
Rado Simoniti - ... besede: 0
Svetovni dan ... petja: 2
Kulturni vodiči: 0

Pa ta viža ni preč: 0
Borderliner: 0
Tekmovanje ... Savi: 0
Zborovsko ... Evrope: 0
Slovensko ... pesem: 0
Srečanje ... brega: 0
Vizije, ... skupin: 0
Tekmovanje ... stopnji: 0
Ringaraja: 0
Klovnbuf: 0
Kiparska delavnica Les: 0
Mladinska ... Piran: 0
Mednarodni ... Beltinci: 0
Državno srečanje ... pelji: 0
Likovna delavnica ... Paki: 0
Mentorjev feferon 2013: 0
Prevajalnica JSKD: 0
Mednarodna ... pedagogike: 0
Tekst v podobi: 0
Balada o strugarju: 0
Sklepno ... avtoric: 0
Dan kulturnih ... kulture: 0
Slovenski zborovski arhiv: 0
Zmes za ples, ... plesu: 0
Ljubiteljska ... kriza: 0
Maraton v Španskih borcih: 0
Musica creativa: 0
Mentor, ... mentorje: 0
Parafraze: 0
Kult3000: 0
Bojan ... tirnice: 0
KULT3000 Monošter: 0
Teden ljubiteljske kulture: 0
Delavnica, polna nereda: 0

Število objav: 12
Internet: 5
Radio: 1
Tisk: 6
Spremljane teme:
Srečanje big bandov: 0
Javni sklad ... dejavnosti: 12
Kulturna šola: 0
Linhartovo srečanje: 0
Festival MareziJazz: 0
Tabor ... Stični: 0
Opus 1: 0
Pika miga: 0
Mednarodno ... Maribor: 0
Adamičeva pomlad: 0
Priznanja JSKD: 0
Pevci nam ... godejo: 0
Živa, festival ... mladih: 0
Potujoča muzika: 2
Festival neodvisnega filma: 0
Filmski ... laboratorij: 0
Festival mlade ... Urška: 0
Rastoča knjiga: 0
Srečanje ... ustvarjalcev: 0
LOAC: 0
Žive besede - festival: 0

Zbirka medijskih objav
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
za obdobje 5. 12. 2015
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Seznam objav v zbirki:

Radio Naslov V Cankarjevem domu bo bienalni koncert Združenih mladinskih borov

Zaporedna št.
1

Medij; Doseg Radio Slovenija 2; 177.000 14:11 Trajanje: 2 min

Rubrika, Datum Kulturnice; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
5

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti , Potujoča muzika , Svetovni dan zborovskega petja

Povzetek

...osemnajstih v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma začel bienalni koncert Združenih mladinskih borov poimenovan 
. Ubrano bo zapelo več kot 500 mladih iz vseh koncev Slovenije, ki bodo tako obeležili Potujoča muzika Svetovni dan 

. Izbor zborov in nedeljski dogodek je Kaji Kokot Žanjič predstavila Mihela Jagodic, strokovna zborovskega petja
svetovalka za... 

Tisk Naslov V Gallusovi dvorani ne more nastopiti kar vsak!

Zaporedna št.
2

Medij; Doseg Delo; 157.000 Stran: 18 Površina: 964 cm2

Rubrika, Datum Panorama; 5. 12. 2015

Stran v zbirki:
8

Avtor Saša Bojc

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti , Potujoča muzika , Svetovni dan zborovskega petja

Povzetek
... 24.  Petsto mladih bo jutri v Cankarjevem domu že tretjič odpelo najbolj množičen svetovni dan zborovskega petja
koncert na ta dan v Sloveniji Predvčerajšnjim je bila za mladinski pevski... 

Tisk Naslov Dodatna sredstva za izobraževanje in zaposlovanje mladih

Zaporedna št.
3

Medij; Doseg Delo; 157.000 Stran: 4 Površina: 371 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 5. 12. 2015

Stran v zbirki:
9

Avtor Adamič Jelka Šutej

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...družbenim skupinam, ki so bile doslej zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov prikrajšane za ustvarjanje in polno 
udeležbo v dostopu do kulturnih dobrin.  tako načrtujemo, da bi s pomočjo projektov Javni sklad za kulturne dejavnosti
zagotovili 277 usposabljanj in enako število zaposlitev za mlade od 15 do 29 let. Javna agencija za knjigo naj... 

