Trije zbori, en sam glas

@direktni: Aljoša, Damir,

Daniel, Franz, Gabriel, Helena,
Ines, Johanna, Julijan, Leo,
Martin, Martina, Sanja,
Svetlana in Veronica

petek, 17. januarja 2020 | št. 3 | leto II

mladi@primorski.eu

Prepevajo in
dosegajo srca
rav presenetljivo je, koliko mladih
obrazov srečujemo v pevskih
zborih tako med pevci kakor
med zborovodji. To smo lahko
ugotavljali tudi sredi minulega decembra
v Devinu, kjer so vaško cerkev napolnili
glasovi iz treh držav: Slovenije, Italije in
Avstrije. Nastopajoči so imeli različna
državljanstva, peli so v različnih jezikih,
vsi pa so bili slovenske narodnosti. Predstavili so se mladinski zbori – Župnijska
pevska skupina Sveti Ivan iz Trsta, Dekliška
vokalna skupina Segno iz Vipave in Dvojezični otroško-mladinski pevski zbor Melodija iz Bilčovsa. Koncert so priredili tudi
zato, da bi se mladi z različnih koncev
spoznali in skupaj zapeli. Priložnost smo
izkoristili, da smo na pogovor povabili
njihove zborovodkinje. Vprašali smo jih:
1. Koliko let se že ukvarjate z zborovodstvom?
2. Kaj vam je pri tem najbolj všeč?
3. Kje ste se izobraževali?
4. Kakšne načrte imate?
5. Kaj svetujete mladim, ki so se
pravkar začeli ukvarjati s petjem?
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KARMEN KOREN – Župnijska pevska
skupina Sv. Ivan
1. Že veliko let se ukvarjam z zborovodstvom. Začela sem pred približno tridesetimi leti. Sedanji zbor je nastal pred slabim
letom, saj so to otroci, ki jim v popoldanskih
urah pomagam pri pisanju domačih nalog.
Vsak dan nekaj malega zapojemo. Letos
pa smo prvič določili dan za vaje, tako da
je nastala skupina iz osmih članov.
2. Lepo petje je bistveno za uspeh zbora,
zato sem prepričana, da je zelo pomembna izgovarjava. Rada poslušam
lepo zapete pesmi, kjer je lepo izpeljana
vsaka podrobnost.

3. Z zborovodstvom sem se začela ukvarjati po končanem orglarskem tečaju, ki
sem ga opravila v Ljubljani. Takoj sem
začela pomagati otrokom in jih učiti pesmi za sveto mašo.
4. V glavnem nimam večjih načrtov za
prihodnost, želela pa bi si, da bi se ta dejavnost obdržala in da bi otroci še naprej
vztrajali pri petju ter obiskovali tekmovanja.
5. Vsem pevcem svetujem, naj redno priihajajo na pevske vaje in naj radi nastopajo, saj glasba pomaga v življenju. Če
nam je hudo, je glasba lahko velika
pomoč za premostitev težav. Zborovska
glasba namreč povezuje in prinaša mir.
META PRAČEK – Dekliška vokalna
skupina Segno
1. Že kot dijakinja sem vodila šolski zbor
v Vipavi, tako da sem zgodaj začela z
zborovsko dejavnostjo. Dekliško vokalno
skupino Segno vodim manj kot eno leto,
od lanske pomladi. Prej sem vodila tudi
druge zbore, med drugimi Veselo Pomlad
in Tamburaški orkester v Vipavi, ki ju še
zdaj vodim. Pri zboru Segno sem sprva
pela, nakar sem postala dirigentka.
2. Najbolj mi je všeč delo z ljudmi, in
sicer z mladimi pevci. Zborovodstvo objema velik del mojega življenja.
3. Po poklicu sem glasbena pedagoginja.
Diplomirala sem na Akademiji za glasbo
v Ljubljani.
4. V prihodnosti se želim preizkusiti pri
raznoraznih tekmovanjih in projektih.
Letos nas namreč čakajo muzikal ter
državno in regijsko tekmovanje. Želela
bi si, da bi širše nastopali.
5. Svetovala bi jim, naj vzljubijo svet
glasbe. Glasba zame pomeni vse. Je
moje življenje.

ROSI KRUŠIC – Dvojezični otroškomladinski pevski zbor Melodija
1. Zbor Melodija vodim že pet let. To je
moja prva izkušnja kot dirigentka.
2. Najbolj mi je všeč cilj zborovske
glasbe – dosegati srca ljudi. Glasba nas
bogati. Zborovska glasba pa je precej
zahtevna, potrebnega je veliko truda in
potrpljenja.
3. Najprej sem bila pevka, zborovodstvo
pa me je vedno zanimalo. Zato sem se
odločila, da bom tudi sama vodila pevsko
skupino. Poklica sem se učila vzporedno
z vajami, torej s svojimi pevci.

