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KUD SVOBODA ČRNUČE

Donatorji koncerta:

Tenorji:  Franci Kosem, Nace Vidmar,
  Jure Munda, Robert Golob, 
  Boris Škrlec

Basi:   Vinko Jager, Janez Perko,
  Darko Kovač, Jure Božič

V sedemnajstem letu obstoja in po ducatu celovečernih 
letnih koncertov, v katerih se je oktet Zven skoraj 

izključno posvečal gojenju slovenske pesmi, ljudske in 
umetne, se tokrat v prvem delu programa prvič 

podajamo na tujejezično področje. Najbolj naravno se 
nam je zdelo, da se najprej, kakor nakazuje izbrani 

naslov nocojšnjega koncerta, ozremo k bližnjim in manj 
bližnjim slovanskim narodom kot poklon večstoletnim 

naravnim težnjam naših duhovno občutljivejših in 
razgledanih prednikov po kulturnem povezovanju z 

najbolj sorodnimi ljudstvi.

Pomenljivo mesto, čeprav morda samo anekdotično, 
ima v nocojšnjem kontekstu 'oddaljene bližine' 

kulturnih stikov prva skladba večera Enolično cinglja 
kraguljček (Однозвучно гремит колокольчик), pesem z 
daljnih ruskih step, ki jo je skupina fantov iz Podgore 

pri Gorici po novem letu 1937 prišla tiho zapet 
svojemu zborovodju Lojzetu Bratužu pod okno goriške 

bolnišnice, kjer je umiral zaradi posledic fašističnega 
nasilja, in potem hitro zbežala.

V skladu z omenjenim konceptom iskanja kulturne 
bližine ne glede na dejanske ali namišljene razdalje 
posegamo v drugem delu po pevski in zborovski 

tradiciji obrobnih in čezmejnih območij
 slovenskega etničnega prostora.

LETNI KONCERT

“NAJVEČ SVETA
 OTROKOM SLIŠI SLAVE”



Aleksandr Lvovič Guriljov / Lovro Hajnev  
Zvonček (Однозвучно гремит колокольчик) (ruska)

I. Šulga
 Plyve kacha (ukrajinska/lemkovska)

Solo: Matija Jager

Eugen Suchon
 Aká si mi krásna (slovaška)

Jaku jsem si frajírenku
 (češka)

Slavko Mihelčič
 Trava neroste (moravska)

Slavko Mihelčič
 Zvira voda (medjimurska)

Slavko Mihelčič
 Vesela popevka (srbska)

Vaclav Horejšek
 Tiho noći (vojvodinska)

Rado Simoniti
 Ќe ti umram (makedonska)

Rado Simoniti
 Bolen mi leži (makedonska)

Oskar Dev
 Tam, kjer lunica (ljudska s Tolminskega)

Metod Bajt
 Magdalenca (ljudska s Tolminskega)

Vir: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU
 Stoji, stoji tam klojšter lep (Magozd nad Kobaridom)

Anton Birtič
 Oj božime (ljudska iz Benečije)

Rihard Orel
 Na briegu je vietar (ljudska iz Gorenje Mierse v Benečiji)

Danilo Švara
 O le mamka vi, vi (ljudska iz Benečije)

Adam  č, adam  č (ljudska iz Ukev v Kanalski dolini)

Kje me mo mošna sku  z ta rinčica šua (ljudska iz Ukev v 
Kanalski dolini)

Matija Tomc
 Rezjanska (ljudska iz Rezije)

Alojz Srebotnjak
 Rezijanska (ljudska iz Rezije)