Tisk Naslov Glasba

Zaporedna št.
4

Medij; Doseg Dnevnik; 112.000 Stran: 34 Površina: 212 cm2

Rubrika, Datum Scena; 5. 12. 2015

Stran v zbirki:
10

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...Potujoča muzlka Koncert. Ljubljana. Cankarjev dom. Gallusova dvorana. Nedelja ob 18. uri. Množični koncert izbranih
mladinskih zborov je projekt  - organizacije, ki že vrsto let skrbi za razvoj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
ljubiteljske kulturne dejavnosti otrok in odraslih z organizacijo prireditev na območni, regijski, državni... 

Internet Naslov Miklavžev sejem, pred Metelkovim domom Škocjan

Zaporedna št.
5

Medij; Doseg Dolenjskilist.si; 32.812

Rubrika, Datum Novice; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
11

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...praznična darila bodo popestrili s kulturnim programom (nastopi otrok, ljudski pevcev, harmonikarjev), za otroke bo v 
organizaciji novomeške izpostave  potekala tudi likovna delavnica. Sejem bo Javnega sklada za kulturne dejavnosti
obiskal tudi sam sv. Miklavž.... 



3

Internet Naslov Predstavile so se najboljše skupine iz sedmih občin

Zaporedna št.
6

Medij; Doseg Sobotainfo.com; 15.000

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
12

Avtor Anja Vučkič

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek

...so se najboljše skupine iz sedmih občin Predstavile so se najboljše skupine iz sedmih občin Predstavile so se 
najboljše skupine iz sedmih občin  Območna izpostava Lendava Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti
je v gledališki in koncertni dvorani Lendava včeraj organiziral dan odprtih vrat z naslovom "Praznujmo skupaj", in 
pripravil... 

Internet Naslov Miklavžev sejem, pred Metelkovim domom Škocjan

Zaporedna št.
7

Medij; Doseg Lokalno.si;

Rubrika, Datum Lokalno aktualno; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
13

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...praznična darila bodo popestrili s kulturnim programom (nastopi otrok, ljudski pevcev, harmonikarjev), za otroke bo v 
organizaciji novomeške izpostave  potekala tudi likovna delavnica. Sejem bo Javnega sklada za kulturne dejavnosti
obiskal tudi sam sv. Miklavž.... 

Tisk Naslov Miklavževali bodo v cerkvi Olimie

Zaporedna št.
8

Medij; Doseg Rogaške novice; Stran: 17 Površina: 158 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
14

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...prejeli najvišje državno odlikovanje zlati častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2000 plaketo glavnega mesta 
Ljubljana in leta 2003 zlati znak . Vse to sooblikujejo tudi študentje z območja javnega sklada za kulturne dejavnosti
upravne enote Šmarje pri Jelšah. Do pred kratkim je zboru predsedovala Slatincanka Barbara Slivnik, na... 

Tisk Naslov Prihaja gledališče slepih

Zaporedna št.
9

Medij; Doseg Idrijske novice; Stran: 1 Površina: 104 cm2

Rubrika, Datum Naslovna stran; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
15

Avtor I. T. A.

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...Gostovanje v Rudniški dvorani Prihaja gledališče slepih IDRIJA -  in Lions klub IdrijaJavni sklad za kulturne dejavnosti
organizirata gostovanje članov gledališča slepih in slabovidnih Novi Život iz Zagreba. V Rudniški dvorani v Idriji bodo 
gledališčniki... 

