl jani. najprej kot hono rarni sode lavec, od
leta 1971 dalje pa kot redni pro fe sor klari neta in vodja od delka za pi hala, tro bila in
tol kala. 

Leta 1978 je opravil ha bili ta cijo na Akademiji za glasbo v Ljubl jani in do bil na ziv
do cent za klari net in ko morno igro, kar mu je pozneje omo goèilo  pouèe vanje na omen jeni
us tanovi.

Bo gate umet niške in kon cer tant ske iz kušnje je znal prenesti na uèence in tako
vzgo jil vrsto us pešnih klari net istov, ki so na tek mov an jih pravi loma os va jali najvišja
mesta, danes pa us pešno pouèu jejo in kon cer ti rajo.

Nje govi uèenci: Ju rij Jenko, Dimitrij Beuer mann, Tomaž Fele, Rob ert Staniè,
Bo gomir Pikš, Eva Kranjèan, Jure Cizej, Franc Pod lipnik, Tomaž Kmetiè, Matjaž Ko bal, Aleš 
Stop inšek, Ta dej Tomšiè, Matej Kle men, Bo ris Rener, Gre gor Špajzer, Rob ert Primožiè in še
mnogi drugi us pešno na dal ju jejo umet niško in peda goško delo, ki ga je zaèr tal  pro fe sor
Igor Kar lin.

Posebno vred nost ima nje govo avtor sko delo na po droèju uèbe nikov, saj je s
števil nimi izda jami (Me to dika pouèe vanja pi hal nih inštru men tov 1985, Šola za klari net v
treh zvez kih s pri roènikom 1991 - 1993, Vade- mecum klari net ista 1994, Slov en ski
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skla datelji mla dim klari net istom 1993) obo ga til slov en ski kul turni pros tor in kval itetno
za pol nil vrzel, ki je dolga de setletja vla dala na tem po droèju.

V zah valo za izredne us pehe pri vzgoji mla dih klari net istov in za zasluge pri
umet niškem uvel javljanju Srednje glas bene in baletne šole podel ju jemo pro fe sorju Ig orju
Kar linu Šker janèevo diplomo.

Šker janèevo diplomo za izredne us pehe pri vzgoji mla dih pi an is tov in za ve like zasluge
pri umet niškem uvel javljanju šole prejme

pro fe sor Janez Lovše

Prof. Janez Lovše, ro jen 17. ju nija 1933 v Ljubl jani, se je z no tami seznanil doma pri 
šes tih letih, ko se je zaèel uèiti har moniko. S pou kom klavirja je prièel pri de setih letih na
Glas beni ma tici pri prof. Herti Seif ert in prof. Zo rici Šonc. Pri vatno je obisko val še štu dij
kom pozi cije pri prof. Mar janu Lipovšku, ki ga je tudi navdušil za glas beni pok lic. 

Po opravljeni ma turi  je vpi sal štu dij muzik olo gije na Akademiji za glasbo.
Od loèitev za štu dij klavirja je prišla raz meroma pozno, sko raj pri dvajsetih letih, ko je na
Srednji glas beni šoli obisko val pouk klavirja pri prof. Jad vigi Štrukelj Poženel. Štu dij
klavirja je na dal je val na Akademiji za glasbo v razredu prof. Zore Zar nik in pri isti
pro fe so rici opravil tudi po diplom ski štu dij. Klavir sko igro je iz po poln je val v Par izu pri
prof. Jac quesu Fevri eru in prof. Su zanne Roche, pouk solfeg gia in glas bene anal ize pa pri
prof. Nadji Bou lan ger.

Po vrnitvi iz Par iza se je pos veèal kon certni de jav nosti na sa mos to jnih re citalih, kot 
solist z ork es trom ter kot èlan Ra dijskega tria. Za potrebe Ra dia Slovenije je pos nel vrsto
solis tiènih klavir skih del slov en skih in fran co skih skla datel jev. De lo val je vrsto let kot
glas beni kri tik ter pisec glas be nih èlan kov v lek sik onih, re vi jah in èa sopisih.

S pouèe van jem klavirja je prièel na Glas beni šoli Ljubl jana Cen ter in na dal je val na
Srednji glas beni in baletni šoli v Ljubl jani, kjer z ve likimi us pehi pouèuje še danes. Vrsto let 
je bil tudi vodja klavir skega od delka. Ob delu na šoli je  hono rarno pouèe val na Glas beni
ma tici v Trstu, v Slov en ski glas beni šoli v Ce lovcu ter ves èas s presledki na Akademiji za
glasbo v Ljubl jani.
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Z izredno pri zadev nostjo in izjem nim peda goškim da rom je us pel vzgo jiti vrsto
us pešnih pi an is tov, ki so svoje znanje potrje vali z na gradami na tek mov an jih.

Nje govi uèenci: dr. Ju rij Snoj, Janez Snoj, Lidija Malahodky- Haas, Ka ro lina Vegelj,
Kaja Lo movšek, Na taša Bar bara Graèner, Her mina Jer man Hud nik, Tomaž Svete, Maks
Strmènik, Tomaž Habe, Marko Mi hevc, Kris tina Ar niè, Kle men Gol ner, Igor Vièen tiæ, Pe tar
Miliæ, Jan Bratož, Marko Hriber nik in še mnogi drugi us pešno na dal ju jejo umet niško in
peda goško pot, ki jo je zaèr tal pro fe sor Janez Lovše.

V zah valo za izjemne us pehe pri vzgoji mla dih pi an is tov in zasluge pri umet niškem 
uvel javljanju Srednje glas bene in baletne šole podel ju jemo pro fe sorju Janezu Lovšetu
Šker janèevo diplomo.

Šker janèevo priznanje za izjemne zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole prejme
ured nica glas be nega pro grama Ra dia Slovenija

Magda Zap lot nik

Glas bena ured nica Magda Zap lot nik je po konèani Srednji glas beni  šoli v
Mari boru leta 1965 ter diplomi na Peda goški akademiji v Ljubl jani leta 1969 svoje prve
vtise in iz kušnje pri delu z mla dimi nabi rala na os novni šoli Tone Tomšiè v Ljubl jani.

V ured ništvo glas be nega pro grama Ra dia Slovenija /tak rat še RTV Ljubl jana/ je
prišla leta 1972, najprej v ured ništvo za lahko za bavno glasbo in nato leta 1974 v
ured ništvo za mla din sko glasbo.

Od vsega zaèetka je bila ured nica od daje Iz glas be nih šol, tak rat ene najbolj
pril jubl jenih in od mev nih med mla dimi glas be niki in peda gogi. V  od daji je nas topilo
mnogo danes uvel javljenih glas be nikov. Ured nica Magda Zap lot nik je avto rica mno gih
glas be nih od daj, kot so: Mladi na glas be nih re vi jah in tek mov an jih, Mladi kon cer tant,
Glas bena lepljenka, Kaj radi poslušajo, Glas bena poslušal nica in Mladi v mo zaiku glasbe.
Po svoji zamisli je sku paj z Glas beno mladino ljubl jan sko zaèela pri pravljati kon certe Ob
klavirju, ki so na men jeni obe tav nim in na dar jenim pi an is tom.

V 25 letih dela v ured ništvu je v naštetih od da jah veè kot 100 krat pred stavila
ši ro kemu avdi to riju slov en skih ra dijskih poslušal cev delo in us pehe di jakov in peda go gov
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Srednje glas bene in baletne šole Ljubl jana, v dnevno in for ma tiv nih od da jah pa je dosledno
ob vešèala jav nost o pomemb nih do god kih, veza nih na delo šole.

 Njena zasluga kot tudi zasluga ce lot nega ured ništva glas be nega pro grama  in
pro duk cije Ra dia Slovenija je, da ima danes Srednja glas bena šola v ra dijskih ar hi vih
shran jeno kar lepo število glas be nih pos net kov, ki prièajo o us pešnem delu in raz voju šole.

V zah valo za njen ve lik pris pevek k popu lari za ciji dela glas be nega šol stva in za
zasluge pri umet niškem uvel javljanju Srednje glas bene in baletne šole podel ju jemo
ured nici Magdi Zap lot nik Šker janèevo priznanje.   

Šker janèevo priznanje za izjemne zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole prejme

ma gis ter  Franc Križnar

Muzik olog, glas beni peda gog, rav natelj, ured nik in no vi nar mag. Franc Križnar je
po konèani Srednji glas beni šoli leta 1971 štu di ral muzik olo gijo na Fi lo zof ski fa kul teti in jo 
konèal z diplomo leta 1978. Leta 1989 je opravil mag is terij, konec janu arja 1999 pa je na
Akademiji za glasbo v Ljubl jani us pešno opravil za go vor dok tor ske dis erta cije z naslo vom
Glasbeno- pedagoška lit era tura - sistema tika. De lo val je v go spo dar stvu (1966 - 1975),
kul turi (1976 - 1983), glas be nem šol stvu (1984 - 1992) in nazadnje od leta 1992 kot
glas beni ured nik in no vi nar na Ra diu Slovenija.

V svo jem strokovno- muzikološkem, uredniško- novinarskem, esejis tiènem in
pub li cis tiènem delu je napi sal na ti soèe poroèil, kri tik, re cen zij, strok ov nih in znanstvenih
raz prav, prevo dov in tudi veè knjižnih mono grafij: An ton Jobst (1990), Slov en ska glasba v
narod noos vo bodil nem boju (1992), Ko go jevi dnevi 1980 - 1994 (1994), Slavko Os terc
(1996), Sodobni slov en ski skla datelji (1997), Sto slov en skih skla datel jev (1997) in
Glasbeno- pedagoška lit era tura - sistema tika (1998). Za svoje delo je pre jel dvoje Gal lu so vih 
znaèk (bro nasto 1981 in sre brno 1996) ter od lièje sv. Ber narda Cis teri jan ske opa tije v
Stièni (1998).

Kot glas beni ured nik, no vi nar in kri tik je od leta 1992 z vso po zor nostjo spremljal
glas beno šol stvo in še pose bej  de lovanje Srednje glas bene in baletne šole v Ljubl jani. S
števil nimi strok ov nimi oce nami kon cer tov in ob javami v dnev nem èa sopisju in na Ra diu
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Slovenija ter s strok ov nimi èlanki v edi ci jah šole je bist veno pri po mo gel k nje nemu
us mer janju in umet niškemu uvel javljanju. 

V zah valo za ve lik pris pevek k umet niški rasti in uvel javljanju Srednje glas bene in
baletne šole podel ju jemo mag is tru Francu Križnarju Šker janèevo priznanje. 

Šker janèevo na grado za izjemne zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole za leto 1998
prejme

obo istka Eva Jur gec

Eva Jur gec, ro jena 1. marca 1982 v Ljubl jani, se je s pe timi leti vpisala v
pri prav nico Glas bene šole Ljubl jana Mo ste - Polje. S sed mimi leti se je zaèela uèiti
blok flavto in po treh letih na dal je vala s štu dijem oboe pri prof. Mi ranu Bolhi. Leta 1995 se
je vpisala na Srednjo glas beno in baletno šolo, kjer v tem šol skem letu zakl juèuje štu dij
oboe v razredu prof. Boža Ro gelje. Med štu dijem se je udeležila tudi dveh polet nih teèa jev za 
oboo, v Pi ranu pri prof. Mateju Šarcu ter v Švici pri prof. Mauri ceu Bour gueu. 
Izredno na dar je nost je do ka zala na tek mov an jih in pre jela veè na grad:
— tretjo na grado na držav nem tek mov anju Slovenije leta 1995
— 100 toèk in zlato priznanje na re gijskem tek mov anju Ljubl jane z oko lico in Zasavja leta 

1998
— prvo na grado in zlato plaketo na držav nem tek mov anju Slovenije leta 1998.

Za radi us peha na držav nem tek mov anju je bila pred la gana, da zas topa Slovenijo
na kon certu v okviru nemškega zveznega tek mov anja Jugend Mu siziert v Nürn bergu.
Ve likemu us pehu na kon certu je sle dilo povabilo k sode lovanju v Ev rop skem mla din skem
pi hal nem ork es tru v Luk sem burgu, kjer je po us pešno opravljeni avdi ciji do bila me sto prve 
obo istke - solistke. S tem ork es trom je nas to pala na kon certni tur neji po Nemèiji, Italiji in
Švici. 

Za izjemne us pehe pri umet niškem uvel javljanju šole podel ju jemo obo istki Evi
Jur gec Šker janèevo na grado.  
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Šker janèevo na grado za izjemne zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole za leto 1998
prejme

baletna ple salka Ana Klašnja

Ana Klašnja, ro jena 2. sep tem bra 1980  Ljubl jani, se je po konèani baletni šoli pri
peda gog inji Darji Se bas tian vpisala na Srednjo baletno šolo in jo leta 1998 konèala z
od liènim us pe hom v razredu prof. Ma ruše Vid mar. V šol skem letu 1998/99 pa konèuje tudi 
èe trti let nik na Gim na ziji Pol jane. V èasu nje nega šolanja na Srednji glas beni in baletni
šoli v Ljubl jani je bil pose bej opažen njen ve lik tal ent, izredno moèna volja po
na pre dovanju in ve lika pri zadev nost. Na zakl juèni baletni pred stavi v 4. let niku je
obèin stvo in strok ovnjake pre se netila z od lièno pred sta vit vijo dveh, karak terno po pol noma 
razliènih balet nih vlog, Ki tri iz baleta Don Ki hot ter  Giselle v istoi men skem baletu. 

Svoje baletne spo sob nosti je do ka zala tudi na 2. in 3. držav nem balet nem
tek mov anju v Mari boru in Ljubl jani, kjer je pre jela zlati od lièji.

Za us pehe na držav nih tek mov an jih je bila na gra jena z nas to pom na ev rovi zijskem 
tek mov anju v Gdan sku na Pol jskem leta 1997, kjer je od lièno pred stavljala Slovenijo. 

V polet nih poèit ni cah se je udeleževala polet nih teèa jev v An gliji, Fran ciji, Avs triji
in Hrvaški. 

Za izjemne us pehe pri umet niškem uvel javljanju šole podel ju jemo baletni ple salki
Ani Klašnja Šker janèevo na grado.
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Šker janèevo na grado za izjemne zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole za leto 1998
prejme

vio lin ist Janez Pod le sek

Janez Pod le sek se je ro dil 3. janu arja 1981 v Ljubl jani. S sed mimi leti se je zaèel uèiti 
vio lino v Glas beni šoli Domžale pri prof. Hervinu Jak onèièu. Leta 1994 se je vpi sal na
Srednjo glas beno in baletno šolo Ljubl jana, ki jo v tem šol skem letu zakl juèuje v razredu
prof. Dušanke Stražar. Med štu dijem se je udeleževal polet nih teèa jev vio lin ske igre na
Ptuju pri prof. To mašu Tu laèku ter dvak rat Polet nega glas be nega fes ti vala Vio lina na
Bledu pri prof. Hel friedu Fis tru, kjer je leta 1997 do bil tudi posebno na grado za najbolj
per spek tiv nega udeleženca fes ti vala.

Izredno na dar je nost je do ka zal  na držav nem tek mov anju leta 1997 v Ljubl jani,
kjer je pre jel prvo na grado, in na med narod nem tek mov anju vio lin is tov v Go rici, kjer je
pre jel tretjo na grado.

Zelo us pešno je pred stavljal šolo na iz men jal nem kon certu v Ce lovcu, kot solist na
kon cer tih Sim fo niènega ork es tra Domžale, kot solist na kon certu Sim fo niènega ork es tra
SGBŠ v Slov en ski fil har mo niji leta 1998 ter na re citalih v Grobljah in Ceki no vem gradu v
Ljubl jani. Pos ne tek Bee thov nove Ro mance s kon certa v Slov en ski fil har mo niji feb ru arja
leta 1998 je bil izbran tudi za prvo CD plošèo SGBŠ, ki je bila izdana ob 45. ob let nici
us tano vitve Srednje glas bene šole.

Povabl jen je bil k sode lovanju v München ski mla din ski orke ster(Münchner
Yugen dorke ster), s katerim je v sep tem bru in ok to bru 1998 nas to pal na kon cer tih v
Ro gaški Slat ini, Seno vem, Freuden stadtu, Hei del bergu, Mark to ber dorfu in Mün chnu.

Za izjemne us pehe pri umet niškem uvel javljanju šole podel ju jemo vio lin istu
Janezu Pod le sku Šker janèevo na grado. 
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PROSLAVA OB 50. OBLETNICI USTANOVITVE                                   
BALETNE ŠOLE V LJUBLJANI
SNG OPERA IN BALET, 18. 10. 1998

POZDRAVNI NA GO VOR ŽUPANJE MESTNE OBÈINE LJUBL JANA                          
VIKE PO TOÈNIK

Spoštovani go spod rav natelj, spoštovane uèenke, uèenci, pro fe sor ski kolek tiv, drage
dame in go spodje !

