
15. KOROŠKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI
od 4. do 25. aprila 2017

Častni pokrovitelj: Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar

KOROŠKA PESEM  
PREKO MEJA

Sodelujejo:
Kvintet bratov Smrtnik – Korte, Obir, Slovenski oktet,  

Mešani pevski zbor Danica - Št. Primož

Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana,  
sreda, 12. aprila 2017 ob 19.uri

Vstopnice ( 5 eurov ) so v prodaji pri blagajni Cankarjevega doma,  
vsak delovnik od 11.00-13.00 ure in od 15.00-20.00 ure, ob sobotah od 11.00-13.00 ure.  



Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja 
za najbolj reprezentativen slovenski moški vokalni komorni ansambel. Osnovno 
poslanstvo okteta je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe. 
Repertoar okteta je izjemno širok in raznolik, saj ga oblikujejo skladbe od renesanse 
do ljudskih pesmi vseh narodov, od klasicizma in romantike do skladb sodobnikov 
mnogo jih je bilo napisanih ali prirejenih prav zanj. Posebno skrb seveda namenja 
slovenski pesmi, tako ljudski kot umetni, ki jo vedno znova s posebnim žarom 
predstavlja na domačih koncertnih odrih, z veseljem pa jo ponese med rojake in 
ljubitelje petja po svetu. V šestih desetletjih delovanja se je oktet predstavil na domala 
vseh pomembnejših domačih in mednarodnih koncertnih odrih. 
V teku let je odličnost sestava vzdrževalo in usmerjalo pet umetniških vodij: Janez 
Bole, dr. Valens Vodušek, Darijan Božič, Anton Nanut in dr. Mirko Cuderman. Od leta 
2008 je njegov umetniški vodja Jože Vidic, prvak Slovenskega narodnega gledališča 
Opera in balet Ljubljana.
V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je zamenjalo preko 40 
pevcev. Vsi so čutili izjemno predanost in pripadnost narodu, ki so ga nosili v imenu. 
Nekateri od njih so bili vodilni slovenski solisti svoje generacije in so nastopali v 
največjih koncertnih in opernih hišah doma in po svetu, drugi so bogatili zven okteta 
s svojo ljudskostjo, neposrednostjo in toplino.
Od jeseni 2016 ansambel deluje v novi zasedbi.

Kvintet bratov Smrtnik: Pri Smrtniku v Kortah se je vedno prepevalo. Že v povojnem 
obdobju so po vsem Koroškem prepevale »Smrtnikove sestre«. To lepo tradicijo pa so 
nadaljevali od leta 1985 naprej Bratje Smrtnik. Začeli so prepevati v pevskem kvartetu 
pod taktirko učitelja, skladatelje, pesnika in pisatelja Valentina Polanška, ki je pevski 
talent bratov Smrtnik odkril že v šolski dobi kot njihov učitelj. Prvi formalni nastop 
»Kvarteta bratov Smrtnik« je bil 14. julija 1985 pri »Cingelcu na Trati« blizu Borovelj. 
Leta 1996, ko so se bratje Smrtnik odpravljali na pevsko turnejo po Argentini, je 
kvartet okrepil bratranec Marko in tako je iz Kvarteta nastal »Kvintet bratov Smrtnik«. 
Po turneji po Argentini so gostovali še v Armeniji, v Nemčiji, na Hrvaškem, v Italiji, po 
vsej Avstriji in Sloveniji. Kvintet bratov Smrtnik velja za ambasadorja koroško slovenske 
pesmi, saj je ponesel to lepo slovensko pesem tudi med nemško govoreče sodeželane 
in s tem pomagal graditi mostove med narodnima skupinama na Koroškem in v 
Avstriji.  Predstavili so se tudi v številnih televizijskih in radijskih oddajah v Avstriji in 
Sloveniji. Tako so zapeli v popularnih oddajah avstrijske televizije ORF kot so to »Mei 
liabste Weis« ali »Klingendes Österreich“ in bili gostje na raznih velikih prireditvah v 
Sloveniji. Kvintet, vodi ga koroški glasbeni etnolog dr. Bertej Logar, se je v pevskem 
repertoarju  zapisal predvsem čim bolj kvalitetnemu izvajanju slovenskih ljudskih in 
umetnih pesmi. S tem so dosegli izjemno prepoznavnost in so ponosni, da njihove 
pesmi prepevajo tudi številne druge skupine.  

