
Generacija '57 je ženski pevski zbor, v katerem prepevajo 

predvsem pevke, ki so bile pred 57 leti izbrane na avdiciji za 

otroški in mladinski zbor takratnega Radia Ljubljana. Oba zbora 

Radia Ljubljana, tako otroškega kot mladinskega, sta  ustanovila 

Janez Kuhar in Janez Bitenc. To je bilo daljnega leta 1957, od 

tod tudi ime Generacija '57. V zadnjem obdobju so se zboru 

pridružile tudi druge pevke. Zbor že od vsega začetka vodi 

zborovodkinja Tanja Benedik. 

Prvič so pevke nastopile leta 2007, ko je  zbor sodeloval na 

slovesnem koncertu ob 50. obletnici radijskega otroškega 

pevskega zbora in mladinskega pevskega zbora, ki ga je 

priredila RTV Slovenija. Od takrat zbor nastopa na različnih 

kulturnih prireditvah in dogodkih po Sloveniji. Vrhunec 

aktivnosti  je bilo leto 2011, ko je zbor z različnimi dogodki in 

nastopi obeležil 100. obletnico rojstva skladatelja, dirigenta, 

zborovodje in glasbenega pedagoga Janeza Kuharja. 

V repertoarju nastopov so poleg ljudskih, partizanskih in 

umetnih skladb nepogrešljive tudi skladbe priljubljenega in  

nepozabnega skladatelja Janeza Kuharja. 

        

Mešani pevski zbor KUD Jevnica je kljub več kot 60-letni 

tradiciji zborovskega petja v Jevnici zasedba, ki je lani 

praznovala rosnih 10 let svojega obstoja. V zboru prepevajo 

pevke in pevci iz krajev od Šmartna do Ljubljane. Velike 

razdalje niso ovira, saj pevk in pevcev ne druži le ljubezen do 

petja, ampak so tudi sicer med sabo nerazdružljivi prijatelji, tudi 

takrat ko niso na odru ali na vajah. Od začetka delovanja se zbor 

predstavlja na območni reviji odraslih pevskih zborov v svoji 

občini, sodeloval je na regijskih Sozvočenjih, z regijskih 

tekmovanj pa so pevci prinesli tri bronasta, lani pa srebrno 

priznanje. Sodelujejo na raznih prireditvah v svoji občini in 

širom Slovenije, gostovali so v tudi v tujini. Med pomembne 

nastope sodi tudi izvedba letnega koncerta v decembru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNI KONCERT   

 

ŽePZ GENERACIJA '57 

KUD Janez Kuhar  

(zborovodkinja Tanja Benedik) 

 

z gostoma: 

gledališko igralko Marijano Brecelj in  

Mešanim pevskim zborom KUD Jevnica 

 

Četrtek, 27.11.2014 ob 19. uri  

Rdeča dvorana na Magistratu,  

Ljubljana Mestni trg 1 

 

Vstopnine ni! 



                                                                                                                                                                                                                         

Ženski pevski zbor »Generacija '57« 

 

Slovenski kraj, Bogdan Anzel, Janez Kuhar 

Gozdič je že zelen,  harmoniziral Janez Kuhar 

Da bi jaz znala, ljudska, Ciril Pregelj 

Čuk se je oženil, ljudska, priredil Ubald Vrabec 

Vuštnejša ja ni, ljudska rožanska, priredil Jože 

Leskovar 

     Recitacija      

 

Možila bi se rada, Anica Bolčič, Emil Ulaga, 

Lahko noč, Igo Gruden, Rado Simoniti 

Dil dil duda, prekmurski motiv, priredil Slavko 

Mihelčič 

     Recitacija      

 

Šivala je deklica zvezdo, narodno besedilo, priredil 

Radovan Gobec 

Tam na Pugled gori, Ludvik Kukavica,  priredil 

Radovan Gobec 

Stoji tam v gori partizan, Zdravko Tavčar, priredil 

Ciril Pregelj 

Jutri gremo v napad, Matej Bor, Janez Kuhar 

Mešani pevski zbor KUD Jevnica 

 

Bilečanka, pesnitev in napev zložil Milan Apih 

Bolen mi leži, prir. Radovan Gobec, zapis Vasil 

Hadžimanov 

Druže podji doma, slavonska narodna prir. 

Radovan Gobec 

Šel sem po zelenem travniku, ljudska iz Kostela 

prir. Miro Kokol,  

Zv'žavostna, Pavel Šivic, bes. Mirko Mahnič 

Ederlezi, romska, prir. Srdjan Ribarović 

 

     Recitacija      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženski pevski zbor »Generacija '57« 

 

Splet belokranjskih, Bela Krajina, priredil France 

Zupančič 

Dirin…, Oj deklica mala, belokranjski ljudski, 

priredil Karol Pahor 

Tribučko kolo, belokranjska ljudska, priredil Albin 

Weingerl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


