
GLASBENI NASTOP 

Vokalna skupina BeJazzy  
Je mešana družba pevcev, mlajših in starejših 
glasov, ki jih ljubiteljsko, pod okriljem Kulturnega 
društva BeJazzy druži strast do a capella jazz petja. 
Njihov repertoar bogati predvsem vokalni jazz in 
zabavna glasba v zborovski preobleki. Izvajajo 
svojevrsten, pester program skladb slovenskih in 
tujih skladateljev. Izbor pesmi bogatijo tudi z 
lastnimi avtorskimi priredbami, obujanjem 
zimzelenih melodij in skladb starih mojstrov jazza, 
prirejenih za mešane vokalne skupine. 
S svojimi nastopi in koncerti se podajajo na večje 
odre in v organizacijo lastnih koncertov. V letu 
2016 so sodelovali tudi na Sozvočenjih, kjer so za 
nastop s pevsko zgodbo Noč nad Ljubljanico 
avtorici, zborovodkinji Ksenji Pirc namenili 
posebno priznanje. Na koncertih vsako leto 
pripravijo in predstavijo tudi nekatere že 
pozabljene skladbe, s katerimi nastopajo tudi v 
okviru različnih prireditev. 
V smeri bogatitve kulturne podobe se dobrodelno 
predstavljajo tudi publiki, ki jim je obisk koncertnih 
dvoran onemogočen. Na spletnih straneh YouTube 
in SoundCloud lahko poslušate njihove izvedbe 
znanih slovenskih popevk in tujih evergeenov. 
Skupina prav zdaj sprejema v svoje vrste tudi nove 
pevce, zato vabijo vse, ki so željni pridobiti novo 
pevsko izkušnjo. 
Polet in temperament Vokalne skupine BeJazzy 
razvija in krepi njihova idejna in umetniška vodja, 
zborovodkinja Ksenja Pirc. 
 

Kontakt: vs.bejazzy@gmail.com 
 

---------- 
 

Radi govorimo: kjer je volja, tam je pot. 
Upam si trditi: kjer je cilj, tam je volja. 

(Viktor E. Frankl) 
 

Organizator 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA 
CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE dr. Lojz 
Kraigher, Zaloška 7a, 1000 Ljubljana 
kudkcmf.tajnistvo@gmail.com, spletna stran: 
www.nova.kudkcmf.si/si; FB: KUDKCMF  

 
 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
bo fotografije s potovanj razstavljala Ajda Zelič,  

študentka 6. letnika splošne medicine 
 
 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
Razstavlja Janez Podnar, Hodil po zemlji sem naši  

 
 

V avli UKCL razstave 
PROJEKT V ODSEVU: Obrazi droge: Poglej me zdaj. 

Pripravilo DŠMS, SloMSIC 
 

Študentski koncert MF Ljubljana: 
četrtek, 30.11. 2017 ob 19.30 uri 

v Unionski dvorani 
 

48. Plečnikov Zdravniški koncert 
petek, 8. 12.2017 ob 19. uri 

v Slovenski filharmoniji 
 

RAZSTAVA Z BOŽIČNIM KONCERTOM v UKCL bo  
v torek, 19. decembra 2017, ob 16.30 

V Dolenčevi in v Taborjevi galeriji  
bodo razstavljali 

LIKOVNIKI LIKOVNE SKUPINE LEON KOPORC  
KUD-a KC in MF 

 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
USTANOVITELJI IN 

 

 
 

 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 7. novembra 2017, ob 16.30 
v razstavišču 

UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 
CENTRA LJUBLJANA 

 
v DOLENČEVI GALERIJI 

 

razstavljata brata 

JOŽE KOVAČIČ 
 in  

JANEZ KOVAČIČ, akademski slikar, 
 

člana Likovne skupine Leon Koporc KUD-a  
 

Predstavila ju bo Špela Kovačič 
 
 

v TABORJEVI GALERIJI 
razstavlja 

STAŠA KOŠAK-BLUMER 
 
 

GLASBENI PROGRAM 
Vokalna skupina BeJazzy  

 
 
 
 

Prireditev vodi  
prof. dr. ZVONKA ZUPANIČ SLAVEC, dr. med. 

 

mailto:vs.bejazzy@gmail.com


DOLENČEVA GALERIJA 
brata JOŽE in JANEZ KOVAČIČ, 
člana Likovne skupine Leon Koporc KUD-a  
 

Akad. slikar JANEZ KOVAČIČ s svojim dolgoletnim 
umetniškim vodenjem »Likovne skupine Leon Koporc« 
Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in 
Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher (dalje KUD) deluje 
med 60 slikarji, med katerimi so tudi hendikepirani 
umetniki, in jim s svojim presežnim vodenjem in likovnim 
vzgajanjem daje veliko raznovrstnega slikarskega znanja. 
S svojo pozitivno naravnanostjo, lastnim zgledom in 
trdnim zaupanjem v široko družbeno in kulturno 
poslanstvo likovne umetnosti jih na vsakem koraku 
nagovarja k širjenju njihovega dela. Desetletje in pol je 
umetniški vodja KUD-ove likovne skupine, ki jo pro bono 
vodi in spremlja na različnih likovnih kolonijah, pri 
izobraževanju, na razstavah in drugod. Tam, ne le da 
predano in brez vsake skrivnosti širi svoje znanje in 
izkušnje ter spodbuja k individualnemu likovnemu izrazu, 
ampak tudi kreira nove zamisli, društvo povezuje z 
drugimi društvi, organizira druge kolonije (vsaj 50 kolonij 
skozi desetletja na različnih krajih) ter vabi člane KUD-a k 
razstavljanju na različnih koncih Slovenije. Letno vodi na 
različnih kolonijah doma in v tujini nad 100 slikarjev. S 
svojo povezovalno močjo in človeško toplino na 
neposreden in človeško spodbuden način širi ljubiteljsko 
likovno kulturo med Slovenci. Glede na njegovo široko 
vpetost v amatersko likovno dejavnost različnih 
slovenskih likovnih društev, kjer je mentor in organizator, 
mednje pogosto vabi tudi slikarje KUD-a Kliničnega 
centra, kar prispeva k temu, da se njihov ustvarjalni duh 
krepi in prinaša boljše rezultate in povezave.  