Preživeli smo začetek, kako pa dalje?
b začetku leta navadno vsakdo
sprejme kako zaobljubo, pa najsi
bo to, da bo shujšal, da bo več
bral, da bo preživljal manj časa na
družbenih omrežjih itd. No, v našem
uredništvu smo se odločili, da ne bomo
naredili seznama zaobljub, pač pa seznam
želja za prihajajoče novo leto.
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Želimo si …
da bi bilo Brexita že enkrat konec
Tako je, izraz Brexit se je v medijih začel
pojavljati leta 2016, ko so bili državljani
Velike Britanije povabljeni, da se udeležijo
referenduma, ki jim je postavljal (navidezno) zelo preprosto vprašanje, in sicer,
ali naj država ostane v Evropski uniji ali
ne. Rezultati so bili zelo nepričakovani –
51,9 % volivcev je namreč odgovorilo,
da si želi izstopiti iz Evropske unije. Od
tedaj so minila že štiri leta, Veliko Britanijo
vodi že drugi predsednik vlade, o rešitvi,
ki bi zadostila postavljenim pogojem,
pa ne duha ne sluha. Angleški državljani
so novic o Brexitu tako siti, da je britanska
televizijska mreža Sky v lanskem letu za
dobra dva tedna uvedla kanal Sky News
Brexit-Free, informativni program brez

ene same novice o Brexitu.
No, upamo, da bo Velika Britanija letos
končno pretrgala svojo popkovnico, ki
jo veže na Evropsko unijo.
Želimo si …
da bi se v Beli hiši »zamenjala muzika«
Jeseni bo izvoljen nov predsednik ZDA.
Srčno si pa želimo, da se ne bi ponovila
enaka zgodba kot pred štirimi leti, ko je
bil izvoljen sedanji predsednik Donald
Trump.
Vzrok za tako željo tiči v zelo nizki stopnji
priljubljenosti pri ameriških državljanih,
ki sicer niha, a znaša nekaj manj kot 40
%. Vzrok za to so predsednikova dejanja,
predvsem pa njegove izjave, saj so širšo
javnost popolnoma osupnile. Trumpov
ugled se je tako še najbolj zamajal leta
2017, ko je popolnoma zanikal obstoj
globalnega segrevanja. Ko pa je istega
leta najpomembnejša mesta v državi,
kot sta Washington in New York, zajel
polarni mraz, se je iz tega celo norčeval,
češ da bo globalno segrevanje ob tako
nizkih temperaturah prijalo ZDA.
Take trditve seveda sodijo bolj v kabaretno
predstavo kot na predsedniške nastope.

Želimo si …
da bi Greta kaj dosegla/utihnila/
se umaknila(?)
Sedemnajstletno Greto Thunberg (rojstni dan je praznovala pred natanko
dvema tednoma – čeprav z zamudo, ji
želimo vse naj naj!) je zaradi njenega
večletnega boja proti podnebnim spremembah revija Time decembra razglasila za osebnost leta. Mnenja o njenem delovanju se v družbi zelo razlikujejo: nekateri (predvsem mladi) so
se ji pridružili in tako ustanovili mednarodno gibanje Petki za prihodnost,
ki dijake večkrat letno spodbuja k
temu, da se ne udeležijo pouka in da
namesto tega demonstrirajo na mestnih ulicah; spet drugi trdijo, da pretirava, tudi v luči tega, ker nekatere
znane osebnosti večkrat naslavlja s sovražnim govorom, kot se je zgodilo v
preteklih dneh s teniškim asom Rogerjem Federerjem.
Začela je s protesti pred parlamentom
v domačem Stockholmu, končala pa
na platnicah svetovnih časopisov in
revij. Kaj bo temu sledilo, ponižnost ali
nadutost?

4. V kratkem bomo posneli CD, kar je veliko zadoščenje za našo skupino. Naslov
CD-ja je sicer še neznan, všeč pa mi je
slogan: »Pričeval bom ljubezen.«
5. Pevska leta so med najlepšimi obdobji
našega življenja, zato svetujem pevcem,
da v njih uživajo in da si zapomnijo vsak
trenutek. Ti trenutki bogatijo naše življenje in ni denarja, ki bi jih poplačal.

Kaj pa o zborovstvu mislijo mladi?
Olga Krušic: »Že celih osem let pojem v
zboru. Ta dejavnost je pomembna, saj je
del našega kulturnega življenja. To je

naša tradicija. Rada imam našo pevsko
skupino, kljub temu da imamo veliko
vaj, kar nam jemlje veliko časa.«
Anamarija Krušic: »Vzdušje v zboru je
prijetno, skoraj zabavno. Vsi pevci smo
zelo motivirani. Dirigentka je moja mama,
ki je zelo zahtevna: rada ima vsak detajl
in hoče, da bi se pevci čim bolj potrudili.«
Fabienne Ogris: »Zborovsko petje je
nekaj posebnega še zlasti pri našem
zboru, saj se vsi ne zavedajo pomena
dvojezičnosti. Izhajam iz mešanega zakona: moja mama je Avstrijka, moj oče
pa koroški Slovenec.«