Tisk Naslov Postojna / MePZ Lojze Bratuž prejemnik srebrnega priznanja

Zaporedna št.
10

Medij; Doseg Novi glas; Stran: 12 Površina: 143 cm2

Rubrika, Datum Aktualno; 3. 12. 2015

Stran v zbirki:
16

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...priznanja Mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice je minuli konec tedna sodeloval na regijskem tekmovanju 
odraslih pevskih zasedb v Postojni, ki ga prireja  Republike Slovenije. Goriški zbor Javni sklad za kulturne dejavnosti
seje v zadnjih mesecih pod vodstvom dirigenta Davida Bandlja vestno pripravljal na ta pomembni izziv in zato okrepil... 
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Internet Naslov Pravljično mesto Gornja Radgona

Zaporedna št.
11

Medij; Doseg Pomurje.si;

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
17

Avtor B. Bernarda Peček

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...Zagorc (OŠ Gornja Radgona) in župan Stanislav Rojko. Poleg omenjenih s programi sodelujejo tudi OŠ Antona 
Trstenjaka Negova, Zasebna glasbena šola Maestro,  in seveda ponudniki kulinaričnih in drugih dobrot, ki bodo Jskd
zasedli 17 stojnic na Trgu svobode. V Špitalu je bil sinoči na Ta veseli dan kulture brezplačen... 

Internet Naslov Prireditev Praznujmo skupaj v Lendavi

Zaporedna št.
12

Medij; Doseg Pomurje.si;

Rubrika, Datum Ostalo; 4. 12. 2015

Stran v zbirki:
18

Avtor J.G.

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...Praznujmo skupaj v Lendavi petek, 04.12.2015 avtor: J.G. Praznujmo skupaj – Ünnepeljünk együtt je naslov 
prireditve, ki jo lendavska območna izpostava  že tradicionalno pripravi v začetku Javnega sklada za kulturne dejavnosti
decembra. Tudi na letošnji so nastopile tiste kulturne skupine iz območja lendavske upravne enote, ki so se čez leto... 
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V Cankarjevem domu bo bienalni koncert 
Združenih mladinskih borov

   202, 04.12.2015,  14:10RADIO SLO2, VAL KULTURNICE,
 V nedeljo 6. decembra se bo ob osemnajstih v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma začel bienalni VODITELJICA:

koncert Združenih mladinskih borov poimenovan Potujoča muzika. Ubrano bo zapelo več kot 500 mladih iz vseh koncev 
Slovenije, ki bodo tako obeležili Svetovni dan zborovskega petja. Izbor zborov in nedeljski dogodek je Kaji Kokot Žanjič 
predstavila Mihela Jagodic, strokovna svetovalka za vokalno glasbo pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti.

  (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti): Zbrali smo jih na podlagi njihovih dosežkov vMIHELA JAGODIC
preteklih letih. To so zbori, ki presegajo regijski nivo in se ponavadi udeležujejo državnih prireditev. Pomembna zadeva je 
to, da skrbimo, da prihajajo z vseh regij in pa da prevladujejo zbori osnovnih šol. Zraven so pa potem še nekateri zbori 
glasbenih šol. Zakaj smo se odločili za to generacijo pevcev? Zaradi tega, ker so otroški in pa odrasli zbori dobro 
organizirani in imajo dobre pogoje za delo. Mladinski pa zaradi sprememb šolskega sistema težje najdejo čas za vaje, 
težko je organizirati skupinsko dejavnost, kot pa toliko drugih aktivnosti še na razpolago, ki poteka v istem času. In zaradi 
tega je pred nekaj časa začela ta dejavnost rahlo pešati in nivo začel padati. Nastalo je tudi manj skladb za te zasedbe in 
tukaj se nam je zdelo pomembno, da podpremo tiste ki vlečejo voz naprej in da ponudimo en dogodek, ki bo dal nov zalet
, novo veselje in da priskrbimo hkrati v tem dogodku tudi nove skladbe, naročimo slovenske skladateljem, da se ta 
zakladnica zborovske literature za njih širi.