Pet de set let je minilo in pet de set let je dolga zgodba, ki jo je zapisala najžlaht nejša
zvrst naše kulture -  to je balet. V pet de se tletni poti se je po ka zalo in do ka zalo, da mar s ikdo
zmore in zna. Seveda s krasnim sode lovan jem svo jih pro fe sor jev, ki jih je v slov en skem
pros toru kar nekaj. Na žalost ni vsem dana vrhun ska pot. Vseeno pa se je slov en ski balet s
trdim de lom po sa meznikov in po sa meznic zapi sal v ev rop ski pros tor. Zato mi do vo lite, naj
bo danes tudi premis lek, kako mo goèe od preti vrata in sti tu cij, ki bodo mla dim še bolj
omo goèale, da se pokažejo in dokažejo in seveda, da bo nji hov vrhun ski trud, nji hovo
sa mood pove dovanje, sa mo spozna vanje in seveda nji hova vrhun skost vsakodnevno
pri sotna med nami. Isk reno èes ti tam vsem, ki ste pisali to dolgo pot, pisali mo zaik tako
lepega kot sla bega in seveda prišli do najvišje stopnice. Želim vam lep praznik, lepo
druženje in seveda to, da bi slov en ski in ljubl jan ski balet se gal še dalje in pi sal še lepšo
zgo do vino. Hvala!
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SLAVNOSTNI  GOVOR PREDSEDNIKA DRUŠTVA BALETNIH UMETNIKOV        
DR. HENRIKA NEUBAUERJA

Spoštovani,

Slavni fran co ski dra ma tik Mo lire je prek plesnega mojstra v svoji kome diji Žlahtni 
mešèan pove dal tole:“Niè ni èloveku tako potrebno kot ples. Brez plesa èlovek ne more
nièe sar. Vse nes reèe ljudi, vse strašne ka tas trofe, ki jih je zgo do vina polna, zab lode
držav nikov in na pake ve likih vojsko vo dij, vse to je zato, ker se svet ne uèi ple sati.”  Torej
lahko z mirno vestjo reèemo, da takih težav mi ne bomo imeli, saj se že dolgo uèimo ple sati
in poleg tega danes pri sostvu jemo pri re ditvi, ki naj obudi spo min na 50 let sistema tiènega
uèenja pok lic nega plesa. Do vo lite mi, da se najprej po dam malo v zgo do vino:

Èez 11 dni bo minilo toèno 50 let od tis tega 29. ok to bra 1948, ko sta bili z Uredbo o
nižjih balet nih šo lah Vlade LR Slovenije in nje nega pros vet nega min is tra dr. Jožeta Po trèa
us tanovljeni Državna baletna šola v Mari boru in v Ljubl jani “v težnji, da omo goèita èim
veèjemu številu na dar jenih otrok sistema tièno izo brazbo v ple sni umet nosti in da vzgo jita
pok licni kader za baletne zbore naših gledališè. Na dar jeni go jenci, ki se bodo želeli še bolj
iz po pol niti, bodo mo gli prestopiti pozneje na Akademijo za balet, ki bo vzga jala vi soko
kvali fi ci ran kader.” Prva rav natelja sta postala Pino Mlakar v Ljubl jani in Pe ter Golovin v
Mari boru. V Mari boru je pouk sicer os tal vse do leta 1981 na nižji ravni, v Ljubl jani pa je
bila že leta 1951 us tanovljena srednja baletna šola s šes tlet nim pou kom, leta 1958 pa se je
pouk po dal jšal na osem let. Naj ob tem pri pom nim, da se je v svetu (tako za hodno kot
vzhodno od nas) za srednjo baletno šolo uvel javilo ime Baletna akademija, zato izko rišèam
to slav nostno priložnost, da pred la gam pris to jnim vodstvom tako ime tudi za obe naši
srednji baletni šoli.

Sku paj z mo jimi pe timi sošol kami, s katerimi sem obisko val drugi razred leta 1944
us tanovljene Operne baletne šole, smo bili ob zaèetku državne šole spre jeti v tretji razred,
ki ga je vo dila Lidija Wisiak. Z njo smo nato na dal je vali štu dij srednje šole vse do diplome
leta 1953, ki smo jo za govar jali pred tedanjo rav natel jico Gizelo Brav nièar, našo
razred nièarko go.Wisiak in balet nim solis tom in peda go gom Slavkom Erženom. Nam so
sle dile številne gen era cije, ki so se uèile ple sati, preprosto zato, ker jih je veèi noma neka
no tranja nuja vlekla v dolga leta na por nega šolanja in - èe so imeli sreèo, zdravje in do volj
volje - v enega najlepših pok li cev na svetu. S svo jim pro fe sion al nim znan jem so iz po pol n ili
slov en ske baletne vrste in pri po mo gli k uvel javljanju slov en ske baletne umet nosti.

V 37 letih (13- krat za radi razliènih razlo gov ni bilo zadn jega let nika) je bilo prek
150 takih, ki so zdržali vseh šest ali osem let, prek ti soè pa je tis tih, ki so vsaj po skušali
na praviti iz svo jega telesa ubogljivo glas bilo in jim je, tudi èe niso vztra jali do konca, os t alo 
ple sno udejst vovanje zapi sano v nji hovi drži, hoji in ob našanju, kot so jim to iz dneva v
dan po da jali iz kušeni uèitelji - mojstri svo jega pok lica. Poleg že omen jenih Gizele
Brav nièar, Lidije Wisiak in Slavka Eržena je potrebno omeniti vsaj nekatere, ki so se
pok licu balet nega  peda goga povsem pos vetili in to v dal jšem razdobju svo jega življenja;
najprej našo prvo pre da vatel jico karak ter nih ple sov Nado Mu rašovo, pa Mer cedes

104



Do bršek, Go razda Vo sper nika, Fran cija Am brožièa, Darjo Se bas tian, Ma rušo Vid mar,
Alenko Tomc in Mateja Se lana. Poleg njih pa nas je seveda še ve liko, ki smo jim poleg redne
za poslitve v gledališèu, za dal jši ali krajši èas obèasno po ma gali pri vzgoji mladega
balet nega rodu. Vsem sku paj pa so bili v nepre cenl jivo po moè še številni pri zadevni baletni
pi an isti, brez katerih ni pouka kla siènega baleta.

Prviè je Državna nižja baletna šola pred stavila svoje delo jav nosti že 29. maja 1950
(po datek za prvo javno pro duk cijo leta 1952 velja nam reè za srednjo šolo). Poleg prvih treh
razre dov smo uèenci èe trtega let nika po ka zali vaje iz karak ter nih ple sov, ma zurko in etude
kla siènega baleta. Leta 1951, 4. ju nija, je bila druga pro duk cija Državne nižje baletne šole;
ker še ni bilo srednje šole, smo ponavljali èe trti razred in spet nas topili s karak ter nimi
etu dami, ruskim in madžar skim ple som, Fiel dovo skladbo Noc turno in Chopi novo
ma zurko. Baletne pro duk cije, kot jim reèemo, so se nato vrstile sko raj vsako leto in med
temi naj pose bej omenim dve, ki sta se vpisali med pomembne baletne do godke. De cem bra
1967 smo, 12 let pred prvo iz vedbo ljubl jan skega Baleta, pri prav ili Èajk ovskega balet
Hrestaè, ki ga je šola pred stavila dvak rat tudi na ljubl jan ski tele vi ziji, v itali jan skem Trstu
in avs trijskem Gradcu in konèno še na ljubl jan skem Fes ti valu. Kri tièna ocena v èa sopisu iz 
Gradca je imela naslov Tako trejo orehe drugje. Dru giè se je baletna šola lo tila
ce loveèer nega baleta janu arja 1972. To je bila pra iz vedba Kozi no vih Gor jan skih bajk.
Èe prav takih ve liko po teznih pod vigov pozneje ni bilo veè, je ven dar vsaka letna
pred sta vitev po ka zala tudi od lomke ali posta vitve krajših balet nih del, med katerimi je bil
leta 1995 tudi krst novega slov en skega baleta Mali princ.

Ko danes gle damo na teh 50 let pok licne baletne vzgoje pri nas, vemo, da so bili, kot
pri vsakem delu, vzponi in padci, tre nutki ve likih ra do sti in tre nutki ra zoèar anj pa tudi
nekri tiènih oma lovažujoèih jav nih ob rekovanj - vse to smo spremljali in obèu tili.
Navkl jub takim nepoštenim po sku som lahko ugo to vimo, da je naša baletna šola v 50- ih
letih ob stoja s svo jim de lom do ka zala, da se uvršèa med pomembne umet niške šole. Konèni
pro dukt te šole so nam reè njeni diplo manti in med njimi najdemo številna imena, ki so v
èast in ponos našega naroda. Vi, ki ste prišli na današnjo sloves nost, jih do bro poznate.
Diplo manti naše šole so se povz peli na vo dilna solis tièna mesta v Ljubl jani in Mari boru, ki 
jim je ob gos tovan jih nji hovo znanje prizna vala tudi tu jina, diplo manti naše šole pa so
prevzemali vodstvena mesta doma in v tu jini, diplo manti naše šole so bili brez
kakršnihkoli do pol nil nih teèa jev takoj angažirani v tu jini, tudi med vo dilne soliste na
Du naju, v Göte borgu, Mar seillu, Stock holmu, Stutt gartu, Mann he imu, Z üri chu, Lon donu, 
Corku, Ce lovcu, Bruslju, Ly onu, Žen evi, Par izu, Ham burgu, Sofiji, Essnu, St.Poltnu,
Mainzu, Linzu, Osn abrucku, Bra ti slavi, Bla go jevgradu, Mün chnu, Nürn bergu, Augs burgu 
in v mes tih bivše Jugo slavije. Za vsako teh mest vam lahko našte jem imena enega ali veè
naših uvel javljenih in us pešnih slov en skih balet nih ple sal cev in ple salk ozi roma
ko reo gra fov - diplo man tov ljubl jan ske baletne šole. Diplo manti naše šole so posegli po
prestižnih na gra dah doma in v tu jini in vodstvenih funk ci jah v med narod nih
organi za ci jah. Èe do dam k temu še vrsto ugled nih sve tovno znanih tu jih ko reo gra fov, kot
so An ton Dolin, Ser gej Li far in Alek san dra Balašova, ki so postavljali balete v Ljubl jani s
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slov en skimi ple salci, ki so izšli iz te šole, mis lim, da se boste vsi strin jali z me noj, da
mo ramo po tem našte vanju vsako oma lovaževanje dosežkov naše šole na jos treje ob so diti.

Do kaz za ne nehno kval itetno stremljenje balet nih peda go gov so tudi diplo manti
zadn jih let, ki so na šol skih nas topih po ka zali, da se uvršèajo ob bok svo jim starejšim
vrstnikom. Žal ob tem lahko ugo tavljamo izjemno èudno ob našanje prejšn jih
operno- baletnih vo dij, ki se niso do volj zavzeli, da bi veèina njih do bila angažma v
ans am blu. Vsa prejšnja de setletja je bila nam reè ljubl jan ska operno- baletna hiša od prta
vsem, ki so us pešno zakl juèili svoje šolanje. Ob hi trem uk re panju in pod pori predvsem
min istrstva za kul turo se še da po praviti, da ne bi bil dol go letni trud uèencev in peda go gov
za man in bi morali diplo manti is kati druge za poslitve, za balet pa bi bili izgubl jeni.

Kaj lahko reèemo še o pri hod nosti naše šole? Ta je tesno povezana s pri hod nostjo
slov en skega baleta, ki je bil kar nekaj let v krizi. Èe se bo stanje v ma tièni hiši enk rat
po prav ilo, se bodo izbol jšali tudi obeti za pri hod nost baletne šole. Vzposta viti je spet treba
skupin sko sode lovanje go jencev baletne šole v veèjih pred sta vah, iz men javati mnenja o
peda goških vprašan jih in potreb nih znan jih pri hodn jih ple sal cev, predvsem pa dati veèjo
vel javo doma izšolanim ple sal cem. Vèa sih so naši ple salci za radi svo jih ple snih in oseb nih
kval itet od ha jali v svet in se obo gat eni z no vimi iz kušn jami vraèali, danes pa v naših
ans amblih zanje kar naenk rat ni pros tora. Z malo do bre volje, tudi pris to jnih vlad nih
služb, se da mar si kaj izbol jšati. Zato sem pre prièan, spoštovani privrženci baletne
umet nosti, da se bo dol go letna slov en ska baletna tra di cija na dal je vala in da je moj in vaš
op ti mizem upravièen, še pose bej ob nam era vani gradnji nove baletne šole.

Današnji veèer bo v dru gem delu pred sta vil najm lajše diplo mante, ki so se izšo lali
lani. Ko jih bomo gledali, bomo najbrž lahko zaželeli njim in vsem tis tim, ki pri ha jajo za
njimi, da sle dijo lepemu zgledu in ugledu, ki si ga je pri do bil slov en ski balet z us tano vit vijo
pok licne baletne šole pred 50- imi leti. Za  nji hovo pri hod nost jim zaželimo zdravja, sreèe,
za do vol jstva in vztrajnosti in jim na men imo vzpod budne besede, ki jih je napi sal naš

Baletna plesalka Mojca Muha (razred prof. M. Vid mar)                                                                                  
v vlogi Myrthe iz baleta Giselle
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pri jatelj Ser gej Li far v svo jem uèbe niku
akadem skega plesa: “Na prej, na prej, no vim 
cil jem na proti!”

Baletni plesalec Rudolf Gaj (razred prof. M. Vidmar) in zbor vil iz baleta Giselle
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Baletna ple salka Ana Klašnja (razred prof. 
Ma ruša Vid mar) v vlogi Giselle in ple salec 
Žiga Jereb (razred prof. Franci Am brožiè)   
v vlogi princa Al brechta



Zakl juèek slav nostne pred stave v SNG Op era in balet ob 50- letnici baletne šole Ljubl jana
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Pri zor iz baleta Giselle



KRITIKE IN ODMEVI

DNEVNIK, 16.10.1998
Slav nostna pred stava ob pet de setlet nici baletne šole v Ljubl jani
Pre veè in pre malo

Ve like pros tor ske težave – V naèr tih tudi višješol sko izo braževanje

V le tošn jem letu praznuje baletna šola v Ljubl jani 50- letnico svo jega
de lovanja. Temu èas titljivemu ju bileju bo pos veèena tudi slav nostna
pred stava na odru SNG Op ere in baleta v Ljubl jani to nedeljo ob 19.30. Pred
nedel jsko pred stavo so v baletni šoli pred stavili svoje delo, us pehe in težave, s
katerimi se sreèu jejo.

Veèina slov en skih balet nih ple sal cev je izšla prav iz ljubl jan ske šole, zato so v
njej na pet de set let de lovanja še posebno ponosni. V teh letih se je šola tudi
organi za cijsko spre min jala, od sa mos to jne baletne in sa mos to jne glas bene šole do
skupne Srednje glas bene in baletne šole ter umet niške gim na zije, ki vse buje tudi
splošnoi zo braževalne pred mete, tako da di jakom, èe želijo, ni potrebno še pose bej
obisko vati druge srednje šole. Pri tem pa je rav natelj Srednje glas bene in baletne šole
Tomaž Buh opo zo ril na vedno bolj pereèo pros tor sko stisko, saj bi samo za
izo braževanje na Srednji glas beni in baletni šoli potre bo vali še enk rat to liko pros tora,
kot ga imajo se daj. Upošte vati pa je treba še vse uèence na nižji glas beni in baletni šoli.
Ven dar bi se naj po nje go vih bese dah stanje do leta 2002 izbol jšalo, ko naj bi zaèeli
gra diti novo Srednjo glas beno in baletno šolo. V naèrte za pri hod nost so v šoli vkljuèili
tudi us tano vitev višje baletne šole. Višja šola naj bi imela veè smeri: umet niško,
peda goško in od de lek za ko reo grafijo. S tem bi neko liko omilili tudi prob lem
peda goškega kadra, saj lahko po zak onu na srednji šoli pouèu jejo samo pro fe sorji z
višjo ali vi sokošol sko izo brazbo.

Pred sto jnik Srednje baletne šole Franci Am brožiè je opo zo ril še na skromne
možnosti nji ho vih diplo man tov, da do bijo delo v slov en skih balet nih hišah. Zato so v
zadn jih letih vložili ogromno na pora v to, da so najbol jše di jake pošil jali na do datno
izo braževanje v tu jino. Tako se nekateri nji hovi uèenci tre nutno iz po poln ju jejo na
Du naju, Münchnu, Züri chu, New Yorku in še kje po svetu. S tem pa je zavr nil tudi
nekatere oèitke, èeš da je nji hova šola slaba. Èe bi bila za res za niè, po tem naših di jakov
ne bi mo gli pošil jati v zadnji let nik balet nih kon ser va to rijev. Res pa je, pravi, da za radi
pros tor ske stiske in po manjkanja peda go gov da jejo pre veè slabim in pre malo do brim.
Toda, dru gaèe ne gre. In kaj so za nedel jsko slav nostno pred stavo pri prav ili na Srednji
baletni šoli? Veèer bo razdel jen na dva dela: v prvem se bodo pred stavili bivši di jaki in
diplo manti Srednje baletne šole, med katerimi so nekateri tudi èlani baleta SNG
Ljubl jana, v dru gem delu pa bodo di jaki šole od ple sali drugo de janje baleta Giselle.