PROGRAM:

Kvintet bratov Smrtnik
člani: Franc Jožef, Zdravko, Marjan, Vladimir in Marko; umetniški vodja Bertej Logar

Prir. E. Logar: Venček slovenskih ljudskih 
Koroška narodna: Tam kjer teče bistra Zila 

Popevka, prir. E. Logar:  Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi
Ponarodela iz okolice Sel: Videl dežele sem tuje

Ruska narodna, S. Žarov, 
Prir. E. Polanšek  Večerni zvon 

SLOVENSKI OKTET
umetniški vodja Jože Vidic

Tim Ribič, Vladimir Čadež, Rajko Meserko, Janez Triler, Jože Vidic, Darko Vidic,
Janko Volčanšek, Matej Voje

Slovenska ljudska, France Marolt: RIBNIŠKA
Slovenska ljudska, Danilo Švara: MOJ OČKA

Pavle Kernjak, Pavle Kernjak: KATRCA
Slovenska ljudska, Fran Venturini: NOCOJ PA, OH, NOCOJ

Pavle Kernjak, Pavle Kernjak: REGINA

Mešani pevski zbor DANICA 
Št. Primož, zborovodja Stanko Polzer

Narodna iz Zahomca, Hilarij Lavrenčič: Sem šev, sem šev čez gmajnico
Narodna iz Roža, Luka Kramolc: Səntər pojd`

Koroška narodna, Pavle Kernjak: Ko`b jes vedava
Narodna iz Roža, Anton Nagele: Pojdam u rute

Koroška narodna, Silvo Mihelič: Nmav čriez jizaro
Franz Leder Lesičjak, Luka Kramolc: Pesem o rojstvu

Narodna iz zgornjega Roža, Zdravko Švikaršič:  Moj puəbč rajža z Hraca v Wiən
Franz Leder Lesičjak, Luka Kramolc: Pesem o vigredi

Pesmi iz Ziljske doline, Lojze Lebič: Visoki rej

Vsi skupaj:
Janko Mikula, Pavle Kernjak: 

Rož, Podjuna, Zila



DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA SE ZAHVALJUJE ZA SODELOVANJE:

avstrijski  kulturni  forumlju

Izdalo in založilo: Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, zanj predsednik Lovro Sodja, prof., za organizacijo 
Lovro Sodja; Sedež društva: Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, www.dsap.si , Ljubljana, april 2017; Oblikovanje in tisk: 
Nonparel d. o. o., Medvode.

t h e  s l o v e n i a n  m a s t e r s i n g e r s  -  s i n c e  1 9 5 1

W :  w w w. s l o v e n s k i - o k t e t . s i      E :  i n f o @ s l o v e n s k i - o k t e t . s i

Mešani pevski zbor Danica, zborovodja mag. Stanko Polzer. Mešani pevski zbor Danica 
ima v zadnjih letih navadno okoli 50 pevk in pevcev. Glavno nalogo vidi v ohranjanju in 
podajanju slovenske narodne in umetne pesmi. Prizadeva si za načrtno glasovno šolanje 
pevk in pevcev. Sodeluje tudi na raznih pevskih tekmovanjih. Tako je leta 2005 v Mariboru 
na tekmovanju »Naša pesem« dosegel srebrno plaketo, leta 2012 pa je pri vsekoroškem 
tekmovanju postal »Koroški zbor leta«.Gostovanja so zbor vodila že v mnoge srednjeevropske 
države, dodatno pa tudi dvakrat v Ukrajino  (1993, 2003) ter v ZDA in Kanado (1995), kjer so 
obiskali slovenske rojake. MePZ Danica je eden najvidnejših nosilcev kulture v občini Škocjan 
- St. Kanzian in pomembno prispeva k ohranitvi slovenskega jezika na Koroškem. Zbor je leta 
1912 ustanovil slepi organist Andrej Mičej iz Šentvida v Podjuni. Po drugi svetovni vojni je 
prevzel odgovornost za pevsko dejavnost Hanzej Kežar, ki je bil nad 45 let duša pevskega 
delovanja. Leta 1992 je predal vodenje zbora današnjemu zborovodji Stanku Polzerju. Z 
izvajanjem glasbenih stvaritev za zbor in orkester je Polzer razširil repertoar in zboru dal nove 
akcente.

•	 Uradu	Vlade	RS	za	Slovence	v	zamejstvu	in	po	svetu

•	 Cankarjevemu	domu	v	Ljubljani

•	 Veleposlaništvu	Republike	Avstrije	v	Ljubljani

•	 Avstrijskemu	kulturnemu	forumu	v	Ljubljani

•	 Krščanski	kulturni	zvezi	v	Celovcu

•	 Slovenski	prosvetni	zvezi	v	Celovcu

•	 Slovenskemu	oktetu

•	 Kvintetu	Bratov	Smrtnik

•	 MePZ	Danica,	Št.	Primož
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W: www.slovenski-oktet.si                  E: info@slovenski-oktet.si