 Potujoča muzika, bienalni koncert združenih mladinskih zborov v nedeljo v Cankarjevem domu v LjubljaniVODITELJICA:
.
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Radio Slovenija 2, Kulturnice - 14:11 04.12.2015 
PetekDržava: Slovenija

Doseg: 177.000 Kazalo

Trajanje: 02:00
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V Gallusovi dvorani ne more nastopiti kar vsak!
24. svetovni dan zborovskega petja Petsto mladih bo jutri v
Cankarjevem domu že tretjič odpelo najbolj
množičen koncert na ta dan v Sloveniji

Predvčerajšnjim je bila za mla-
dinski pevski zbor Osnovne
šole Ledina zadnja vaja pred
jutrišnjim velikim koncertom
Potujoča muzika v Cankarje-
vem domu. S tem nekaj več
kot uro trajajočim pevskim sre-
čanjem s še 11 zbori z različnih
koncev Slovenije bodo počastili
svetovni dan zborovskega pe-
tja. Tako kot že milijoni pevcev
v zadnjega četrt stoletja bodo
tudi letos širili solidarnost, mir
in razumevanje.

Saša bojc
Fotografiji Blaž Samec

Z letošnjim izborom skladb bodo
pevci med 11. in 15. letom spomnili
na obletnice treh slovenskih skla-
dateljev, ki so delovali v prejšnjem
stoletju: Radovana Gobca, Hrabro-
slava Volariča in Davorina Jenka,
s skladbami o miru skladateljev
Andreja Makorja, Lojzeta Lebiča
in Sya Millerja bodo opomnili na
70. obletnico konca druge svetov-
ne vojne in na današnje razmere
v svetu, z razigranimi skladbami v
melosu različnih kultur Alda Ku-
marja pa se bodo podali na glasbe-
no pot okrog sveta.

Poleg skladbe Damijana Močni-
ka Sanctus (iz maše In honorem
S. Francisci Assisiensis) pa bodo
iz sveta sakralne glasbe izvedli
tudi večni glasbeni deli Ave verum
Wolfgana A. Mozarta in Aleluja iz
oratorija Mesija Georga F. Han-
dla. Prav zadnjih dveh se je bilo
po besedah pevcev OŠ Ledina tudi
najtežje naučiti. »Najtežje besedilo
ima Sanctus, ki je prav tako v la-
tinščini,« je bilo slišati med odgo-
vori, ki so bruhali iz tedaj navzoče
20-članske skupine šolarjev, med
katerimi letos prevladujejo šesto-
šolci. Jutri jih bo pelo 23.

»Ful zabavna učiteljica«
Na Potujočo muziko so bili pova-
bljeni že lansko šolsko leto, ko jih
je bila večina še članov otroškega
pevskega zbora, za koncert pa so
se začeli pripravljati šele
v začetku letošnjega šol-
skega leta. Vadili so po
šest ur na teden ter po eno
soboto in nedeljo. »Dobro

se zavedamo, da bo nastop
zelo naporen, saj bomo v
enem dnevu izpeljali vaje,
generalko in koncert, ven-
dar mislim, da bodo moji
pevci zdržali. Kakšno skladbo zna-
mo bolje odpeti mi, katero drugo
pa kateri drugi in glede na to, da
bo skupaj 500 pevcev, mislim, da
bo kar šlo,« je bila optimistična
Dalila Beus.

Njeni mladinci v šolskem zbo-
ru pojejo že od prvega razreda,
za vztrajanje pri petju, ki zahteva
nemalo časa, pa je zaslužna prav
njihova učiteljica, so poudarjali.
»Zato. ker ima dober način dela
in ker imamo zelo prijateljske od-
nose. Ne učimo se samo različnih
tehnik petja, ampak se pogovar-
jamo še o marsičem drugem,« je
povedala ena redkih devetošolk,
ki še hodijo k petju. Same pohvale
in navdušenje so delili tudi mlajši:
»ful zabavna učiteljica«, »pri njej
se veliko naučiš na zabaven na-
čin«, »všeč mi je njena izbira pe-
smi« ... Naklonjenost je vsekakor
vzajemna, saj tudi Dalila Beus, ki
je imela zadnje tedne intenzivne
priprave za vse tri šolske zbore
tudi za torkovo šolsko prireditev
Ledinec Ledincu, poudarja, da
vsak, tudi ne posebej nadarjen pe-
vec, zmore napredovati. »V šolski
pevski zbor sprejmem vsakogar,
ki si to želi, brez avdicije. V moji
22-letni poklicni karieri pa samo
eno dekle ni zmoglo izboljšati pe-
tja,« pravi.