Ro man Repnik
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DELO, pe tek, 16.ok to bra 1998
50 let Srednje baletne šole
Po prstih do abe cede kla siènega baleta

Iz vrst di jakov SBŠ se je vsa ta leta pol nil baletni ans am bel SNG Op ere in baleta
Ljubl jana - Hude pros tor ske težave

Ljubl jan ska baletna šola je nastala z nekajs toletno za mudo za
po dob nimi in sti tu ci jami v svetu (prva baletna šola je bila us tanovljena v
Par izu leta 1661). De lo vati je zaèela v okviru ljubl jan skega gledališèa po prvi
sve tovni vo jni, po tem ko je vod stvo Slov en skega gledališkega kon zor cija
ugo to vilo, da poleg Drame in Op ere v Ljubl jani nu jno potre bu jemo tudi Balet. 
Sedanja Srednja baletna šola pa je v bistvu na sled nica Nižje državne baletne
šole, us tanovljene leta 1948, zato prvega pol stoletja ob stoja obeležuje prav
le tos.

V dvo rani Srednje baletne šole je znanje nabi ralo kar 4500 uèencev, diplo mi ralo pa
jih je 157. Iz vrst di jakov SBŠ se je vsa ta leta pol nil baletni ans am bel SNG Op ere in baleta
Ljubl jana, pou darja pred sto jnik SBŠ Franci Am brožiè. Tudi sedanja gen era cija solis tov
ljubl jan skega baleta se je vzga jala in izo braževala pri njih. V žen skem delu ans am bla sta,
den imo, le dve ple salki, ki sta se šo lali drugod, v moškem pa je takih polovica.

Resnici na ljubo je treba reèi, da sta obe na cion alni baletni hiši sko raj ed ina
možnost za za poslitev diplo man tov SBŠ. “Toda ljubl jan ska Op era raz pisuje bolj bolj malo
no vih de lov nih mest, saj ob sto jeèi sistem omo goèa, da ple salci, po tem ko enk rat do bijo
službo v Operi, tam osta nejo do konca življenja, ne glede na to, ali kaj  de lajo ali ne”,
ugo tav lja Am brožiè. Kaže pa, da bo s pri ho dom novega di rek torja Op ere zavel bol jši
ve ter in bodo mla dim da jali veè priložnosti.

Pre cej di jakov se po konèani Srednji baletni šoli znajde v èrni luknji; službe ne
do bijo takoj, možnosti za na dal jnje šolanje pa pri nas ni. Res do bre uèence zato
po skušajo po slati na iz po poln je vanje v tu jino, po jasn juje Am brožiè. Spre jemni iz piti
na tu jih akademi jah zanje niso prob lem, kar je znak, da ljubl jan ska baletna šola kljub
števil nim težavam drži ko rak s sve tom. V pri hodnje po bese dah rav natelja Srednje
glas bene in baletne šole (v okviru katere de luje SBŠ) Tomaža Buha pri pravljajo
za ni mive no vosti, saj naj bi v okviru ob sto jeèe srednje šole us tano vili Višjo baletno
šolo, iz va jali pa naj bi tudi pro gram umet niška gim na zija – smer balet.

Ses ta viti ur nik je prava èa rov nija
Baletna šola že dolga leta de luje v sko raj ne mo goèih pros tor skih raz merah. Le tos

imajo de set razre dov uèencev, a le tri pros tore, kjer lahko po teka pouk. Ses ta viti ur nik v
takih raz merah je prava èa rov nija, potoži Franci Am brožiè. Uèenci imajo priložnost stopiti 
na pravi oder le enk rat na leto: ko pred sta vijo svojo letno pro duk cijo v CD ali Operi. O
gradnji nove šole se go vori že nekaj èasa, idej in loka cij pa se je v tem èasu tudi nekaj
zamen jalo. Min istrstvo za šol stvo in šport je z de nar jem iz šol skega to larja že odku pilo
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par celo v Trno vem, zaèe tek gradnje pa so na pove do vali za le tos. A iz tega ne bo niè, saj se je
iz ka zalo, da je loka cija pre majhna. Min istrstvo za šol stvo tako išèe nov pros tor. Prva
sred stva za pri pravo doku menta cije so bila najprej pred vi dena za leto 2000, a so morali
za radi iz pada doloèenih sred stev zaèe tek in ves ti cije presta viti na leto 2001. K dvigu
kako vosti šolanja bi pri po mo glo, èe bi lahko imeli manj uèencev v razredu. Toda šola mora
upošte vati pred pi sane stan darde in eden od njih doloèa, da mora biti na srednji stopnji v
razredu vsaj osem di jakov. Tako se po Am brožièevem mnenju dogaja urav nilovka: slabi
do bijo pre veè, do bri pre malo. Èe bi imeli samo dva do bra uèenca v let niku, bi bilo to za
potrebe Op ere povsem do volj.

Na min istrstvu za šol stvo so že spre jeli nov izo braževalni pro gram:
glas bena gim na zija – smer sodobni ples. Ta hip po tekajo pri zade vanja za
pri do bitev dvo rane za nje govo iz va janje. Ali bo vpis zanj raz pi san že v šol skem
letu 1999/2000, pa bo znano no vem bra.

Ena iz med težav je tudi kadrovsko- pedagoška. Sprièo na glega raz voja baleta v
svetu bi jim nove pro fe sor ske moèi še kako prav prišle, toda kan di dat za pro fe sorja
mora iz poln je vati re la tivno zahtevne po goje, med katerimi sta tudi vi soka izo brazba in 
nekaj let nas to panja. Zdaj imajo redno za poslenih pet peda go gov (pouèu jejo kla siko),
nekaj pa je tudi hono rar nih sode lavcev, ki uèijo stran ske pred mete.

V Ev ropi je èu titi ten denco k èim širšemu in ce lovitemu znanju ple sal cev tako
kla siènega baleta kot sodob nejših smeri. In kako temu trendu sle dijo v SBŠ?
Mod er nim ple snim smerem se tru dijo na men jati èim veè po zor nosti, kar pa ob tako
hudi pros tor ski stiski in ve liki preobre men je nosti uèencev ni lahko. Tre nutno imajo
po tri šol ske ure pouka sodob nega plesa na te den v zadn jih dveh let nikih, pouèuje pa
ga Fred Las serre iz Gua da lupa. Za us mer itev v sodobni ples imajo uèenci priložnost
tudi pozneje, kajti kla sièni balet je abe ceda za vse druge ple sne smeri, pou darja Franci
Am brožiè. Ko je dis ci plina telesa dosežena, so vse možnosti od prte.

Val en tina Pla huta

NEDELO, 18.10.1998

Gala z baletno šolo
Ok ro glim praznovan jem se le tos pridružuje še eno, in sicer pet de set let Baletne

šole v Ljubl jani. Njeni pravi zaèetki se gajo v èas po prvi sve tovni vo jni, ko je bilo vse
bolj ali manj pre pušèeno obiskom tu jih balet nih umet nikov Va clava Vlèka, Je lene
Pol jak ove, Pe tra Golovina, Maksa Kir bosa, Pie in Pina Mlakarja. Zasluga sledn jih je, da
smo Slovenci leta 1948 do bili Državno nižjo baletno šolo. Šola se je uba dala s
pro gram skimi in pros tor skimi težavami, se nekajk rat pre ime no vala in zamen jala
predsto jnika. Kljub vsemu je ob balet nih dro go vih vadilo ok oli 4500 uèencev, od
katerih jih je diplo mi ralo 157. Iz njenih vrst je izšla veèina solis tov in ple sal cev
balet nega ans am bla SNG Op ere in baleta Ljubl jana.
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Zadn jih dvanajst let je vodja balet nega od delka Franci Am brožiè, ki z ekipo
peda go gov Ma rušo Vid mar, Darjo Se bast jan, Alenko Tomc in dru gimi skrbi za raven
balet nega izo braževanja. Ni jim lahko. Potreba po eno vitem šolanju, saj veèina di jakov 
obiskuje še svojo “ma tièno” os novno ali srednjo šolo, pros tor ska stiska, stik s pra vim
odrom imajo le enk rat na leto, pouèe vanje no vih, sodob nih ple snih smeri, saj je v
svetu že težko najti kla siènega ple salca brez znanja sodob nih ple snih teh nik, je le nekaj
konk ret nih prob lemov, ki se rešu jejo zelo poèasi. “Obèin stvo pa je nes trpno in
zahtevno. Vèa sih celo pre veè”, pravi Franci Am brožiè. “Od nas zahteva, da nare dimo
Ane Pav love in Ru dolfe Nure jeve. Le kako, pri dveh mili jonih Slovencev in težkih
raz merah za delo. Vseeno se lahko poh valimo, da se je kar nekaj naših diplo man tov ali
vpisalo ali že konèalo razliène konz er va to rije in šole v tu jini. Mo jca Ban delj Ru dro v
Lau sanni, Tamara Divjak in De jan Srhoj Balett- Akademie v Mün chnu, Dam jan
Mo horko na Du naju, Tanja Pezdir v Lon donu, tako da je primerl jivost v stroki
mo goèa”.

Pro gram slav nostne pri re ditve je ne hote tako ses tavljen iz dveh de lov. V prvem
plešejo nek danji di jaki in diplo manti srednje baletne šole, vsi so zdaj èlani Baleta SNG
Ljubl jana. Vi deli boste od lomke iz najbolj znanih bale tov Giselle, La bodje jez ero, La
Bay adere. Drugi del veèera bo pri padel ak tu al nim di jakom srednje baletne šole, ki
bodo od ple sali drugo de janje Giselle Ad ol pha Adama. Kot se za takšne gala pred stave
spo dobi, bo besedni del pri padel ljubl jan ski županji Viki Po toènik, ki je ve lika
lju bitel jica baleta in plesa, nestor jema slov en skega baleta Piji in Pinu Mlakarju ter dr.
Hen riku Neu bau erju. V svet baleta ste vabl jeni danes zveèer ob 19.30 v ljubl jan sko
operno baletno hišo. Vstopnice po 1500, 1200 in 1000 to lar jev si za go to vite pri
bla gajni SNG Op era in balet uro pred pred stavo (tel. 061/125-48-40).

Bar bara Drnaè

VEÈER, 20.10.1998
Zakaj so di jaki glas be nih gim na zij v težjem položaju

Skrbi jih zlasti matura
ÈEPRAV BODO MATURO OPRAVLJALI ŠELE LETA 2000, NE VERJAMEJO, DA
BODO NA NJEJ USPEŠNI.
NA MARIBORSKI IN LJUBLJANSKI GLASBENI GIMNAZIJI NEMOGOÈI URNIKI

Za gim na zijce, tiste v splošnih gim na zi jah in tudi teh niških,
ekonom skih in glas be nih, je matura ob vezna. Le z zunan jimi iz piti iz pe tih
pred me tov, tremi ob veznimi in dvema izbra nima, lahko zakl juèijo
gim na zijsko izo braževanje. In to vedo že ob vpisu v te šole, nato pa jih uèitelji
stalno spo min jajo, kaj jih èaka. Res nejša pri prava na ma turo se povsod priène
šele v tret jem razredu, in niè dru gaèe ni na obeh slov en skih glas be nih
gim na zi jah, v Mari boru in Ljubl jani. V tem šol skem letu jo obiskuje že tretja
gen era cija, kajti dve leti je po tekalo po skusno uva janje.
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“Uèitelji so le tos znoreli. Najhuje je pri mate ma tiki in zgo dovini, hudo je tudi pri
itali janšèini in an glešèini,” so se pritoževali di jaki mari bor ske glas bene gim na zije in se
spraše vali, zakaj vel jajo zanje povsem enaka merila pri izostankih kot za di jake splošnih
gim na zij. “Veè manjkamo, ker nas to pamo v ork es trih in tudi ur nik je za nas nespre jemljiv. 
Ne mo remo ostati trik rat v tednu cel dan v šoli, s tem da ni mamo primer nega pros tora za
uèenje v èasu, ko vmes ni pouka. Naj va dimo in stru ment ponoèi?”

O tem, da so di jaki teh šol bolj ob re men jeni kot veèina di jakov dru gih gim na zij, ni
treba dvom iti, saj so us mer jeni prvenstveno h glasbi. Zakaj ni veè Srednje glas bene šole, ki
bi jo lahko konèali z zakl juènim iz pitom? Ker z njim ne mo reš na univerzo, na katero so se v 
pre tek lih letih želeli vpi sati mnogi, ki bo disi niso bili spre jeti na akademijo bo disi so tako
želeli. Takšna gim na zija se je pravza prav obliko vala za radi ma ture. Akademija za glasbo
sicer postav lja kot mer ilo ob vpisu na prvo me sto glas beno na dar jene, a nanjo so se lažje
pre bili matur anti. To so bili di jaki, ki so obisko vali hkrati dve srednji šoli, splošno
gim na zijo in srednjo glas beno šolo. Da je bilo nji hovo šolanje neprimerno težje, kot je ta
èas šolanje di jakov glas be nih gim na zij, je go tovo. A zaskrblje nost sledn jih za radi us pešnosti 
pri ma turi je prav tako ra zum ljiva. So res po skusni zajèki? Tako nam reè pravijo, da se
poèu tijo. Do neke mere so, tako kot so bili prva gen era cija matur an tov v letu 1995. Na svoji 
šoli, na mari bor ski in ljubl jan ski glas beni gim na ziji, se na ma turo pri pravljajo prviè in
spom ladi leta 2000 bodo z njih prišli prvi matur anti. Matura bo tako pre skusni kamen
zanje in tudi za uèitelje in tega se ta hip že oboji do bro zave dajo.

Vsi jo bodo opravljali iz ma ter inšèine in tu jega jezika ter mate ma tike. O tem, da je
slednja za mar si katerega na dar je nega glas be nika prezahtevna, je bilo že nièko liko raz prav. 
Pred ne dav nim so se ogla sili tudi pred stav niki mate ma tiène stroke in zapisali, da je
mate ma tika le eden od pe tih pred me tov na ma turi in da je za tiste, ki so do bri pri dru gih
pred metih, pri mate ma tiki do volj, da dosežejo 80 od stot kov mini mal nega števila toèk in
ma turo imajo v žepu. Tudi oba rav natelja glas be nih gim na zij An ton Gor janc
(mari bor ske) in Tomaž Buh (ljubl jan ske) ne vid ita v tem veèjega prob lema, èeš, èe so
mate ma tiko us pešno oprav ili di jaki, ki so doslej ho dili v srednjo glas beno šolo in v
gim na zijo, ni razloga, da je ne bi tudi sedanji di jaki glas bene gim na zije. Oba sta poskrbela,
da pri pravljajo di jake na ma turo uèitelji, ki imajo s tem že iz kušnje ozi roma so bili nji hovi
di jaki na ma turi us pešni. Tomaž Buh priznava, da je pri tisk uèitel jev na di jake za radi
ma ture veèji in da bi lahko bil mar sikje ob dru gaènem peda goškem pris topu manjši.

Kri tiko di jakov tret jih razre dov glas bene gim na zije glede ur nika spre je mata. Toda
sprièo pros tor skih težav, ko so potrebne ve like uèil nice za pouèe vanje skupnih pred me tov,
manjše pa za in di vidu alni pouk inštru men tov, ob tem pa še za os nov nošol sko glas beno
izo braževanje, je ne mo goèe narediti bol jšega. Tako se mo rajo di jaki spri jazniti s tem, da
pri ha jajo nekajk rat v tednu v šolo ob os mih in jo zapus tijo šele zveèer. Ker ni majo v šoli
niti pros tora, kjer bi lahko vadili inštru ment, a tudi za uèenje ne, jim za oboje osta jajo
konci tedna in noèi.

Jasna Snežiè
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DNEVNIK, 20.10.1998
KULTURA
“Vse zab lode so zato, ker se svet ne uèi ple sati ”

Kla sièni ple salec se lahko do bro uvel javi tudi v sodob nejših ple snih stilih

Srednja glas bena in baletna šola je pri prav ila na odru ljubl jan ske op ere
slav nostno pred stavo ob 50. ob let nici baletne šole v Ljubl jani, ki je bila
us tanovljena 29.ok to bra 1948. leta. V prvem delu pri re ditve so nas topili
nek danji di jaki in diplo manti Srednje baletne šole – èlani baleta SNG
Ljubl jana, v dru gem delu pa di jaki Srednje baletne šole.