Janez Kovačič pri sodelovanju z ljubiteljskimi 
slikarji te povezuje s profesionalnimi umetniki in med 
njimi briše meje, saj vse vodi k skupnemu cilju – iskanju 
lepote likovnega izraza. Glede na Kovačičevo delo v 
ljubiteljski dejavnosti je njegovo poslanstvo predvsem v 
tem, da v širokem slovenskem prostoru plemeniti 
likovno ustvarjalnost in na najvišji kakovostni ravni širi 

kulturno zavest ljudi, jih angažira pri ustvarjalnem delu in 
preko številnih razstav in kolonij ter opremljanja 
prostorov s slikami kultivira narod. Umetniško 
ustvarjanje namreč na različne načine plemeniti 
posameznike in družbo, ljudi oddaljuje od vsakdanjih 
skrbi, jih žlahtni in duhovno bogati ter motivira za 
povezovanje v likovnem okolju.  

V bolnišnični dejavnosti KUD-ova likovna 
skupina preko svojega mentorja Janeza Kovačiča 
uresničuje temeljna načela bolnišničnega delovanja, to je 
humanizacijo medicine in hospitalizacije, prinaša 
domačnost in toplino v zdravstveno okolje, in to ne le v 
terapevtskih galerijah klinike, ampak v celotni bolnišnici, 
saj je veliko umetniških del darovanih, lepšajo bolniške 
sobe in hodnike ter čakalnice in ambulante, kar bolnike 
spodbuja pri zdravljenju. S tem umetnost opravlja svoje 
terapevtsko poslanstvo v duhu rekla UMETNOST 
ZDRAVÍ! Ta zgled preko Kovačičevega dela prehaja v 
vseslovenski zdravstveni prostor, kjer nastajajo nove 
terapevtske galerije in zdravstvene likovne skupine. 
Omembe vredno je tudi slikarjevo povezovanje 
slovenskih slikarjev v tujini: v Torontu in Clevelandu, pa 
na Dunaju in v Celovcu ter drugod, slikarsko kolonijo pa 
je organiziral celo v Jordaniji.  

Slovenski akademski slikar in humanist Janez 
Kovačič je na ljubiteljskem področju likovne umetnosti 
njen pravi ambasador doma in v tujini, ki si zaradi 
vseživljenjskega prizadevanja za krepitev ljubiteljskega 
likovnega poslanstva ob 75-letnici življenja zasluži 
najvišja javna priznanja in je deležen velike hvaležnosti 
celotnega Kliničnega centra v Ljubljani. Še letos bo odprl 
stalno donatorsko zbirko svojih del na Brezovici pri 
Ljubljani.        Prof. dr. Zvonka Z. Slavec, dr. med. 
 

Slikar JOŽE KOVAČIČ 
Jože Kovačič je moj stric in zato ga bom danes 
opisala v posebni luči… Predstavlja tipično zgodbo 
v mladosti talentiranega slikarja, ki je moral svoj 
izraziti slikarski talent odložiti zaradi poklicnih in 
življenjskih obveznosti. Njegova želja po likovnem 

ustvarjanju v njem ni nikoli ugasnila, saj je med 
drugim imela možnost tleti v bližini dveh likovnih 
ustvarjalcev: brata in svaka. Z bratom je bil veliko v 
ateljeju, kjer je sodeloval pri izvedbi številnih 
vitražnih oken.  

Ob odhodu v pokoj, je napočil trenutek, ko 
je lahko prisluhnil sebi in začel uresničevati svojo 
željo po slikanju. Pridružil se je KUD-u Kliničnega 
centra in  Medicinski fakulteti, kjer aktivno 
sodeluje. Je družabno naravnan, nikoli samotarski, 
skupinsko delo je zanj nekaj samoumevnega. 
Pošteno delo mu je pisano na kožo in, ker ima 
visoka in čvrsta moralna načela, se odziva 
predvsem daljnim in mogočnim idealom. Vse te 
vrednote imajo izvor v temeljih njegove kmečke 
družine na Rakitni, ki mu je vdahnila tudi družinsko 
naravnanost.       Špela Kovačič 

 

TABORJEVA GALERIJA 
STAŠA KOŠAK-BLUMER 
 

BELI MENIH, PRISLUHNI MI 
"ko nas barve izdajo" 
slika – VIDIM VEČ KOT POVEM - 
sem zelo poslušna – vedno ubogam sama sebe  
STATUS 
UMETNICA – SLIKARKA 
ROJENA LJUBLJANČANKA 
STAŠA KOŠAK-BLUMER 
S ČASOM ZAROČENA 
GLASBA MI POMEN ŽIVLJENJA 
MEDICINA OBSTOJ SPOZNANJA 
MITOLOGIJA STRAST RAZISKOVANJA 
DELO - RISANJE: 
DOLŽNOST  
 ̠do vseh – posebno svojih dveh otrok - 

sina Blaža in hčere Diane 
PROGNOZA 
»KO SAM SEBI GOST SI KRUT« 

Staša Košak Blumer 
Kontakt: stasa_kosak@yahoo.com 

mailto:stasa_kosak@yahoo.com