Kar nekaj njenih varovancev
zagnano in uspešno nadaljuje
pevsko pot tudi, ko odidejo s šole;
v mešanem mladinskem zboru
ljubljanskih srednješolcev Ve-
ter, glasbeni skupini Perpetuum
Jazzile ..., našteva sogovornica in
omeni Nejca Kuharja, danes uspe-
šnega in večkrat nagrajenega kla-
sičnega kitarista in skladatelja, ki
se ga spominja po igranju kitare

in njegovem navdušenju
nad Adijem Smolarjem v
petem razredu.

Prav zagnani in entu-
ziastični glasbeni peda-
gogi so zaslužni, da je
v Sloveniji zelo razvita
zborovska piramida, to-
rej vzgoja zborovskih
pevcev, začenši s petjem

v otroškem zboru, poudarja Mi-
hela Jagodic, samostojna strokov-

na svetovalka za vokalno glasbo
pri Javnem skladu za kulturne
dejavnosti (JSKD). Ta je tudi or-
ganizator tega priložnostnega do-
godka. »Vsaka osnovna šola ima
po en otroški in mladinski zbor,
nekaj pa jih deluje tudi v okviru
društev, tako da jih je v Sloveniji
skoraj tisoč. Toda zaradi številnih
dejavnosti in obveznosti šolarjev
v zadnji triadi jih je najtežje zbra-
ti skupaj.

Za to starostno obdobje nastaja
najmanj novih zborovskih skladb,
spreminja se tudi glasbeni okus.
Ker smo zaznali upadanje kako-
vosti mladinskih pevskih zborov,
smo želeli poiskati novo priložnost
in motivacijo tako za mlade pevce
kot glasbene pedagoge.

Potujočo muziko smo prvič or-
ganizirali leta 2011, vsebinsko pa
jo dopolnjuje Zborovodski bum
Zavoda za šolstvo RS, ki je junija
v Ljudskem vrtu združil že 7000
otrok pevcev,« pojasnjuje sogovor-
nica. Tudi Zborovski bum, ki je že
prvo leto, 2012, privabil okoli 1400
otrok, je nastal iz istih vzgibov - da
bi otroke motiviral za zborovsko
petje.
Večina iz osnovnih šol
Na jutrišnji Potujoči muziki bo
naenkrat nastopilo dvanajst mla-
dinskih zborov, ki so se v zadnjih
dveh letih izkazali na državnih in
regijskih tekmovanjih in revijah,
pojasnjuje Mihela Jagodic in doda-
ja, daje to tudi zagotovilo, da bodo
zmogli odpeti zahteven koncertni
program. »Pri izboru v ospredje
postavljamo kriterij, da je večina
zborov iz osnovnih sol, nekaj tudi
iz glasbenih, ter da so zastopane
vse slovenske regije. Nastop želimo
omogočiti čim več pevcem, toda
oder Gallusove dvorane je omejen,
zato lahko povabimo dvanajst ali
trinajst zborov, ki običajno štejejo
po 30 do 50 članov. Zanimivo pa
je, da mlade pevce prej kot zabav-
no prevzame kaj kakovostnega. Na
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predlanskem srečanju so za naj-
ljubšo razglasili pesem zbora su-
žnjev iz Verdijeve opere Nabucco,«
še razkriva sogovornica.

Ob tem opozori tudi na nadvse
pomembno vlogo zborovodij na
koncertu - letos se bosta v tej vlogi
preizkusila Zlatka Terlevič in Da-
mijan Močnik, kar pomeni, da bo-
sta za pripravo in za koncert sku-
pine 500 pevcev imela le jutrišnje
dopoldne in zgodnje popoldne.