Ob tej slovesni priložnosti so spre go vorili pred sto jnik Srednje baletne šole Franci
Am brožiè, Vika Po toènik, županja mesta Ljubl jane, slav nostni go vor pa je imel dr.Hen rik
Neu bauer, ki je ci ti ral Mo lierovo misel: “Niè ni èloveku tako potrebno kot ples, vse zab lode
so zato, ker se svet ne uèi ple sati”. Go vor nik je ob so dil vsako oma lovaževanje in pos tre gel s
stvar nimi po datki, kje in kako so se uvel javili diplo manti te šole, ki jih je bilo do danes 157.

Ple sni nas top pa je spet opo zo ril gledalce, da kla sièni balet vzbuja v gledalcu
obèutke obèu dovanja ob zap letenem gi banju, ki pos re duje gledalcu obèutja dra ma tiènosti,
ek sta tiènosti in posebne no tranje le pote. To je svet blaženosti in har mo nije. Zelo je uga jal
pas de deux Odette in Sieg frieda iz La bod jega jez era P.I.Èajk ovskega, ki sta ga zaple sala
Re gina Križaj in Tomaž Rode . Dam jan Mo horko, do bit nik Prix de Lau sanne, je
zaple sal Varia cije iz Giselle A.Adama, Bar bara Križaj in De jan Srhoj Air J.S.Bacha,
pre ciozna Sanja Neško viè je bles tela v La Bay aderi L.Minkusa, v varia ci jah Pi ro vih
ple sov J.B.Lul lyja je zaple sala dra ma tièna Mo jca Ka lar, pravi tri umf pa sta doživela
Marinka Ribiè in Go ran Bog danovski  – obuta v èev lje sta do ka zala, da se kla sièni
ple salec lahko do bro uvel javi tudi v sodob nejših ple snih stilih (C.Orff: Tri onfo di Afro dite).

Ma ruša Vid mar  je v dru gem delu veèera zelo lepo pri prav ila po tra di cion alni
ko reo grafiji ob asis tenci Fran cija Am brožièa delo iz železnega kla siènega rep er toarja
Giselle A.Adama, in sicer drugo de janje. Nas topili so prik upna Ana Klašnja kot Giselle,
Žiga Jereb kot princ Al brecht, Mo jca Muha kot kral jica vil in še Vanja Vit man,
Mar jeta Pir nat, Gaj Ru dolf ter di jak inje 2., 3. in 4. let nika SBŠ. K sloves nemu vzdušju je 
pris pe valo tudi dejstvo, da je ju bilejno pri reditev pove zo vala diplo mantka te šole in
dram ska igralka Polona Juh.

Jasna Škrin jar
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DELO, 21.10.1998

Nepo poln pre gled
Malo pod prièak ovanji

Baletna pred stava ob poèas titvi 50- letnice baletne šole v Ljubl jani SNG Op era
in balet Ljubl jana 18.10.1998

Slovesen zaèe tek s pozdra vom pred sto jnika ljubl jan ske baletne šole Fran cija
Am brožièa, na go vo rom županje Vike Po toènik, pisnimi vošèili nestor jev šole Pie in
Pina Mlakarja in dru gih ter z go vo rom dr.Hen rika Neu bau erja, v katerem je opi sal
zgo do vino in dosežke šole, je vzbu dil prièak ovanje pred sta vitve najbol jšega, kar
zmo rejo njeni bivši in sedanji uèenci. Spored, ki ga je pove zo vala igralka Polona Juh,
pa, žal ni v ce loti iz pol nil prièak ovanj.

V plesnem delu, ki naj bi bil zas no van v so glasju vod stva šole in vod stva Baleta
SNG Ljubl jana, so manjkale ko reo grafije tis tih, ki jim je za vod dal os nove za nji hovo
ust var jalno de jav nost. Med njimi je le Ivo Kosi do bil možnost za ob no vitev
ko reo grafije Air, up ri zor jene pred dvajsetimi leti. Kar nekaj dru gih, ki so s
ko reo grafi jami bo ga tili šol ske letne pro duk cije, gledališki in tele vi zijski spored, pa je
bilo ob sloves nosti pozabl jenih.

Veès tran ska uspo soblje nost ple sal cev za iz va janje kla sike, neok la sike in
mod er nega plesa je pri ka zalo de vet diplo man tov šole, sedan jih èla nov Baleta SNG
Ljubl jana. Nekateri se v sporedu niso iz ka zali tako, kot se na vadno v balet nih
pred sta vah. Re gina Križaj, teh nièno trdna, di namièna in gibno zgo vorna v sodob nih
ko reo grafi jah, je bila kot Odette iz La bod jega jez era pre malo lirièna ob part nerju
Tomažu Ro detu, sicer no vemu vodji ljubl jan skega baleta. Dam jan Mo horko je z
varia cijo iz Giselle že pred leti do ka zal do bro obvla danje kla siène teh nike. Za radi
narave tega plesa v njem ni mo gel iz posta viti dru gih kval itet, kot so plas tiènost in
iz poved nost gi bov, s katerimi sicer navdušuje gledalce. Za Sanjo Neško viè je bila
varia cija  Nykie iz baleta La Bay adere do kaj do bro izbrana. Omo goèila ji je pred sta viti
trdno znanje in živa hen tem pera ment. Obe tavna mlada ple salca Bar bara Križaj in in
De jan Srhnoj sta postala èlana baleta  v zaèetku te koèe se zone. Duet Air sta iz vedla
prav ilno, toda s pre malo meh kobe v gi banju. Za iz kristali za cijo gi banja, ki ni v
pred met niku, mladi potre bu jejo veè èasa kot iz kušeni starejši ple salci. Da bi bilo
Mo jci Ka lar vredno veèk rat na meniti solo na odru, je do ka zala z od lom kom iz Pi ro vih 
ple sov. Marinka Ribiè in Go ran Bog danovski sta s ple snim vložkom iz op ere
Triomfo di Afro dite potrdila znano dejstvo, da je do bra baletna teh nika izvrstna
os nova za ko reo grafije sodob nih ple snih us mer itev. Matjaž Fariè se pri izboru
ple sal cev za svoja dela tega zaveda.

Liriènost in navi dezna nezem skost, prièak ovani v veèini kla siènih bale tov, sta
obèasno na pol nili oder v dru gem de janju baleta Giselle, v iz vedbi di jakov šole in dveh
ab sol ventk v glav nih žen skih vlo gah. V naslovni vlogi je nas topila Ana Klašnja, ki je
zelo do bro obvla dala baletno teh niko in zmore kljub mla do sti upodabl jati ši rok
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raz pon èus tev in ust var jati ko reo grafiji us trezno odr sko ozraèje. Njena vrstnica Mo jca 
Muha ji kot Myrtha ni bila enak ovredna. Žiga Jereb je v èasu od pro duk cije šole v
aprilu do zdajšnje pred stave iz po pol nil vlogo princa Al brechta z ele gant nim gi ban jem. 
Di jak inji Vanja Vit man in Mar jeta Pir nat sta v ple sih Myrth inih spremlje valk
pred stavili do kajšnje znanje in pozna vanje stila gi banja v ro man tiènem baletu. Za
Hi lari ona je bil us trezno izbran Gaj Ru dolf.

Ce lotna Giselle je bila manj hvale vredna od njenih po sa meznosti. V pri redbi
Ma ruše Vid mar je tra di cion alna ko reo grafija pri la go jena uspo soblje nosti di jakov,
nekatere pomembne nadrob nosti, kar so npr. gibi rok, nak loni teles, vzpod bu janje
pla hu tanja kril, pa so zane mar jene. Na april ski letni pro duk ciji, ko je bila ta
ko reo grafija že pred stavljena, je bilo to opravièl jivo za radi neiz kuše nosti di jakov, na
slav nostni pred stavi pa je bilo neko liko mo teèe. Ce lotna sloves nost je naredila vtis, da
je njenim sno val cem in iz va jal cem pri manjko valo èasa za pravo pred sta vitev us pe hov
šole, doseženih v zadnji polovici stoletja.

An dreja Tau ber

PLUS, 23.10.1998

Èloveku ni niè tako potrebno kot ples
Na no vi nar ski kon fer enci ob 50. ob let nici baletne šole v Ljubl jani smo

se po govar jali s Tomažem Buhom, rav natel jem srednje glas bene in baletne
šole, Ma rušo Vid mar, peda gog injo, Vo jkom Vid mar jem, ki je šolo konèal leta
1968, in Fran cijem Am brožièem, pred sto jnikom srednje baletne šole.

Pred 50 leti, na tanèneje 29.ok to bra 1948, je vlada re pub like Slovenije izdala uredbo
o us tano vitvi baletne šole v Ljubl jani. Njen prvi rav natelj je bil leg en darni balet nik Pino
Mlakar. Spo minja se, da je nji hova tajnica ves ar hiv nosila s se boj v cekarju, saj so se
sprva ne nehno se lili za radi neprimer nih pros torov. Zdaj, ko je šlo skozi roke balet nih
peda go gov že na ti soèe otrok, od katerih jih je šolanje us pešno konèalo le 157, se spet
sreèu jemo s starim pros tor skim prob lemom. Stavba, ki si jo balet niki de lijo z glas be niki, je
neprimerna. Naèrti za gradnjo nove šole ob sta jajo, kdaj bodo uresnièeni, pa se ne ve. In ko
bodo, bomo Slovenci konèno do bili tudi višjo baletno šolo. Dot lej bodo morali naši kadri na
iz po poln je vanje v tu jino.

Raz košja ob vi sokem ju bileju ni bilo in ne bo. Samo slav nostna pri reditev v nedeljo
v ljubl jan ski operni hiši, ki jo je pove zo vala nek danja balerina, zdaj pa dram ska igralka
Polona Juh. Obèin stvo sta na go vorila tudi ljubl jan ska županja Vika Po toènik, ki je
balet opisala kot najžlaht nejšo zvrst naše kul ture, in dr. Hen rik Neu bauer , peda gog
kla siènega baleta in nek danji balet nik. De jal je, da ni èloveku niè tako potrebno kot ples.
Da je to res, so nas v od lom kih najbolj znanih bale tov pre prièe vali nek danji, zdaj zelo
us pešni diplo manti srednje baletne šole in tisti, ki so šolanje rav no kar konèali ali pa ga
bodo zelo kmalu.

Her mina Ko vaèiè
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DNEVNIK, 13.11.1998

Mladi ljubl jan ski balet niki v Go rici
Di jak inje in di jaki ljubl jan ske nižje in srednje baletne šole danes s svo jim

nas to pom raz vesel ju jejo svoje vrstnike v zamejstvu v Italiji. Za pri jatelje v Go rici so
pri prav ili bo gat in pes ter pro gram kla siènih, stil nih in sodob nih ple sov, pred stavili pa
se bodo v Kul turnem domu Lo jzeta Bratuža. Ljubl jan ski mladi balet niki pa v
zamejstvu ne nas to pajo prviè. V Go rici in Tržièu so tako re koè redni gostje, gledalci pa
še posebno uživajo ob kla siènem baletu, saj ob zap letenem gi banju zbuja obèu dovanje 
in obèutja dra ma tiènosti, ek sta tiènosti in posebne no tranje le pote. Današnji nas top
med ro jaki v Italiji pa ima še posebno težo, saj ljubl jan ska baletna šola praznuje 50.
ob let nico de lovanja, pravi njen pred sto jnik Franci Am brožiè. (du)

PRIMORSKI DNEVNIK, torek, 17.nov.1998

Tok rat na vrsti baletni nas top
Nas topili so go jenci srednje glas bene in baletne šole iz Ljubl jane

Druga pred stava v okviru gledališke se zone Go riškega vrtil jaka za mlade, tj. za
di jake slov en ske nižje srednje šole in uèence zadn jih razre dov os nov nih šol, je bila
na men jena spozna vanju baletne umet nosti.

Na odru Kul tur nega cen tra Lo jzeta Bratuža so v pe tek nas topili go jenci Srednje
glas bene in baletne šole iz Ljubl jane, ki so na zelo za ni miv naèin pred stavili os novne ko rake 
baleta in razliène izrazne možnosti in spret nosti, ki jih go jenci pri do bijo ob na dal je vanju
štu dija. Poleg kla siènih fig ur in ple sov so gostje poskrbeli tudi za pri kaz sodob nejših fig u r.

NOVI GLAS, èe trtek, 19.no vem bra 1998
GORIŠKI VRTILJAK – ABONMA ZA MLADE

Baletni utrinki v Centru Bratuž
Pril jubl jena modrica dram ske umet nosti je v pe tek, 13.no vem bra, pre pus tila me sto 

na Go riškem vrtil jaku za mlade, ki so ga le tos prviè pri redili KC Lo jze Braruž in Kul turni
dom v sode lovanju s PDG Nova Go rica in SSG, san javi, v pro so jno tanèico ogrn jeni ses tri
Terp si hori. Na ve likem odru KC Lo jze Bratuž je nam reè Baletna in Srednja baletna šola iz
Ljubl jane našim os nov nošol cem iz pe tih razre dov in nižješol cem ter nji ho vim
spremlje val cem nudila izra zit vpo gled v svojo kla sièno baletno de jav nost, ki se je v teh
dol gih pet de setih letih - v mi nulem ob dobju je šola s slav nostno pri re dit vijo pro slav ila
50- letnico plod nega vzga janja mla dih ple sal cev - iz prvih, še skrom nih zaèet kov razra sla in
razcve tela v resno kako vostno vzgo jno po nudbo. Šolanje na baletni šoli, t.j. nižji stopnji, ki
jo ses tavljajo štirje razredi, nudi mla dim os novno izo braževanje s spozna van jem te mel jnih 
ko ra kov, srednja baletna šola, t.j. srednja stopnja, ki šteje ravno to liko razre dov, pa je
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us mer jena v pok licno izo braževanje. Ple sne ure vseh stopenj po tekajo vsak dan, kar se
ned vomno pozna mla dim obisko val cem.

Na petkovi jutranji pri re ditvi je nas topilo ok rog 50 go jenk, med njimi je bilo tudi
nekaj fan tov, ki so s primer nimi glas benimi kulisami pri ka zali uèinko vite izreze iz te
bo gate kla siène umet nosti. Tako so se na odru ob zvokih Mo zar tove glasbe zvrstile majhne
baletke in v toènih, jasnih gi bih do ka zale, kako resno jih peda gogi uva jajo v obvla dovanje
tele snih gi bov, v pred stavljanje rav notežja iz ene noge na drugo in sploh v nad zo rovanju
mišic. Ple salke iz 3. in 4. razreda nižje stopnji so pri ka zale, kako se po glabljajo v uèenje
ko ra kov in jih iz po poln ju jejo ter kako se pos veèajo go vo rici rok in drži glave. Za njimi s o na 
oder lah kotno pri pla vale baletke, ki obisku jejo srednjo baletno šolo, in zaple sale valèek iz
Cop pe lie; Manca in Gaj sta usk la jeno zaple sala Pas de deux ; Vanja pa je izz vala topel
aplavz ob tem pera mentni iz vedbi karak ter nega špan skega plesa. Mladi gledalci so
spozn ali še, kaj je stilni ali his to rièni ples z Ga votto ob zvokih not J.S.Bacha. Vi deli pa so 
tudi kratke od lomke iz Èajk ovskega La bod jega jez era in varia cijo iz 1. de janja
Ray monda A.Glazu nova. Lanskoletna diplo mantka Mo jca Muha je po dala varia cijo
Pas de deux Èajk ovskega. Za konec so štu dentje zadn jih let nikov v ko reo grafiji
fran co skega ple salca Freda Las serra pri ka zali sodobno ple sno kom pozi cijo v teh niki
hor ton.

Ple sne od lomke je ob krat kih zgo dovin skih po dat kih iz balet nega sveta in
me to dah pouèe vanja na ljubl jan ski šoli  pove zo vala pro fe so rica Alenka Tomc, ki je z
os talimi peda gogi, Darjo Se bast jan, Mate jem Se la nom, Ma rušo Vid mar, Fran cijem
Am brožièem, rav natel jem šole, in Fre dom Las ser rom, pri prav ila go jence za go riški
nas top.

Mladi ple salci so po ka zali, kakšne sa dove lahko obro dijo trud, vztrajnost,
moèna volja, ga raško delo in li tri znoja. Naj jih naši vèa sih pre leni di jaki jemljejo za
zgled!

—— IK

RA SLO, DIR-RD, pe tek, 18.dec. 1998, 2. jutranja kronika, 07,00

Poroèilo o èetrtkovem GRAJSKEM OBISKU v ljubl jan skem           
Ceki no vem gradu ...

