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Slavko Goričar, Zvone Richter (prvi klarinet), Milan Pavliha 
(drugi klarinet), Marko Lednik (tretji klarinet), Matevž Mercina 
(bas klarinet).

Mešani pevski zbor Zora Janče kroniko svojega dela in 
nastopov piše spontano ob nastopih, samostojnih koncer-
tih ali ob sodelovanju z drugimi prijateljskimi zbori. Glasbe-
ni okus in njihove pevske sposobnosti so zapisane tudi na 
zvočni podobi. Slovenska ljudska ter umetna pesem, kot tudi 
zborovska pesem svetovne vokalne zakladnice ter dela re-
nesančnih skladateljev, pa vabijo v njihove vrste tudi mlade 
pevke in pevce, dijake in študente. V zboru namreč prepevajo 
pevci različnih starosti. Prav v tej medgeneracijski povezavi 
vidijo prihodnost zborovstva. Nadvse požrtvovalno, humano 
in brezplačno jih že dvanajst let vodi zborovodkinja Asta Ja-
kopič. Ime »ZORA« je partizansko ime Astine mame.

Vokalna skupina JAZZVA - Verjetno ni nikogar, ki ne bi 
poznal glasbenih uspešnic kot so Ne čakaj na maj, Šuštar-
ski most, Mister Sandman ali All about that Bass. V sodobni 
in inovativni preobleki, izvedene povsem brez inštrumen-
tov, jim boste lahko prisluhnili v izvedbi vrhunske a cappel-
la skupine Jazzva. S širokim naborom skladb najrazlične-
jših glasbenih zvrsti, nepozabno izvedbo in smislom za 
humor nagovarjajo vse, ki radi prisluhnemo dobri glasbi.
Jazzvin repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov; od 
popa, slovenske popevke, rocka in jazza do aranžmajev ljud-
skih pesmi in mnogo drugih stilov. O njihovi kakovosti pričajo 
številni dosežki, med drugim prvo mesto na mednarodnem 
tekmovanju Seghizzi v Gorici, drugo mesto na mednarod-
nem Festivalu v Leipzigu, tretje mesto v pol� nalu oddaje 
Slovenija ima talent in številni koncerti po Sloveniji in tujini.
Na svoji poti odkrivanja človeškega glasu pevci Jazzve pišejo 
nove zgodbe, iščejo harmonije in se igrajo z različnimi bar-
vami in učinki. Z vsako skladbo, ki jo izvajajo, poskušajo najti 
poseben odnos in jo čim bolj doživeto in pristno poustvariti 
tudi za poslušalce.

Baletna šola Saša. Saša je kot majhna deklica začela s 
privatnimi urami plesa pri takrat znani plesalki Sonji Gor-
janc, ki je ob koncu svoje baletne kariere prišla iz Amer-
ike v Celje. Ta povezava je bila usodna, saj jo je popeljala 
v svet baleta, najprej pa na baletno šolo v Ljubljano, nato 
kot poklicno baletno plesalko v Avstrijo in zopet v lju-
bljanski baletni ansambel. Pred dvanajstimi leti se je lotila 
pedagoškega dela z otroki in mladimi v Pionirskem domu, 
kasneje pa v glasbeni šoli Kočevje. Baletna šola »Saša« , ki 
jo je ustanovila, uspešno deluje že  štirinajst let. Radi jo 
obiskujejo tako najmlajši kot tudi starejši ljubitelji baleta. 
Vsako leto se predstavijo tudi z baletno predstavo. Njihov 
umetniški vodja je Saša Stadler.
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Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov - Pred 
dvanajstimi leti je Ljubljana dobila nov pihalni orkester 
Godbo ljubljanskih veteranov, ki je najstarejši po »mlado-
sti svojih članov, saj  šteje preko 3000 let. Mesto Ljubljana 
in vsi ljubljanski orkestri so z novim seniorskim orkestrom 
pridobili priliko za dodatno druženje, muziciranje in nasto-
panje v tretjem življenjskem obdobju.  Godbeniki so najbolj 
ponosni na vsakoletne celovečerne koncerte v Slovens-
ki � lharmoniji. Orkester je gostoval v Števerjanu, Bazovici, 
Gropadi, Novem Vinodolskem, Puli in že dvakrat na srečanju 
pihalnih orkestrov MID EUROPE v Schladmingu. V orkestru 
uspešno deluje komorna skupina  Kvartet klarinetov. Godba 
ljubljanskih veteranov je ob desetletnici delovanja 2014 pre-
jela srebrno priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana. Z 
vrhunskimi izvedbami svoje programske zvrsti si je prislužila 
laskave ocene glasbenih kritikov doma in v tujini. S festiva-
lom za tretje življenjsko obdobje ljubljanski godbeni seniorji 
sodelujejo neprekinjeno že od leta 2005. Kulturnemu društ-
vu Godba ljubljanskih veteranov je  Ministrstvo za kulturo 
podelilo status društva v javnem interesu na področju kul-
ture. Ocenilo je, da društvo izkazuje pomembnejše dosežke 
svojega delovanja s koncerti, z udeležbo na domačih in 
mednarodnih festivalih in s prispevkom k medkulturnemu 
dialogu. Umetniški vodja orkestra in dirigent je od leta 2013 
Viktor Kresnik, njegov predsednik pa od rojstva godbe do 
danes prof. Milan Pavliha.

Kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov (GLV) 
je njen nov komorni sestav. Leta 2012 poleti so kot pok-
lon Milanovi (član kvarteta in predsednik Godbe) soprogi 
zaigrali za 50 let skupnega življenja prijatelji – klarinetisti, 
skupaj z njim, na domači trati. Na Milanovo pobudo je kvar-
tet 14. septembra 2013 imel svoj krstni nastop planinkam 
in planincem na Govejku. Tega leta je nastopil še v knjižni-
ci Bežigrad s skladbami iz klasičnega repertoarja pa tudi 
zabavnejšega žanra ter v Plečnikovi cerkvi sv. Frančiška v 
Šiški. Na sporedu so bile skladbe W. A. Mozarta, G. F. Handla, 
E. Schmidta, N. C. Bochsa in J. Gruberja. Navzoče poslušalce, 
zlasti glasbenike je presenetil nenavadno lep, poseben 
zvok klarinetov. V tej cerkvi bo kvartet letos 26. decembra 
nastopil že četrtič na tradicionalnem božičnem koncertu. 
Kvartet klarinetov GLV je postal prepoznavna komorna sk-
upina v Ljubljani. Letošnja koncertna bera je bogata. Imeli 
so že sedem koncertov: dva v KULTU 3000, v Univerzitet-
nem kliničnem centru, v cerkvi sv. Antona Padovanskega 
na Viču, v Centru starejših na Zbiljah, V mestnem muzeju 
za udeležence Evropskega združenja EURAG in v cerkvi sv. 
Jakoba v Ljubljani. Leta 2015 so gostovali na Solnograškem 
v Wagrainu z velikonočnim koncertom in v Trstu v okviru 
Tedna ljubiteljskew kulture. Člani kvarteta klarinetov so: 

 Dirigent: Viktor Kresnik    

 Sodelujoči: Kvartet klarinetov GLV

  Mešani pevski zbor Zora Janče

  Vokalna skupina JAZZVA

  Baletna šola Saša

 Povezovalec: dr. Tomaž Simetinger

 PROGRAM

 Vinko Štrucl Ljubljanski veterani

 Vinko Štrucl Štiri skladbe za pihalni orkester
  (Prihod, Poskočnica, Uspavanka, Veselje)

 prir. Jože Kregar Primorski plesi – Kvartet klarinetov GLV

 Emil Glavnik, prir. J. Cerovec Logarska dolina(Rapsodija za pihalni orkester)

 Dmitrij Šostakovič, prir.J. de Meij The second waltz (z baletno šolo SAŠA)

 Edward Elgar, prir.H. van Lijnschooten  Pomp and circumstance 
  (z Mešanim pevskim zborom ZORA,  Janče)

 Giuseppe Verdi, prir.W. Meyns Pesem sužnjev –iz opere Nabucco  
  (z Mešanim pevskim zborom ZORA, Janče)

 Jef Penders Glenn meets Wolfang

 Borut Lesjak, prir. Dečo , Nada Žgur Ne čakaj na maj (z vokalno skupino JAZZVA)

 Rado Simoniti, prir. J. Herman Potrkan ples

 Vilko & Slavko Avsenik/Slavko Goričar Pastirček – Kvartet klarinetov GLV

 Ira Paul Schwarz Sax  serenade

 Enzo Hrovatin/Silva Bajc, prir.P.Greblo Solinar (z vokalno skupino JAZZVA)
 Maurizio Monti, Giovani Ullu, Elza

 Budau, prir.N. Kocjančič, J. Žitnik Nora misel  -  vokalna skupina JAZZVA

 Ati Soss, Svetlana Makarovič, V Ljubljano  -  vokalna skupina JAZZVA
 prir. Jasna Žitnik     

 Ivan Žan Prešern, prir. M.Mihelič  Čas počitnic


