
 

   

Seminar za zborovske pevce 

»Stezice, ki so včasih bile« – seminar za pevce, ki želijo obogatiti svoj repertoar s 
priredbami ljudskih in ponarodelih zborovskih skladb. 

  
  

Vodja:    Klara Maljuga 

Datum:   20.–25. oktober, 2018 

Lokacija:   Ljubljana; dvorana v Glasbeni šoli Rakovnik 

   Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

Demonstracijski zbor: zbor sestavljen iz prijavljenih udeležencev ter pevcev zbora  

   Ljubljanski Madrigalisti 

Sklepni koncert:  25. 10. 2018 ob 20:00 v dvorani GŠ Rakovnik 

Kotizacija:   20 €   

Organizator:   društvo Mešani komorni zbor Ljubljanski Madrigalisti 

Informacije:   info@madrigalisti.si ali 040 580 486 (Valerija Javornik) 

  
  

Rok za prijavo: ponedeljek, 15. 10. 2018  
 
  

Priloženo prijavnico izpolnite in pošljite na mail naslov info@madrigalisti.si ali 
po pošti na naslov društvo Mešani komorni zbor Ljubljanski Madrigalisti, Krekov trg 2, 
1000 Ljubljana. 
 
 
 
Udeleženci seminarja:  
 

K udeležbi vabimo pevce zborov različnih profilov, ki želijo razširiti svoj repertoar s 
klasikami priredb ljudskih in ponarodelih skladb. Pevske izkušnje so zaželene, niso pa pogoj. 
Namen seminarja je, da se posamezniki naučijo nekaj najbolj poznanih priredb ljudskih in 
ponarodelih skladb za skupno petje ob različnih priložnostih. 
  V kolikor bi želeli na seminar prijavit več ljudi (pevski sestav) Vas prosimo, da nas 
pokličete na telefon 040580486 (Valerija).  
 
 
Vsebina seminarja: 
 

Temeljna vsebina seminarja bodo priredbe ljudskih in ponarodelih zborovskih skladb, 
primerne za skupno petje zbranih ob različnih priložnostih. Med upevanjem se bomo dotaknili 
ključnih vokalno-tehničnih težav in se srečali s pojmom doživetega nastopa. Pevci bodo notno 
mapo prepeli in izmed skladb izbrali dve, s katerimi se bodo predstavili občinstvu na koncertu 
Ljubljanskih Madrigalistov, 25.10.2018. Učili se bodo petja čistih harmonij in jasne ritmične 
dikcije. Spoznali bodo pojem zborovskega fraziranja in muziciranja, predvsem pa doživeli 
vzdušje in energijo dela, ki prežema vaje mešanega komornega zbora Ljubljanski Madrigalisti. 
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Voditelj seminarja: 
 
 Klara Maljuga je kot zborovodkinja opozorila nase z uvrstitvijo med najboljših šest na 
1. tekmovanju mladih zborovskih dirigentov Mateja Hubada v Ljubljani, leta 2016. Zaključuje 
magistrski študij zborovskega dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu 
profesorja Sebastjana Vrhovnika. Redno se udeležuje mednarodnih dogodkov za zborovske 
dirigente. Med drugim je aktivno sodelovala na seminarjih pod vodstvom Garya Gradena, 
Mortena Shuldt-Jensena, Stana Engebretsona, Volkerja Hempflinga, Ryana Beekena in 
drugih. Kot zborovodkinja ima za seboj tri letno sodelovanje s pevskima sestavoma Klapa 
Planta in APZ Alojzij Mav ter sodelovanje s Fantovskim zborom Škofijske klasične gimnazije 
Sv. Stanislava. Pevske izkušnje je pridobila v zborih pod vodstvom Ambroža Čopija, 
Sebastjana Vrhovnika, Matjaža Ščeka, Stojana Kureta in drugih. »Naj pojejo vsi, naj se poje 
povsod!«. 
 
 
 
O organizatorju: 
 

Začetki mešanega komornega zbora Ljubljanski Madrigalisti segajo v leto 1991. Vodil 
jih je umetniški vodja Matjaž Šček. V desetih letih sodelovanja so se uspešno predstavili 
širšemu občinstvu. Mesto zborovodje je po desetih letih prevzel Walter Lo Nigro, za njim 
Andreja Martinjak, Mateja Kališnik in Primož Malavašič. Tudi pod vodstvom ostalih dirigentov 
je zbor uspešno sodeloval na tekmovanjih v Mariboru, v Spittalu in drugod. Njihov pevski 
repertoar obsega pesmi iz različnih zvrsti in obdobji zborovske glasbe. Posneli so osem 
zgoščenk, leta 2014 pa svoj prvi videospot v sodelovanju s skladateljem Matijo Krečičem.   

Sezono 2017/2018 so začeli z udeležbo na regijskem tekmovanju v Zagorju, kjer so 
prejeli zlato z odliko, posebno priznanje za najboljšo zasedbo tekmovanja, najboljši mešani 
pevski zbor regijskega tekmovanja in posebno priznanje zborovodji za najboljšo izbiro 
sporeda. Z Naše Pesmi 2018 pa so odnesli srebrno plaketo. V sezoni 2018/2019 je na mesto 
zborovodje stopila Klara Maljuga. 

 
 
Spored: 
 

- Emil Adamič: Rasti, rožmarin! I. 
- Emil Adamič: Vipavska 
- Anton Foerster: Pevec 
- Matej Hubad: Škrjanček poje, žvrgoli 
- Davorin Jenko: Lipa 
- Aldo Kumar: Dajte, dajte 
- Hilarij Lavrenčič: Kje so tiste stezice… 
- Jože Leskovar: Kolkor kapljic tolko let 
- France Marolt: Venci veili 
- Walter Lo Nigro: Dekle je pralo srajčke dvej 
- Karol Pahor: Pa se sliš' 
- Stanko Premrl: Zdravljica 
- Mihael Rožanc: Dober večer 
- Janko Žirovnik: Kukav'ca 

 
 



 

   

Urnik:  
 
 

Sobota, 20. 10. :   od 15:00 dalje: registracija udeležencev, nagovor  

15:30 – 21:30 vaja    

 

Ponedeljek, 22. 10. :  18:30 – 21:30 vaja 

  

Torek, 23. 10. :   18:30 – 21:30 vaja 

  

Četrtek, 25. 10. :      18:30-19:30 upevanje  in tonska vaja 

20:00 nastop  

po nastopu pogostitev in druženje s prepevanjem 

  

  



 

   

PRIJAVNICA  

na Seminar za zborovske pevce “Stezice, ki so včasih bile” 

  
Ime:___________________________ 
  
Priimek:________________________ 
  
Naslov:____________________________________________________ 
  
Telefon:___________________________________________________ 
 
E-mail:____________________________________________________ 
 
  
Dosedanje pevske izkušnje: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

  
 
  
Pojem (označi):       bas   tenor   alt  sopran   
  
  
 
 

Prijavnico izpolnite in pošljite mail naslov info@madrigalisti.si, ali po pošti na naslov 
društvo Mešani komorni zbor Ljubljanski Madrigalisti, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana do vključno 
ponedeljka, 15. oktobra, 2018. Po prejeti prijavnici Vam bomo poslali podrobnejše informacije 
o izvedbi seminarja  in podatke za nakazilo kotizacije. 

  
  
 
  
 
 

         

Kraj in datum:   
_______________________________ 

Podpis: 
_______________________________ 

 
 
Podatki bodo uporabljeni izključno za organizacijo seminarja in ne bodo nikjer objavljeni.   
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