Na si noèn jem GRAJSKEM OBISKU Glas bene mladine ljubl jan ske so bili na vrsti 
mladi umetniki- dijaki ljubl jan ske srednje  glas bene šole: KLAVIRSKI TRIO, ki ga
ses tavljajo STANKA BUKŠEK, JANEZ PODLESEK  in ŠPELA KERMELJ. Z deli skla datel jev
Mo zarta, Clare Schu mann in za do datek še Glinke so veè kot navdušili pol noštevilno
obèin stvo. Dok onèni ju nak sin oèn jega veèera na Ceki no vem gradu pa je bil za go tovo
mladi JANEZ PODLESEK iz razreda pro fe so rice Dušanke Stražar, saj je ob klavir ski
spremljavi Alenke Šèek- Lorenz na pamet od lièno odi gral dela Brav nièarja,
Tartinija- Kreislerja, Brucha, de Sarasateja, Suka in za do datek še Sre botnjaka.

Franc Križnar
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RTV KRIÈAÈ 2, feb ruar 1998 - Ra dio tele vi zija Slovenija

Šker janèevi priznanji
Ob slov en skem kul turnem prazniku, 8.feb ru arju 1999, je Srednja glas bena in

baletna šola iz Ljubl jane v Ve liki dvo rani Slov en ske fil har mo nije pe tiè pode lila
diplome, priznanja in na grade tis tim, ki imajo izjemne zasluge za njeno umet niško
uvel javljanje. Šker janèevo priznanje sta pre jela tudi dva sode lavca glas be nega
pro grama Ra dia Slovenija: glas bena ured nika in no vi narja Magda Zap lot nik in dr.
Franc Križnar.

Magda Zap lot nik
Magda Zap lot nik je po ma turi na Srednji glas beni šoli v Mari boru leta 1965 in

diplomi na Peda goški akademiji v Ljubl jani leta 1969 svoje prve vtise in iz kušnje pri delu z
mla dimi nabi rala na Os novni šoli Toneta Tomšièa v Ljubl jani.

V glas beni pro gram Ra dia Slovenija je prišla leta 1972, najprej v ured ništvo za
lahko glasbo, leta 1974 pa v ured ništvo za mla din sko glasbo.

Od vsega zaèetka je bila ured nica od daje iz glas be nih šol, tak rat ene najbolj
pril jubl jenih in od mev nih med mla dimi glas be niki in peda gogi. V od daji je nas topilo
ve liko danes uvel javljenih glas be nikov. Ured nica Magda Zap lot nik je avto rica glas be nih
od daj, kot so Mladi na glas be nih re vi jah in tek mov an jih, Mladi kon cer tant, Glas bena
lepljenka, Kaj radi poslušajo, Glas bena poslušal nica in Mladi v mo zaiku glasbe. Po svoji
zamisli je sku paj z Glas beno mladino ljubl jan sko zaèela pri pravljati kon certe Ob klavirju,
ki so na men jeni obe tav nim in na dar jenim pi an is tom.

V pet ind vajsetih letih dela v ured ništvu je v naštetih od da jah slov en skim ra dijskim 
poslušal cem veè kot stok rat pred stavila delo in us pehe di jakov in peda go gov Srednje
glas bene in baletne šole v Ljubl jani, v dnev noin for ma tiv nih od da jah pa je dosledno
ob vešèala jav nost o pomemb nih do god kih, poveza nih z de lom šole.

Njena zasluga in zasluga ce lot nega ured ništva glas be nega pro grama ter pro duk cije 
Ra dia Slovenija je, da ima danes Srednja glas bena in baletna šola v ra dijskih ar hi vih
shran jeno kar lepo število glas be nih do ka zov o svo jem us pešnem delu in raz voju.

V zah valo za njen ve lik pris pevek k popu lari za ciji dela glas be nega šol stva in za
zasluge pri umet niškem uvel javljanju Srednje glas bene in baletne šole podel ju jemo
ured nici Magdi Zap lot nik Šker janèevo priznanje.

Magda Zap lot nik nam je ob tem povedala: “Mis lim, da je priznanje, ki sem ga
pre jela, tudi priznanje prav ilni pro gram ski po li tiki glas be nega ured ništva Ra dia
Slovenija. Delo z mla dimi in za mlade je obèutl jivo in zahtevno. Ra dio Slovenija je imel vsa
leta izre den posluh za tovr stne glas bene od daje. Dolga leta že po zorno spremljamo delo,
raz voj in us pehe števil nih glas be nih šol po Sloveniji in ce lotni glas beni utrip. Do kaz je
dra go cen glas beni ar hiv, ki ga hra nimo v naši ra dijski hiši. Zelo sem vesela, da se tega
zave dajo tudi us tanove, kot je Srednja glas bena in baletna šola.”
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Dr. Franc Križnar
Franc Križnar je po ma turi na Srednji glas beni šoli leta 1971 štu di ral muzik olo gijo

na Fi lo zof ski fa kul teti v Ljubl jani in jo konèal z diplomo leta 1978. Leta 1989 je opravil
mag is terij, konec janu arja 1999 pa je na Akademiji za glasbo v Ljubl jani us pešno
za govar jal dok tor sko diserta cijo z naslo vom Glas be nopeda goška lit era tura – sistema tika.
De lo val je v go spo dar stvu (1966 – 1975), kul turi (1976 – 1983), glas be nem šol stvu (1984 –
1992) in nazadnje od leta 1992 kot glas beni ured nik in no vi nar na Ra diu Slovenija.

V svo jem muzik ološkem, uredniško- novinarskem, esejis tiènem in pub li cis tiènem
delu je napi sal na ti soèe poroèil, kri tik, re cen zij, strok ov nih znanstvenih raz prav, prevo dov
in tudi veè knjižnih mono grafij: An ton Jobst (1990), Slov en ska glasba v
narod noos vo bodil nem boju (1992), Ko go jevi dnevi 1980 – 1994 (1994), Slavko Os terc
(1996), Sodobni slov en ski skla datelji (1997), Sto slov en skih skla datel jev (1997) in
Glas be nopeda goška lit era tura – sistema tika (1998). Za svoje delo je pre jel dvoje Gal lu so v ih 
znaèk (bro nasto 1981 in sre brno 1996) ter od lièje sv.Ber narda cis ter ci jan ske opa tije v
Stièni (1998).

Kot glas beni ured nik, no vi nar in kri tik je od leta 1992 z vso po zor nostjo spremljal
glas beno šol stvo, pose bej de lovanje Srednje glas bene in baletne šole v Ljubl jani. S
števil nimi strok ov nimi oce nami kon cer tov in ob javami v dnev nem èa sopisju in na Ra diu
Slovenija ter s strok ov nimi èlanki v edi ci jah šole je od loèilno pri po mo gel k nje nemu
umet niškemu uvel javljanju.

V zah valo za ve lik pris pevek k umet niški rasti in uvel javljanju Srednje glas bene in
baletne šole podel ju jemo Francu Križnarju Šker janèevo priznanje.

Dok tor Franc Križnar  nam je ob tem pove dal: “Priznanje gre zlasti tis tim
zunan jim sode lavcem, ki tako ali dru gaèe spremljajo delo Srednje glas bene in baletne šole v 
Ljubl jani. Poi me no vali so ga po skla datelju Lu ci janu Mariji Šker jancu. Od kar je Srednja
glas bena in baletna šola prièela izda jati zbor nike in plošèe ter ob poseb nih ob let ni cah
raz vi jati tudi druge de jav nosti, sem se vkljuèil v njeno delo. Sode lo val sem pri vseh
dos edan jih zbor nikih, pri dvo jni la ser ski plošèi in ju bilejnem zbor niku. Dvajset ali tride set
let sem tako ali dru gaèe redno spremljal de lovanje Srednje glas bene in baletne šole v
Ljubl jani – predvsem imam v mis lih njene javne nastope – ter pris pevke o tem ob javljal v
obèilih, ob pri hodu na Ra dio Slovenija leta 1992 pa je spremljanje njene de jav nosti postalo 
moja te mel jna ra dijska na loga. Z go to vostjo lahko reèem, da je Šker janèevo priznanje tudi
priznanje mo jim sode lavcem in ce lot nemu ra dijskemu pro gramu, predvsem pa Ra diu
Slovenija kot ugled nemu me diju na Slov en skem.”

Zdravko Er javec
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SLOBODNA DALMACIJA, 2.02.1999
SEMINAR ZA MALE VIOLINISTE

Pre daje prof.Armin Sešek

Ovih dana u Du brov niku bo ravi ugledni slov en ski glazbeni peda gog, pro fe sor
vio line na Sredn joj školi za balet i glazbu u Ljubl jani, Armin Sešek. Prof. Sešek je
or gan izi rao trodnevni semi nar što ga je po haðalo petnaes tak uèenika Um jet nièke škole
Luke Sor koèe viæa u Du brov niku. Da æe do sta nauèiti o svi ranju ovog jedinstve nog
in stru menta, sig urno svje doèi i repu ta cija nji hova pre da vaèa koji gdje god nastupi na
meðu narod nim nat je can jima, pobere las kave na grade.

ŠOL SKI RAZGLEDI, 6. 02. 1999
SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA V LJUBLJANI

Tekmovanja – zrcalo uspešnosti

Di rek tor Tomaž Buh: “Uèitelj v nižji glas beni šoli naj bi pri la ga jal pro gram
vsakemu uèencu pose bej. Pomembno je, da otroku glasbe ne prisku timo, èe se to
zgodi, glas bena šola izgubi svoj smisel.”

Srednja glas bena in baletna šola v Ljubl jani sodi med na jugled nejše
umet niške izo braževalne us tanove v državi. Lani je slav ila kar dve pomembni
ob let nici, 45- letnico de lovanja srednje glas bene šole (nižja glas bena šola je
bila us tanovljena leta 1945) in 50- letnico srednje baletne šole. Od us tano vitve 
v nje nem okviru de luje tudi od de lek za splošno izo braževanje, ki se je v
zadn jih letih preobliko val v umet niško gim na zijo. Srednja glas bena šola ima
zdaj 337 di jak inj in di jakov, srednja baletna pa 31. Obe bi jih lahko imeli še
veè, èe bi jim to dopušèal pros tor. Pros tor ske raz mere za vi rajo šolo v raz voju,
èe prav njeni di jaki, mladi glas be niki in balet niki dose gajo zavidl jive us pehe.
Šola meri vred nost in us pešnost svo jega po slan stva po najbol jših uèen cih, ki
se jim z vsem znan jem in srcem pos veèajo tudi najbol jši uèitelji. O us pe hih,
delu in težavah šole smo se po govar jali z njenim di rek tor jem Tomažem
Buhom.

Tak ole pri pove duje:
“Umet niška gim na zija ima za zdaj le pet od delkov. Zanesl jivo bi jih bilo veè,

kajti kan di da tov zanjo imamo vsako leto vsaj za tri paralelke v vsakem let niku. Pri
vpisu in pri organi za ciji gim na zijskega izo braževanja nas ome juje pros tor.
Nara vo slovne pred mete in mate ma tiko poslušajo naši di jaki za radi labo ra to rijskih vaj
na sosednji elek tro teh niški gim na ziji. To ni najbol jša rešitev, saj pro fe sorji, ki ne živijo
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v kolek tivu, ne mo rejo ra zu meti prob lemov naših di jakov. Težko jim je vèa sih
do pove dati, da imajo naši di jaki ob splošnoi zo braževal nih še veè glas be nih pred me tov 
in de jav nosti, da vsak dan porabijo kar nekaj ur za svoj inštru ment, da se mo rajo
pri pravljati za številne nastope in tudi zahtevna tek mov anja. Vse to so nam reè
pomembne ses tav ine uènega pro cesa, v katerem se raz vi jajo in us pešno zo rijo.”

Kljub umet niški gim na ziji bo kar nekaj di jakov, ki bodo ob srednji
glas beni šoli opravljali tudi splošno gim na zijo? Vsi na dar jeni glas be niki
nam reè ne obisku jejo umet niške gim na zije.

Res je. Pok licno ukvar janje z glasbo je povezano s tve ganji in odrekanji, zato je
do bro, da mladi pre mišl jajo o svoji pri hod nosti in se tako tudi od loèajo. S
pro fe sion al nim štu dijem glasbe je po dobno kot z vrhun skim špor tom. Kan di da tov
zanj je ve liko, malo pa jih doseže želene cilje. Osip na tej zahtevni poti je ve lik, kar je
povsem nor malno. Èe hoèeš  v zdajšn jih èa sih narediti kari ero, se mo raš z dušo in
tele som zapi sati glasbi, ve liko mo raš va diti, biti mo raš “dan in noè” z in stru men tom in 
se od pove dati mar sièemu. To ni lahko in vsi tega ne zmo rejo. Le s po polno
predanostjo glas beni umet nosti zmo reš do volj èasa, en er gije in posebne in ten zitete, ki 
je potrebna za pil jenje vsakega tona in fraze; le s trdim de lom, lahko dosežeš takšno
raven kako vosti, kakršno od pok lic nih glas be nikov prièa ku jejo zdajšnji poslušalci.
Elek tron ski me diji in huda konkurenca so oprav ili svoje. Od glas be nikov se zahteva
èedalje veè. Poslušalci prièa ku jejo od kon cer tan tov, solis tov in ans am blov to likšno
dovrše nost, kot jo po nu jajo najbol jši stu dijski pos netki, posebno na zgošèenkah. Tem
oko lišèi nam in zmeraj veèji zahtev nosti pri spre jem nih iz pi tih za štu dij na glas beni
akademiji se naša srednja šola ne more in ne želi iz mi kati. Zahteve so postale go nilo
našega raz voja. Štiriletno ob dobje je pri mladem in stru men tal istu izredno
pomembno. Do osem najs tega leta mo rajo biti postavljeni teh nièni in muzi kalni
te melji in stru men talne igre. V tem èasu se mo rajo uèenci na va diti javno nas to pati in
tek mo vati. Sreèanja z med narodno konkurenco potre bu jejo šola in uèenci.
Med narodna tek mov anja nas pove zu jejo z Ev ropo.

Bo gata paleta na grad in priznanj
Kje so tek movali vaši najbolj na dar jeni uèenci in kako so se odrezali?
Na držav nem tek mov anju je us pešno nas topilo ve liko naših uèencev: na

tret jem držav nem baletnem tek mov anju smo dosegli zlato in sre brno medaljo; na 27.
držav nem prven stvu mla dih glas be nikov so naši uèenci pre jeli 19 zla tih, 16 srebrnih in 
11 bro nas tih plaket, ob tem pa še 9 prvih, 8 dru gih in 6 tret jih na grad. Iz med narod nih 
tek mov anj so se vrnili s spod bud nimi priznanji. Na tek mov anju vio lin is tov v Ge novi
so do bili dve prvi, drugo in tretjo na grado, enak us peh pa so naši vio lin isti dosegli tudi
v Citta di Stresa v Italiji; z dvema prvima, s po eno tretjo in peto na grado so mladi
go dalci opo zo rili nase na med narod nem tek mov anju v Za grebu, kjer je bila ab so lutna
prvakinja naša vio lin istka Ilena Hevka. V itali jan ski Go rici so vio lin isti dosegli dve prvi,
dve drugi in eno tretjo na grado; dve tretji na gradi so vio lonèelisti pre jeli v avs trijskem
Li enzu; drugo na grado pa je iz Citta di Pie tra Lig ure pri ne sel ki tarist. V Beo gradu, ki
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slovi z od lièno vio lin sko šolo, je pre moèno zma gal naš Marko Ra doniæ. S prvimi tremi
na gradami in najvišjim števi lom toèk (100) so se na med narod nem tek mov anju v
No vem Sadu postavili trije tubisti. Na mari bor skem tek mov anju iz nauka o glasbi in
solfeg gia so bile našim uèencem podel jene dve zlati in dve sre brni plaketi, med tem ko
so si mladi ple sni ust var jalci v Celju pri ple sali prvo in tretje me sto. Za radi tek moval nih 
us pe hov smo imeli lani res plodno šol sko leto.

Ali to likšno število tek mov anj in pri prave nanje ne ogrožajo vašega
red nega dela v šoli?

Res se re den štu dij neko liko za maje, ven dar so za nas tek mov anja, posebno
med narodna, izredno pomembna. Omo goèajo nu jne primer jave. Z med narod nimi
priznanji se potrju jeta šola in uèe nec. Za uèenca je to priložnost, da opo zori nase tudi
tuje strok ovnjake in si tako utre pot za po diplom sko spo poln je vanje v tu jini pri
najveèjih glas be nih mojstrih. Èlani tek moval nih komisij so najveèk rat najbol jši
umet niki in peda gogi. Mnogi se od zovejo vabi lom pri reditel jev samo zato, ker vedo,
da bodo na tek mov an jih spozn ali najbolj na dar jene mlade glas be nike –
inštru men tal iste in pevce z vsega sveta, ki jih bo mo goèe priteg niti v svoje umet niške
razrede ali le na poletne teèaje. Vsi peda gogi imajo najrajši najbol jše, najbolj
na dar jene mlade uèence, uèenci pa najbol jše pro fe sorje. Udeležba in us peh na
tek mov an jih je za nas pomembno mer ilo za ugo tavljanje in za go tavljanje ev rop ske
kako vosti. Za nas ni do volj, da vemo, kakšni smo in kaj zmo remo v do maèih lo gih,
mar veè ko liko vel jamo v Ev ropi. Èe smo us pešni na najbolj ugled nih med narod nih
sreèan jih, vemo, da de lamo prav, skratka, da je naša šola v redu. Èe smo doma
najbol jši, na med narod nih tek mov an jih pa nas nihèe ne opazi, to pomeni, da s šolo ni
tako, kot bi moralo biti. Pri vzgoji pok lic nih glas be nikov so pomembni tisti dosežki, ki
ti jih priznajo najbol jši umet niki. Po dosežkih uèencev se merijo šola in njeni uèitelji.

Od skoèna deska za umet niško kari ero
Pou dar jate, kako potrebna so tek mov anja za glas beno šolo, posebno

srednjo, in kako zelo koristna so za najbolj na dar jene uèence. V nas protju z
vašim pre prièan jem mnogi strok ovnjaki kri tizi rajo tek moval nost in jo
pre pozna vajo kot eno najveèjih po manjkl jivosti našega šol skega sistema?

Nižje glas beno šol stvo, ki je in mora biti izra zito lju bitel jsko us mer jeno, je
treba loèiti od srednje glas bene šole. To je strok ovna šola. Na srednji glas beni šoli ne
more biti no bene di leme glede sa mospraše vanja: ali bi ali ne bi igral, ker sem
neraz položen. Na srednji glas beni šoli preprosto mo raš de lati, va diti po nekaj ur na
dan, èe hoèeš kaj doseèi, se pre biti med najbol jše v ork es tru, den imo v fil har mo niji,
operi ali ra diu. Naše vo dilo je po dobno kot v vrhun skem športu: pre biti se je treba v
ožjo se lek cijo, kar pa je mo goèe le z vsak dan jim garan jem. Tek mov anja so od skoèna
deska za umet niško kari ero. Èe se izkažeš, lahko izstopiš iz an onim nosti, si ust variš
ime, do biš vabila za avdi cije. Za pro fe sion alne glas be nike so tek mov anja nu jna, seveda
pa pri prava nanje – kar se tudi dogaja, èe kdo teka od tek mov anja do tek mov anja – ne
sme iti na raèun pil jenja po sa meznih fraz, stavkov in pri do bi vanja širšega rep er toarja,
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nu jnega za muzi kalno rast vsakega dobrega glas be nika. Najti je treba ra zumno mero,
sicer pa so tek mov anja ve lik iz ziv za uèenca in uèitelja. So cilj, za katerega sta se
pri pravljena oba še posebno po tru diti. Èe tega cilja ni, so samo vaje od ure do ure.
Tudi zbor dru gaèe vadi, èe ve, kdaj bo imel kon cert.

Kaj pa in terni nas topi?
Na leto pri pra vimo veè kot sto in ter nih in prav to liko jav nih nas topov v šoli in

zu naj nje. Nas to panje je naše peda goško vo dilo. Mladi se mo rajo zgo daj na va diti na
oder. Pa ne samo to: èe inštru men tal ist vadi s svo jim ko re pe ti tor jem le v sobi, skladbe
nik oli ne pri pravi tako, kot bi jo, èe ve, da jo bo moral pred sta viti na odru. Nas topi
mo tivi rajo k bolj zavze temu delu, z njimi se ne nehno iz postavljaš tudi javni kri tiki, kar
je koristno za sa moo cen je vanje.

Loèiti pro fe sion alni in lju bitel jski glas beni štu dij
Srednja glas bena in baletna šola je povezana z Nižjo glas beno in baletno 

šolo. Je takšna povezava strok ovno povsem ute mel jena in smiselna, koristna
za obe stopnji – nižjo in srednjo?

Èe prav se z me noj ne bodo vsi strin jali, naj povem, da bi po mo jem pre prièanju 
morali pro fe sion alni glas beni štu dij loèiti od lju bitel jskega. To sta povsem razlièni
smeri. Èe sta združeni v enem za vodu, se lahko zgodi, da ga obrav na vamo pre veè
lju bitel jsko tudi na srednji stopnji ali pre veè pro fe sion alno na nižji stopnji. Oboje
škodi uèencem. In posle dice so: uèenci se iz pisu jejo iz šole, ker je pro fe sor prestrog,
postav lja pro fe sion alne zahteve, uèe nec pa tega noèe. Èe prav se je v glas beno šolo
vpi sal zato, ker mu je v njej lepo, ni pri pravljen va diti vsak dan. V glas be nih šo lah je
sko raj 99 od stot kov lju bitel jev glasbe. To so po ten ci alni poslušalci ali ama ter ski
glas be niki. Ker je glasba nji hov kon jièek, lahko sode lu jejo v razliènih ama ter skih
ans amblih, ork es trih, zbo rih, muzi ci rajo v krogu svoje družine ali s pri jatelji. To naj bi
bila na loga nižje glas bene šole in ne, kar poène v veèini primerov, da us merja v
pro fe sion al izem, za radi èe sar so mnogi zbežali iz glas be nih šol, se odvrnili od glasbe, jo 
celo za sovražili, èe so èu tili v šoli preve lik pri tisk. To je seveda ve lika škoda, saj za
glas beno šolo mnogi noèejo veè niti slišati. Srednja glas bena šola bi morala biti
or gan izi rana kot konz er va to rij. Tako je drugje po svetu. Konz er va to rij bi imel nižjo,
ven dar ne povsem zaèetno stopnjo. Uèe nec naj bi se vanjo vpi sal, ko bi že imel nekaj
znanja iz inštru menta. Tako bi bilo lažje pre poznati, ali je uèe nec na dar jen za glasbo ali 
ne, kako mu inštru ment us treza, kakšne so nje gove mo to riène spo sob nosti. Uèe nec
naj bi na dal je val glas beno izo braževanje na nižji stopnji, srednji in višji stopnji
konz er va to rija, kjer naj bi bil štu dij eno vit. Žal smo pri nas glas beno šol stvo razde lili
po vzgledu os novne šole in gim na zije: 9 let naj bi ob se galo nižje glas beno šolanje, 4
leta srednje in po tem še 4 leta šolanje na akademiji. Mis lim, da pri tej del itvi zelo
grešimo.

Kakšna naj bi bila po vašem nižja glas bena šola?
Zelo ši roka. Za jeti bi morala vse, ki se želijo ukvar jati z glasbo. Tudi odra sle, ne

le otroke in mla dostnike. Na do mes tili naj bi ti sto, èe sar niso mo gli doseèi v svoji
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mla do sti. Pro gram naj bi bil odprt, to liko zahte ven, ko likor bi ga kdo zmo gel opraviti z
vesel jem. Uèitelj naj bi ga pri la ga jal vsakemu uèencu pose bej. Ob glasbi naj bi imel
uèe nec do volj èasa tudi za druge de jav nosti (raèunal ništvo, šport in po dobno).
Pomembno je, da otroku glasbe ne prisku timo. Èe se to zgodi, glas bena šola izgubi svoj 
smisel.

Pet des tlet nica v no vih pros to rih?
Na srednji glas beni šoli go jite tudi skupin sko muzi ci ranje.
Ko morni igri na men jamo posebno po zor nost. Imamo ve liko ans am blov. Za

uèence tret jega in èe trtega let nika je ko morna igra ob vezna, prav tako zbor in orke ster.
Imamo sim fo nièni orke ster, mešani in dek liški pevski zbor ter jazz orke ster na kla sièni
smeri, med tem ko je na jaz zovski smeri ans am bel ska igra raz vita že od prvega let nika.
Zborovsko petje obisku jejo vsi, ki ne igrajo v ork es tru. Zave damo se, da je petje zelo
koristno za sa mos to jno muzi ci ranje, za skupin sko pri la ga janje, za fra zi ranje,
in tona cijo, skratka pri zboru se lahko ve liko nauèiš. Težava na šoli je le v tem, ker so
naši uèenci zelo ob re men jeni, mi pa jim ob remen itev ne mo remo olajšati z bolj
nor mal nimi ur niki.

Je krivdo zato is kati v pros tor ski stiski, na katero na srednji glas beni
šoli opo zar jate že veè let?

Kronièna pros tor ska stiska resno ogroža naše zdajšnje delo, one mo goèa pa tudi 
sle herni raz voj. Na šoli ni mamo us trezne knjižnice, note mo ramo imeti kar na tleh.
Manjka fono teka, kar je ne dopustno za takšno strok ovno šolo, kot je naša. V dvo rani,
kjer vadi orke ster, kljub prezraèe val nim na pra vam zmanjkuje zraka. Di jaki ni majo
pros torov za vajo. Da pouk po teka nor malno, se veè kot 170 uèitel jev, med katerimi je
pre cej zunan jih sode lavcev, ugled nih solis tov iz naših sim fo niènih ork es trov, pre riva iz 
sobe v sobo. Raz mere so resnièno obupne. Jazz od de lek de luje v stanovanju, za
katerega mora min istrstvo vsak me sec odšteti vi soko na jemn ino. Z de nar jem, ki ga
imamo, lahko ku pimo nekaj potreb nih inštru men tov, ne pre mo remo pa de narja za
as tro nom ske na jemn ine. Rešitev je nova srednja glas bena in baletna šola. Del par cele,
ki je sicer pre majhna, saj bi ob njej potre bo vali vsaj še 3000 kvad rat nih metrov, je
Min istrstvo za šol stvo in šport že odku pilo, ven dar se bo jim, da bo de nar, za go tovljen s 
šol skim to lar jem, od te kel dru gam, pre den bodo v Trno vem zasadili prvo lo pato za
novo srednjo glas beno in baletno šolo. Besede držav nega sek re tarja Alo jza Pluška –
izre kel jih je v Cank ar jevem domu, ko smo lan skega maja prazno vali 45- letnico šole –
da bomo 50- letni ju bilej slav ili že v no vih pros to rih – me niso do volj pre prièale. Èe bi
nam us pela pre selitev in s tem tudi loèitev, bi za di hali srednja in nižja šola. Nižja, ki bo
os tala v zdajšn jih pros to rih, bi lahko postala bolj svo bodna, bolj su verena; v svoj krog
bi lahko za jela veè uèencev, kot jih ima zdaj. Povsem dru gaèe kot zdaj bi v no vih in
veèjih pros to rih lahko zaživeli tudi Srednja glas bena in baletna šola ter njuna
umet niška gim na zija.

Po govar jala se je Breda Senèar
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Glas beni utrip, RA SLO, 10. 2. 1999 ob 16.15  III. pro gram

Kon cert sim fo niènega ork es tra SGBŠ s podel it vijo Šker janèe vih
na grad 
Dvo rana Slov en ske fil har mo nije
èe trtek, 4.2.1999 ob 19.30

V dvo rani Slov en ske fil har mo nije so v èe trtek, 4. feb ru arja le tos, v poèas titev
slov en skega kul tur nega praznika, muzi ci rali di jaki srednje glas bene in baletne šole v
Ljubl jani. Del (zdaj že tra di cion al nega) kon cert nega veèera je bil na men jen podel itvi
tako ime nova nih Šker janèe vih na grad, diplom in priznanj, ki jih svo jim peda go gom za 
življenjsko delo na po droèju glas bene peda gogike, svo jim di jakom za izjemno
pri zadev nost in umet niške us pehe ter zunan jim sode lavcem za zasluge pri
umet niškem uvel javljanju šole že peto leto podel juje ljubl jan ska srednja glas bena šola.

Do godek je s slav nost nim na go vo rom odprl slov en ski skla datelj Pavel Mi helèiè. 
Pou daril je, da se slov en ska glasba lahko dosto jno ozre v svet samo, èe je zgra jena na
trdnih te mel jih. Prav srednja glas bena šola je tista us tanova, ki mla din tal en tom daje
temel jno glas beno izo brazbo in mno gim iz med njih od pira vrata v prefe sion alno
glas beno de lovanje.

Le tošnje Šker janèeve diplome so pre jeli pro fe so rica Jelka Ster gar za 55- letno
požrtvo valno peda goško delo pri vzgoji slov en skih so lopevcev ter zasluge pri
umet niškem uvel javljanju šole, pro fe sor Igor Kar lin za izredne us pehe pri vzgoji
mla dih klari net istov in za zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole ter pro fe sor Janez 
Lovše za izjemne us pehe pri vzgoji mla dih pi an is tov in za zasluge pri umet niškem
uvel javljanju šole.

Šker janèevi priznanji, na men jeni zunan jim sode lavcem, sta le tos pre jela
glas bena ured nika na Ra diu Slovenija Magda Zap lot nik in Franc Križnar. Magda
Zap lot nik v zah valo za ve lik pris pevek k popu lari za ciji dela glas be nega šol stva in za
zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole, Franc Križnar pa v zah valo za ve lik
pris pevek k umet niški rasti in uvel javljanju šole.

Šker janèeve na grade za izjemne us pehe pri umet niškem uvel javljanju šole so
pre jeli trije di jaki: obo istka Eva Jur gec, baletna ple salka Ana Klašnja in vio lin ist Janez
Pod le sek.

Kon certni del veèera, nas top solis tov in sim fo niènega ork es tra Srednje glas bene 
in baletne šole v Ljubl jani pod vodstvom  prof. Tomaža Ha beta, je izz ve nel kot izvrstna
potrditev umet niške kako vosti mla dih glas be nih poust var jal cev in nji ho vih
men tor jev. Najprej smo seveda poslušali skladbo Lu ci jana Marije Šker janca. Tok rat je
bila to ciaconna na narodno temo za godalni orkester z naslovom V onom èernom
lese. Mladi godalci so imeli pri izvedbi skladbe sicer nekaj intonanènih težav, nikakor
pa jim ni primanjkovalo smisla za lirièno ekspresivnost Škerjanèeve glasbene govorice. 
V drugem delu smo najprej poslušali Sonato a 13 Janeza Krstnika Dolarja, v Concertu
in D Giuseppa Torellija je z orkestrom nastopil perspektivni trobentaè Aleš Klanèar iz
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razreda prof. Igorja Maroševiæa, In tro duk cijo in rondo ca pric ciosso za vio lino in
orke ster Camilla Saint- Saënsa je vir tuozno iz ve del vio lin ist Ma tic Anžej iz razreda prof. 
Vo lodje Balžal or skega, v Con certinu za flavto in orke ster pa je zables tel flavtist Marko
Zu pan iz razreda prof.Jožeta Pogaènika. Èlani ork es tra srednje glas bene in baletne šole
so veèer sklenili s sim fo nièno skladbo Ma tije Brav nièarja Hym nus slavi cus.

Za ni mivo je, da bi bilo mo goèe kako vost muzi ci ranja ork es tra srednje glas bene
šole, èe iz vzamemo nekaj teh niènih spodrslja jev, brez težav primer jati s kako vostjo
muzi ci ranja pro fe sion al nih zas edb. In to nanèna sta bil nost tro bil in pi hal, sicer veèni
prob lem ork estrske igre, je v ork es tru na zavidl jivi ravni. Mladi glas be niki igrajo
in ter pre ta cijsko zrelo, slo govno izra zito, nji hov najveèji adut pa je resnièna zag nanost,
ki jo na kon cer tih pro fe sion al nih ork es trov to likok rat po grešamo. Mla do stna en er gija, 
združena z zanesl jivim in suges tiv nim diri gent skim vodstvom prof. Tomaža Ha beta je
prava for mula za pro dor v bistvo glas be nega užitka. Pro dor, ki je glas be nikom
ljubl jan ske srednje glas bene šole na èetrtkovem kon certu vsekakor us pel.

Franc Križnar

Delo, 25.2.1999

Šker janèeve na grade
Srednja glas bena in baletna šola Ljubl jana že tra di cion alno podel juje

Šker janèeva od lièja za dosežke pri vzgoji in uvel javljanju mla dih glas be nikov. Ob
le tošn jem Prešerno vem prazniku so pre jeli Šker janèeve diplome pevska peda gog inja
Jelka Strgar, klari net ist Igor Kar lin in pi an ist Janez Lovše, za popu lari za cijo mlade glasbe 
sta do bila priznanje Magda Zap lot nik in Franc Križnar; od di jakov, ki so se odrezali na
tek mov an jih doma in v tu jini, so bili na gra jeni obo istka Eva Jur gec, baletna ple salka
Ana Klašnja in vio lin ist Janez Pod le sek. K prazniènemu raz položenju v Slov en ski
fil har mo niji je pris pe val kon cert šol skega sim fo niènega ork es tra s pre prièl jivimi solisti 
(Aleš Klanèar, Ma tic Anžej, Marko Zu pan) pod vodstvom pro fe sorja Tomaža Ha beta.

Šol ski razgledi, 6.marec 1999
KONCERT SIMFONIÈNEGA ORKESTRA SREDNJE GLASBENE IN BALETNE ŠOLE
LJUBLJANA

Podelitev Škerjanèevih nagrad, diplom in priznanj
Že veè let pri reja feb ru arja Srednja glas bena in baletna šola Ljubl jana kon cert

svo jega sim fo niènega ork es tra ter poèas titev kul tur nega praznika združuje s
podel it vijo Šker janèe vih na grad, diplom in priznanj. Tok ratna pri reditev je bila 4.
feb ru arja v Ve liki dvo rani Slov en ske fil har mo nije.

Slav nostni go vor nik je bil prof. Pavel Mi helèiè. Pou daril je, da ima naše
glas beno šol stvo tra di cijo in med narodno od mev nost, na pove dal je tudi, da bosta leta
2003 sovpadla dva do godka: pol stoletni ju bilej Srednje glas bene in baletne šole v
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Ljubl jani in najveèja med narodna skla datel jska mani fes ta cija – Sve tovni glas beni
dnevi v Ljubl jani.

Sle dila je podel itev Šker janèe vih na grad, diplom in priznanj, ki so jih iz rok
rav natelja Srednje glas bene in baletne šole Ljubl jana prof. Buha in èlana komisije prof.
Ha beta pre jeli:

Šker janèevo diplomo
— za življenjsko peda goško delo pri vzgoji so lopevcev pro fe so rica Jelka Strgar,

— za izredne us pehe pri vzgoji mla dih klari net istov pro fe sor Igor Kar lin,
— za izredne us pehe pri vzgoji mla dih pi an is tov pro fe sor Janez Lovše.

Šker janèevo priznanje za izjemne zasluge pri umet niškem uvel javljanju šole
(ob lik ovanje glas be nih od daj, cik lov, zvoèno ar hi vi ranje, poroèila o kon cert nih
nas topih) sta pre jela ured nika glas be nega pro grama Ra dia Slovenija Magda
Zap lot nik  in dr.Franc Križnar .

Za us pehe na razliènih tek mov an jih in s tem za zasluge pri uvel javljanju šole so
pre jeli Šker janèevo na grado uèenci obo istka Eva Jur gec, baletna ple salka Ana
Klašnja in vio lin ist Janez Pod le sek.

Prvi del slovesne pri re ditve je bil konèan z de lom Lu ci jana Marije Šker janca;
slišali smo Ci aconno na narodno temo V onem èer nem lese za go dalni orke ster. Zai gral 
jo je Orke ster Srednje glas bene in baletne šole Ljubl jana, diri gent je bil prof.Tomaž Habe.
Škoda, da ima skladba tako žalosten znaèaj in se po tej plati ni pri le gla niti sloves nemu
ozraèju veèera niti iskrivosti psihe mla dih iz va jal cev.

V dru gem delu sporeda je Sim fo nièni orke ster Srednje glas bene in baletne šole
potrdil od lièno štu dijsko narav nanost in zavze tost z iz ved bami veè del. Slišali smo
sim pa tièno So nato a 13 Janeza Krstnika Do larja, lepo iz vedbo Kon certa v D za
tro bento, go dala in con tinuo Gi useppa Torel lija, solist na tro benti je bil Aleš Klanèar
(razred prof. I.Ma roše viæa), pri jazni Kon cer tino za flavto in orke ster avto rice Ce cille
Chaminade s solistom- flavtistom Mar kom Zu panom (razred prof. J.Pogaènika).
Izjemno tehtno in pre prièl jivo je obliko val solis tièni part v Saint Saën sovem delu
In tro duk tion in Rondo ca pric cioso vio lin ist Ma tic Anžej (razred prof. V.Balžal or sky).
Prav za radi nje govega od liènega in muzi kalno navdušu joèega nas topa je bila ta toèka
nekakšen poust var jalni vrh sicer sim pa tiènega kon cert nega veèera z mla dimi
glas be niki. Lepa raven ork es tralne igre je vsekakor re zul tat zavze tega peda goškega dela
diri genta prof.Tomaža Ha beta. Orke ster je tok ratno poèas titev kul tur nega praznika
konèal s slav nost nimi zvoki skladbe Hym nus Slavi cus Ma tije Brav nièarja.

Milena No grašek
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Kärnt ner Tageszei tung, Don ner stag, 11.März 1999
Or ches terkonz ert

Kul turel ler mu si kalischer Aus tausch
Schüler aus Lai bach zeigten in Kla gen furt ihr Kön nen.

Da kommt ein per fekt aufspie len des und be setz tes Or ches ter von 70 14– bis
18jähri gen Mu sikstu den ten der Mu sik mit telschule Lai bach zu einem
Aus tauschkonz ert ins Kärnt ner Lan desk on ser va to rium und mu sizierte vor einem
beschämend leeren Saal, in dem außer Be glait per sonen aus Lai bach ganze vier
Le hrkräfte des he imischen In sti tutes zu seen sind. Was ist los – wo blie ben die
Di rek tion, der Le hrkör per, wo blie ben in ter ess ierte Schüler und Studi er ende?

Da von ab ge se hen: Das un ter der Lei tung von T.Habe ste hende Or ches ter hat
er staun li che Qual itäten erk en nen las sen, was Ho mogenität, Präzision und Klang
betrifft, und war nur bei der Be glei tung von Solis ten (N.Kom pare, So pran und M
An jej, Vio line) zu laut. A.Klan car, Trom pete und M.Zu pan, Flöte, konn ten sich
dage gen be haupten.

Werke mehrere Jahr hun derte
Die zum Vor trag ge brachten Werke aus mehre ren Jahr hun der ten hat ten

er freu li ches Ni veau und wur den ergänzt durch Werke slowen ischer Kom pon is ten
(L.Skeri anz, U.Krek und M.Brav nicar), die den Möglichkeiten die ser jun gen Mu siker
klug ange mes sen waren.

Die durch wegs sehr an spre chen den Leis tun gen der Solis ten seien be son ders
her vor ge hoben: ih nen, dem Or ches ter und seinem tüchti gen Er zie her und Le iter galt
der be tont herzli che Bai fall.

oe.

ORKESTRALNI KONCERT

Kul turna in glas bena iz men java

Di jaki iz Ljubl jane po ka zali svoje znanje v Ce lovcu
Od lièno ui gran 70 èlan ski orke ster od 14 do 18 let nih di jakov Srednje glas bene

šole iz Ljubl jane pride na iz men jalni kon cert v  koroški Deželni konz er va to rij in igra v
sra motno prazni dvo rani, kjer je poleg spremlje val cev iz Ljubl jane opa ziti le še 4
pro fe sorje z do maèega inšti tuta. Kaj se dogaja – kje je vod stvo, uèitel jski zbor, kje so
zaint ere sirani di jaki in štu dentje?

Ne glede na to: pod vodstvom T. Ha beta je orke ster po ka zal izjemno kako vost,
kar se tièe ho moge nosti, na tanènosti in zvoka. Le pri spremljavi solis tov (N. Kom pare,
so pran, in M. Anžej, vio lina) je bil pre glasen. Nas protno pa sta se A. Klanèar, tro benta,
in M. Zu pan, flavta, lahko iz ka zala.
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Dela iz razliènih ob do bij
Iz razliènih ob do bij iz va jana dela so dosegla raz vesel jivo vi soko raven;

do poln jena z deli slov en skih skla datel jev (L. Šker janc, U. Krek in M. Brav nièar) pa so
us trezala spo sob nostim mla dih glas be nikov.

Posebno izsto pa joè je bil us peh solis tov: njim, ork es tru in nje govemu
spo sob nemu vodji je bil na men jen pris rèen aplavz.

(Prevod: prof. Jana Kocjanèiè)

Pri mor ski dnev nik, 2.4.99
NATEÈAJ / NA VRSTI SO VIOLINISTI

Do men Lo renz prvi v skupini A

7- letna Tanja Sonc iz Trbov elj najm lajša tek movalka
Med narodni nateèaj za mlade èeliste in vio lin iste Al fredo in Vanda Mar co sig se

je nag nil v drugo polovico. Že v sredo so nam reè nas topili mladi (najm lajši) vio lin isti,
uvršèeni v kate go rijo A. Med šestind vajsetimi nas to pa joèimi je komisija prvo na grado
pri so dila 9- letnemu Domnu Lo renzu iz Ljubl jane, drugo na grado Nini Mariji
Po pot nig iz Ce lovca, tretjo 7- letni Tanji Sonc iz Trbov elj, 4. na grado Dunji Bon tek iz
Koprivnice (Hrvaška), 5. na grado pa Bar bari Polšek iz Za greba. Tanja Sonc je pre jela
tudi na grado kot najm lajša tek movalka. Posebno na grado Mar git Spirk so pri so dili
Nini Mariji Po pot nig, med tem ko so poh valo pre jeli Am bra Ca sonato iz Trsta, Ana
Èret nik iz Celja, Mo jca Fortin iz Slovenj Gradca, Gašper Kirn iz Ljubl jane in Sara
La jovec iz Ljubl jane.

Vèeraj se je zakl juèilo tek mov anje mla dih vio lin is tov v kate go riji B. Prvo
na grado ex quo je komisija pri so dila 14- letni An toni ette Be sak in 14- letni Maji Sav nik
iz Ljubl jane.

DELO, 22.IV.99

Kar trije diplo manti
Razno liko
baletni pred stavi
letna pro duk cija
balet nih in sredn jih balet nih šol
Mari bor, 10.4.1999
Ljubl jana, 18.4.1999

V os mih dneh sta obe umet niški šoli na od rih SNG pred stavili dosežke svo jih
uèencev – od najm lajših, ki se za šolo pri pravljajo, do uèencev, ki bodo le tos
diplo mi rali. Med sledn jimi je v Mari boru le en ple salec, v Ljubl jani pa dve ple salki in
dva ple salca. Od pe tih bodo torej diplo mi rali kar trije fantje.
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Kot vedno so bili na odru najprej otroci. V Mari boru jih je ok rog 40 in so
raz vršèeni v baletni vrtec, pri prav nici in malo baletno šolo. Pred njimi so nas topili
uèenci dveh razre dov plesno- baletne šole v Slov en ski Bis trici. V Ljubl jani je bilo na
odru le 10 otrok iz pri prav nice. Ko reo grafije za najm lajše so bile ljubke in primerne
sta rosti nas to pa joèih. Z njimi so uèitelji na Šta jer skem, kjer je teh sku pin veè, po ka zali
spo sob nost pri la ga janja raz vo jni stopnji in domišliji otrok.

Od nas topov uèencev os nov nih in srednje šole gledalec prièa kuje pre gled nad
znan jem vsakega razreda in seznan itev s pred met nikom. Oboje so v Ljubl jani vzorno
pos re do vali. Ko reo grafi rane etude so po ka zale ras toèe znanje iz leta v leto, karak terni
(špan ski, madžar ski in itali jan ski plesi) in sodobni plesi pa so po ka zali, da se ne uèijo
samo kla sike. Ust var ili so vtis, da so razredi ozi roma let niki po uspo soblje nosti
uèencev ho mogeni in da ve liko po zor nosti pos veèajo drži telesa, le pim lini jam udov in
sto pal. V Mari boru pa so z iz postavljan jem po sa meznikov v solih ust var ili vtis, da so
razlike v znanju med uèenci is tih razre dov pre cejšnje in da bodo tudi tisti, ki so jih
pred stavili kot bol jše, morali še dode lati ple sne linije.

Pravo sliko dosežkov šolanja pokažejo diplo manti. V Mari boru je to Gre gor
Guštin, ki je izvrstno ko reo grafi ral in iz ve del ples in dijskega boga Bihme, boreèega se
za svojo dušo. V pre ciznosti in le poti linij udov je šib kejši kot v pomen skosti gi banja, ki 
je bilo v os predju nje gove ko reo grafije. Pred dok onèan jem šole doma je zakl juèil prvi
let nik šole Mauri cea Béjarta v Švici, kjer bo je seni na dal je val iz po poln je vanje.
Ljubl jan ski uèenci srednje šole so po ka zali, da se poleg baletne teh nike uèijo tudi
karak ter nih ple sov in sodob nih ple snih teh nik. Vsi štirje diplo manti so od lièno iz vedli
špan ski ples, tretji in drugi let nik pa madžar skega in itali jan skega. V sodob nih ple sih
sta dva od diplo man tov izsto pala kot solista, v kla siki pa smo vi deli le tri od njih.

Sodeè po iz vedbi di jakov tret jega in èe trtega let nika je sodobni ples zelo
pril jubl jen. Gib kost hrbten ice in mnogovr stni gibi jim ne de lajo težav. Od
diplo man tov se je v tem delu najbolj iz ka zala Na taša Živko viè s solom. Njen vrstnik
Žiga Jereb je do bro ple sal duet z od lièno Vito Oso jnik iz tret jega let nika. Od
obisku joèih srednjo baletno šolo se najveè znanja prièa kuje v baletni kla siki. Pro fe sor v 
zadn jem let niku Franci Am brožiè je za pred sta vitev te nji hove uspo soblje nosti izbral
Chopini ano (ime novano tudi Les Sylphides) na glasbo Fre derica Chop ina. Z uèenci
srednje šole je v ko reo grafiji po Mihailu Fokinu ustvaril eterièno razpoloženje,
obarvano z melanholiènostjo, in dosegel stilno èistost, ki je bistvena zahteva tega
baleta brez zgodbe in pretiravanja v prikazovanju virtuoznosti. Med izvajalkami je
blestela lirièna plesalka in diplomantka Vanja Vitman. Živkovièeva je bila bolj zemska
od nje. Prva bo verjetno uspešnejša v klasiki, druga v sodobnejših koreografijah. Edini
moški plesalec v Chopiniani je bil Žiga Jereb. Solistiène nastope in plese s partnericami
je izvedel v skladu z zahtevami baleta, ki ne vsiljuje bravuroznosti. Tudi Marjeta Pirnat
iz tretjega letnika in lanskoletna diplomantka Ana Klašnja (plesala je namesto
poškodovane Mance Krnel iz tretjega letnika) sta s soli zelo dobro poosebljali poetièno 
razpoloženje.
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V Mariboru letos nimajo diplomantk in so v zadnjih dveh toèkah sporeda
(adagio iz Don Kihota in ples snežink iz Hrestaèa) predstavili kot najboljši v klasiki
Alenko Kostrevc in Branko Dukariè iz tretjega letnika. V plesih, ki jih je zanju postavila
prof. Tamara Orel, je bilo videti premalo trdnega znanja in klasiène lepote gibanja.

Andreja Tauber

RA SLO, Ljubljana
DIR-RD, so bota, 24.apr.1999., 2.jutranja kronika, 07.00.

Poroèilo o kon certu solis tov Srednje glas bene in baletne šole
Ljubl jana ...

Sinoèi je v Veliki dvorani Slovenske filharmonije nastopilo trinajst solistov –
dijakov Srednje glasbene in baletne šole iz Ljubljane. Z izjemo enega pevca -
baritonista so bili vsi po vrsti instrumentalisti: kitarist, klarinetist, dva violonèelista,
pianisti, trobentaè in štirje violinisti, med katerimi je še najbolj presenetil zadnji –
Marko Radoniæ iz razreda Armina Seška s Sarasatejevimi Ciganskimi melodijami.

Franc Križnar

30.4.1999 Še neob javljena kri tika

Ljubl jan ski di jaki - solisti SGBŠ
Podm ladek izvrstno vstopa v pok licne glas bene vrste

Še eden v vrsti kon cer tov solis tov - di jakov ljubl jan ske srednje glas bene in
baletne šole je na ve likem odru Slov en ske fil har mo nije po ka zal, da se re zul tati
ce lo let nih umet niških in peda goških na prezanj veè kot ob restu jejo. Še veè: kon cert, na
katerem je nas topilo tri najst solis tov, ra zen pevca – bari toni sta sami in stru men tal isti,
je že po dolžini po ka zal, da je bilo tudi le tos za omen jeni zakl juèek kaj izbrati: ki tarist,
klari net ist, dva vio lonèelista ozi roma vio lonèelist in vio lonèelistka, tri pi an istke, pevec
– bari ton ist, štirje vio lin isti in tro ben taè. Žal je na ce lot nem veèeru iz padla vsaj ena
skladba slov en skega avtorja.

Zato pa so bili re zul tati prav vseh (z izjemo tro ben taèa) nad prièak ovanji.
Ki tarist Mi hael Franko viè (šola Ž.Ign ja to viæ) je uve del veèer z Al be ni zovo As tu rio iz
Špan ske suite, klari net ist Jakob Bobek (I.Kar lin) pa na dal je val s Tremi baga te lami G.
Fin zija. Oba vio lonèelista: Gre gor Fele (M. Lo renz) s 1. st. -A llegro iz Vandi nijeve
Sonate v F- duru in Špela Ker melj (M. Hud nik) s 1. st. - Adagio- moderato/al legro
molto iz El gar jevega Kon certa v e- molu, op. 85 sta še pose bej izsto pala. Tudi vse tri
mlade pi an istke: Ka tarina Tomi nec (T. Šporar- Bratuž) s Chopi no vim Noc tur nom op.
27, št. 2 v Des- duru, Ana Šinkovec (A. Jarc) s kar dvema Chopi no vima minia tu rama:
Etudo v E- dur, op.10, št. 3 in Ve likim bril jant nim valèkom v Es- duru, op. 18, ter Anja
Ger man (M. Martinc) z Lisz tovo skladbo Ob iz viru. Pevski solist Ivan Arnšek
(D.Cestnik-Spasiæ) je zapel dva sa mo speva P.I. Èajk ovskega v iz virni rušèini: Pe sem
Mi gnon in Sere nada Don Juana. Prav tako so bili eden bol jši od dru gega vsi štirje
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vio lin isti: Maja Sav nik (A.Sešek) s 1.st. –Al legro non troppo  iz La lo jeve Špan ske
sim fo nije v d- molu. op.21, Ma tic Anžej (V.Balžal or sky) v Blochovem
Nigunu- improvizacijah , Janez Pod le sek (D.Stražar) v Brahm sovem Scherzu in še neke
vrste “zma gova lec” tega veèera Marko Ra doniæ (A.Sešek) v Sarasate je vih Ci gan skih
me lo di jah . Zato pa pris pevek tro ben taèa Uroša Pav lovièa  (F.Žugelj) z dvema
stavkoma Han senove Sonate, op.18 tok rat ni so dil na naš ve liki Fil har mo nièni oder.

Tehtne in zahtevne pris pevke so tok rat poleg nave denih pro fe sor jev –
peda go gov di jakom – mla dim solis tom SGBŠ iz Ljubl jane do dale pi an istke –
ko re pe ti to rice: M. Fa ganel, N. Perko, K. Ba buder, K. Semiè, H. Hud nik, in A.
Šèek- Lorenz.

Franc Križnar

DNEVNIK MLADIH, 7.maja 1999
Redna letna pred stava Baletne šole in Srednje baletne šole v Ljubl jani

Bo gata pred sta vitev dela
Niso se izn ever ili tra di ciji, obèin stvu so po ka zali re zul tate eno let nega dela

Vredno je bilo sesti v nabito polno dvo rano ljubl jan ske Op ere in doživ eti plod
vloženega truda tis tih, ki bodo v pri hodnje uresnièe vali pro gram. Balet nih ple sal cev
Slovencem ne bo zmanjkalo. Vprašanje je le, ali bo za vse do volj dela. Prvi vtis: v
pre moèi so še vedno dek leta.
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Z Mario nettes Glazu nova se je pred stavila Pri prav nica BŠ – najm lajša skupina
gibènih, brhkih dek lic. Sprošèen nas top, kot bi jih ne mo trilo oko staršev. Bachov
Rondo, Rossinijev Al le gretto, Bee thov nov Pas torale, Mo zar tovo Sim fo nijo št.13 in
Dvoøak ovo Leg endo so pred stavili mladi od prvega do èe trtega razreda Baletne šole.
Sku pen vtis: vaja dela mojstra. Potne srage niso bile re zul tat treme, tem veè vloženega
misel nega in fiziènega na pora, da bi stvar iz pel jali, kar se da po polno. Že res, da bi
baletni kri tik od kril kakšno na pako, ven dar, kdor se uèi, se ima pravico tudi zmo titi.
Ko reo gra fom D. Se bas tian, A. Tomc in M. Se lanu bo preostalo opo zo riti nanje in jih
od praviti.

Rossinija in Schu berta so si izbrali di jaki 1., 2. in 3. let nika Srednje baletne šole s 
ko reo gra foma Ma rušo Vid mar in Mate jem Se la nom. V 1. let niku je izsto pal od lièen
moški solo, v 3. ui grano ize naèeni trije pari. 4. let nik je navdušil z La bodjim jeze rom in
tem pera ment nimi Špan skimi plesi, ki jih je do pol nil še Madžar ski ples (3. let nik).
Itali jan ske plese so pred stavili di jaki 2. let nika ob po moèi tret ješolca Gaja Ru dolfa.
(Do kaz, da pri nas fantje ne kažejo do volj zanimanja za baletno umetnost.
Sposobnosti prepušèam strokovnjakom.) Svoje so k popolnejšemu in boljšemu vtisu
dodali še v Operni hiši izposojeni kostumi. Med dvema valoma R. Aubry – paša za oèi
in uho v izvedbi 3. in 4. letnika. Zapomnimo si imena: Nataša Živkovi¿, Vita Osojnik in
... Žiga Jereb. Za slovo Chopi nova Chopini ana. Ma zurko sta zaple sala Vanja Vit man in
Žiga Jereb, Prelu dij Na taša Živko viæ, Vals Mar jeta Pir nat in Manca Krnel z zborom
uèenk SBŠ. Diplo mante je “pri pravil” Franci Am brožiè ob asis tenci Ma ruše Vid mar in
Mateja Se lana.

Manja An derle
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Družina, 10.6.1999
POSLUŠALI SMO
Obe tavni glas be niki

Konec šol skega leta je tu in s tem vrsta kon cert nih nas topov mla dih
glas be nikov. Tok rat naj velja po zor nost trem nas to pom uèencev Srednje glas bene in
baletne šole v Ljubl jani, glas be nikom, ki so se pred stavili v zadn jem tednu le tošn jega
maja na kon cert nih nas topih.

V dvo ran ici na ljubl jan skem Mag is tratu se je 24. maja pred sta vil s solis tiènim
re cita lom vio lin ist Ma tic Anžej, ki pravkar konèuje Srednjo glas beno šolo v razredu
prof. Balžal or skega. Pri klavirju je bila pro fe so rica Her mina Hud nik. Za organi za cijo
kon certa je tok rat poskrbelo Društvo Glas bene mladine ljubl jan ske.

V So nat ini za vio lino in klavir Alo jza Sre botnjaka sta iz va jalca izobliko vala
za ni mivo razliènost obèu tij v po sa meznih stavkih, sicer pa je mladi vio lin ist pre prièal
poslušalce še posebno z iz vedbo dela Baal Shem- Il Nigun (Im provi za cija) skla datelja
Ernesta Blocha. V na dal je vanju je iz ve del še Škot sko fan tazijo Maxa Brucha in to s
pou dar kom na bo gati, mestoma tudi mraèni ro man tièni spev nosti, sicer pa teh nièno
spretno in tem pera mentno.

Kon cert Sim fo niènega ork es tra Srednje glas bene in baletne šole Ljubl jana je bil
25. maja v dvo rani Slov en ske fil har mo nije. Orke ster de luje in nas topa pod
peda goškim vodstvom diri genta prof. Tomaža Ha beta. Tok rat je spored uvedla
uver tura Ju dita (Ka milo Mašek – Uroš Krek), mladi iz va jalci so jo obliko vali v zvoku
sprošèeno, do dali pa so tudi pravšnjo mero vzne mirl jivosti in dra ma tike. V
Hayd no vem kon certu za oboo in orke ster v C- duru je bila solistka obo istka Eva Jur gec
iz razreda prof. B.Ro gelje. Njena iz vedba je bila spomin sko in muzi kalno su verena, žal
pa je bilo ork es tra mestoma zvok ovno pre veè. Pravcati umet niški po ten cial je bil
opazen v na slednji toèki, ko je v vlogi solista nas topil vio lin ist Janez Pod le sek iz razreda 
prof. Dušanke Stražar: ob spremljavi ork es tra smo slišali dva stavka iz Bruchovega
kon certa za vio lino in orke ster v g- molu op.26. Solist Pod le sek je navdušil s po etièno,
in to nanèno èisto in muzi kalno pol nokrvno iz vedbo. Tudi ork es tralni zvok je bil ure jen
in navdušu joè.

Diri gent je za sklep tok rat uvr stil v spored še dva stavka Sibeliu sove Sim fo nije
št.2 v D- duru. Iz vedba je izžare vala navdušenje mla dih glas be nikov, bila je hkrati po
in ter pre ta cijski plati in v smislu od krivanja veèplast nosti zvoènih rav nove sij malce
pretrd oreh za in stru men tal iste, ki se šo lajo na srednji stopnji.

Ko morne sku pine Srednje glas bene šole iz Ljubl jane so se 26. maja pred stavile v 
Gradu Ti voli (Med narodni grafièni lik ovni cen ter) na Ba roènem veèeru, ki je izz ve nel v
okviru cikla Mladi glas be niki na obisku (organi za cija: g.Breda Pret nar), men tor sku pin 
je doc. Tomaž Lo renz. Lep spored z deli H.Pur cella, G.Fin gerja, G.F.Hän dla in
J.Chr.Bacha so iz vedli Bar bara Tišler – so pran, Marko Zu pan – flavta, Eva Jur gec –
oboa, Mo jca Ar nold – vio lina, Špela Ker melj – vio lonèelo in Neža Buh – špinet. Ob
pre fin je nem zvoku špineta – in stru ment je nova pri do bitev Srednje glas bene šole! – je
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ta glasba zaz ve nela še posebno priv laèno. Vse iz vedbe so bile od liène, mladi glas be niki
so obliko vali pre prièl jive, te koèe, zvoèno urav notežene in muzi kalno zavzete
in ter pre ta cije, ki bi jih lahko iz vedli tako re koè na vsakem ugled nem kon cert nem odru. 
Èes titka za tako lepo raven ko mor nega muzi ci ranja!

Milena No grašek

Delo, 30.6.1999
iz naših kra jev

Mladi glas be niki na pove du jejo 40. jaz zovski fes ti val
Ljubl jana – Klavia tur ist Mar jan Mlakar, ki tarista De jan La panja in Marko

Sene gaènik, sak so fonisti Kle men Ro tar, Le nart Kreèiè in Jaka Kle menèiè, bob nar
Gašper Peršl, pevka Kris tina Oberžan, vsi di jaki jaz zovskega od delka Srednje glas bene
šole (SGŠ) ter nji hov men tor, prof. Matevž Smer kol, kon tra ba sist, bodo danes ob 21.
uri spet ”jaz zi rali” na odru pri ka varni Ploènik. To bo nji hov peti in obe nem zadnje
nas top v mest nem sre dišèu pred èetrtko vim zaèet kom 40. med narod nega jazz fes ti vala 
Ljubl jana. Jazz off, kakor so poi me no vali nastope na od prtem, je plod sode lovanja
Cank ar jevega doma, organi za torja jaz zovskega fes ti vala, SGŠ in ka varne Ploènik, je
pove dal Matevž Smer kol. CD želi tako opo zo riti Ljubl janèane in tur iste, da se zaèenja
os rednji jaz zovski do godek pri nas, ka varna Ploènik pa z nas topi mla dih jaz zis tov
bo gati svojo gost in sko po nudbo. Ob im provi zi ra nem odru smo po grešali sto jnico s
fes ti val skim pro gra mom in in for ma ci jami o nakupu vstopnic.

 P.Z.

Dnev nik, 30.ju nij 1999

Mladi jaz zovski upi
Ljubl jana, 30. – Vèerajšnji nas top jazz od delka Srednje glas bene šole Ljubl jana v 

ka varni Ploènik na Prešerno vem trgu je bila nekakšna uver tura v ju bilejni 40. jazz
fes ti val Ljubl jana, ki se bo sicer uradno zaèel ju tri. Glede na izvrstno igranje mla dih
jaz zovskih upov so nekateri – malo za šalo, pre cej pa kar za res – pri pom nili, da so
mladi glas be niki sicer res šele del spremlje val nega pro grama pravega jazz fes ti vala,
ven dar ni vrag, da ne bi na ”ta pravem fes ti valu” nas topili že èez nekaj let. 

pk
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IN MEMORIAM

prof. Sonja Blei weis

Prof. Sonja Bleiweis- Ivanèiè se je ro dila 23. 7. 1913 v Go rici. Prve stike s
so lopet jem je do bila na Du naju pri pro fe so rici Vanjek- Palfy. Leta 1932 se je vpisala na
ljubl jan ski kon ser va to rij in postala uèenka prof. Mateja Hu bada. Štu dij je na dal je vala p ri
pro fe so rici Janette Foe dransperg in ga konèala z diplomo leta 1940. Po štu diju je svojo
umet niško kari ero na dal je vala v operi, kjer je vse do leta 1945, ko je pre ne hala nas to pati,
izobliko vala vrsto zahtev nih kol oratur nih vlog, med njimi Roz ino , Lu cio , Nor ino,
Kon stanzo in Fil ino. 

Od leta 1945 se je najprej pri vatno, od leta 1948 pa na Srednji glas beni šoli v
Ljubl jani predala peda goškemu delu, kjer je z ve likimi us pehi pouèe vala vse do upoko jitve
leta 1972. V dol go letni peda goški kari eri  je vzgo jila vrsto vid nih imen slov en ske glasbe:
Tone Ko zlevèar, Tat jana Kralj, Marija Gorenc, Dragiša Ogn jano viæ, Olga Gracelj, Alenka
Dernaè- Bunta, Marinka Grajzer,  Irena Baar idr.

Njena življenj ska pot se je konèala 21. 3. 1999.  Hvaležni smo ji za njeno
požrtvo valno peda goško delo pri vzgoji slov en skih pevcev in ve lik pris pevek k umet niškem
uvel javljanju Srednje glas bene šole.
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prof. Primož Ra movš

Akade mik, skla datelj in pro fe sor Primož Ra movš se je ro dil 20. 3. 1921 v Ljubl jani.
Štu dij kom pozi cije je konèal leta 1941 na tak ratni Glas beni akademiji v Ljubl jani v
razredu prof. Slavka Os terca. Iz po poln je val se je v Si eni pri prof. V. Fraz ziju in nato pri
prof.A. Caselli in prof. G. Petras siju v Rimu. Leta 1945 se je za poslil v bib lio teki Slov en ske
akademije znanosti in umet nosti, kjer je de lo val vse do upoko jitve leta 1987. Leta 1983 je
postal tudi njen redni èlan.

Od leta 1948 pa do leta 1964 je na Srednji glas beni šoli kot zunanji sode lavec
izredno us pešno pouèe val pred met Nauk o inštru men tih.

Zasluge prof. Primoža Ra movša za umet niško uvel javljanje Srednje glas bene in
baletne šole so nepre cenl jive. S stalno pri sot nostjo na jav nih nas topih in kon cer tih je s
svo jimi spod bu dami in do bro namer nimi kri ti kami us mer jal uèence pri igranju in jih
navduše val za iz va janje sodobne glasbe. S števil nimi sklad bami, ki jih je napi sal in po daril
šoli, je to zvrst glasbe pri bližal uèencem ter od stra nil ne go to vost pred sodob nimi zapisi in
iz va jan jem.

Od skladb, napi sanih za šolo, naj omen imo Kon cert za tro bento in orke ster z
naslo vom Živio SGŠ, ki so ga di jaki z ve likim vesel jem in us pe hom iz vedli na kon cer tih v
Ljubl jani in Krškem, ter skladbo Ju bilejni cres cendo za sim fo nièni orke ster, napi sano ob
45- letnici us tano vitve Srednje glas bene šole in iz ve deno na pro slavi v Cank ar jevem domu,
10. maja 1998.

Ob števil nih priznan jih, ki jih je kot skla datelj do bil za svoja dela, mu je tudi šola za 
izjemne zasluge pri uva janju sodobne glasbe v pro grame inštru men tal is tov in ve lik
pris pevek pri umet niškem uvel javljanju šole leta 1996 pode lila Šker janèevo priznanje.

S prerano smrtjo se je 10. 1. 1999 preki nilo sode lovanje in dol go letna tesna
povezanost.

Izgu bili smo najbol jšega pri jatelja, men torja in skla datelja. 
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GLASBENE EDICIJE PEDAGOGOV SGBŠ
(uèbe niki, skladbe, plošèe, kasete)
v šol skem letu 1998/99

DUŠAN BAVDEK

D. Bavdek
CAPRICCETTO
za mlade iz va jalce
Založba: DSS 1999

AMBROŽ ÈOPI

A. Èopi
MLADINSKI ZBORI
Založba: As trum, Tržiè 1998

TOMAŽ HABE

T. Habe
NAUK O GLASBI 4
Založba: DZS 1998

T. Habe
NAUK O GLASBI 4
Pri roènik za uèitelje
Založba: DZS 1998
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T. Habe
TO JE NAŠA ZGODOVINA,
STARA MESTA, NJIH LJUDJE
Zbirka pesmi za otroški zbor
s spremljavo klavirja
Založba: SLKD 1999

ŽARKO IGNJATOVIÆ

CD
Ž. Ign ja to viæ, ki tara
Založba: Muzi kaviva 1998

MATIJA LORENZ
TOMAŽ LORENZ

CD
ŠTIRI DESETLETJA
Trio Lo renz
Založba: RTV Slovenija 1998

JANEZ OSREDKAR

J. Os red kar
GLASBENI STAVEK
Kon tra punkt 1
Založba: Za vod RS za šol stvo 1999
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TOMAŽ ŠEGULA

T. Šegula
MLADI KITARIST 3
Skladbe 1. del
Založba: DZS 1999
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