Izziv tudi za zborovodji
Zlatka Terlevič, ki je zborovodja
zborov na Osnovni šoli Prežiho-
vega Voranca v Mariboru, je to
vlogo sprejela kot velik osebni iz-
ziv. »Bila sem zelo presenečena, ko
sem dobila povabilo k dirigiranju,
in hkrati čutila strahospoštovanje,
saj takemu zboru še nisem dirigi-
rala. Potem sem si rekla, če tega ne
sprejmem, mi bo žal. In res sem
sama pri sebi zelo napredovala,
čeprav je bilo potrebnega veliko
truda, sem zelo uživala. Pesmi in
dirigiranja sem se lotila zelo študi-
ozno, večkrat sem vadila tudi pred
ogledalom, skupaj z Damijanom
Močnikom pa sva se preizkusila
še na pevskih vajah s pevci, ki jih
nisva poznala,« pripoveduje o pri-

pravah na jutrišnji nastop.
V petstoglavi pojoči množici bo

tudi 51 njenih pevcev mladinske-
ga zbora OŠ Prežihovega Voranca,
med katerimi je 14 fantov, kar je
že lepo število za to starostno sku-
pino. Fantje med 11. in 15. letom
glasovno mutirajo, in zato v zbo-
ru pogosto ne morejo sodelovati.
Po njenih besedah je njene učen-
ce zelo motiviralo, da bodo peli v
Gallusovi dvorani, kar se človeku
lahko zgodi le enkrat v življenju.
»Ko smo videli note, nas je bilo
strah, kako se bomo tega naučili.
A ker nas je pestila časovna stiska
in smo morali intenzivno vaditi,
je bil hitreje viden tudi napredek.
Bolj ko so obvladali, bolj so se vese-
lili, kako lepo zveni. Pesmi so ne-
izmerno lepe, čeprav je veliko dvo-
glasja in triglasja. Za to starostno
skupino pevcev je Sanctus velik
izziv, Handlova Aleluja pa bo krona
celotnega koncerta. Čeprav je na-
porna, jo radi pojejo, saj jih glasba
prevzame,« povzema tudi občutja
svojih učencev.

Učitelj glasbe mora biti velik en-
tuziast, ki s petja željno mladino
dela s srcem in velikim veseljem,
čeprav utegne biti občasno tudi
zelo utrujajoče, prizna Zlatka Ter-

levič. »Takrat bi najraje vse izpustil
iz rok. A ko se nam uspe dobro pri-
praviti in s petjem navdušimo še
publiko, je ves trud poplačan.

Danes ni lahko uskladiti pevskih
vaj z drugimi obveznostmi šolarjev,
zato je ključna učiteljeva zagnanost
in kar potruditi se moramo, da
jih privabimo k petju. S kakšnim
učencem je treba vaditi tudi po-
sebej, takrat ko utegne,« razkriva
sogovornica, ki ima za sabo že več
kot tri desetletja pedagoškega dela.
Njenim besedam, da se jutrišnje-
ga koncerta zelo veselijo in da bo
to zelo lepa nagrada za trud, ki so
ga vložili, pa bi najbrž pritrdili vsi
člani zborov in njihovi mentorji,
ki bodo v predprazničnem času s
petjem slavili tudi solidarnost, mir
in razumevanje. Vse tisto, kar za
ubrano petje ne nazadnje potrebu-
je tudi sleherni zbor.

Mlade pevce bolj kot
zabavno prevzame kaj

kakovostnega; predlani
jim je bila najljubša pesem
zbora sužnjev iz Nabucca.

J^^^^^^^^^^^|

__________BS__________*^___^_i_i_^'* A £ ___H
_^^V.^_________________________L^^^________^_________,flN^. __d__k- ___*=_ ___^__^_H~~~~~~W_______~~~~~__~~~m~~~~m ~MW- ~

\ _#^_____H_E_Z_^_HHHi^—HHHHHESti: ___!_____________£ f_^_H_r) *^_^_Ht- _■^__^B_w^_Ei_s_sXiiy^_^_C^I^_^_^_l

___________________!_ _i_.^_____'___^_^_^___--_P-'__-_^_^_t-_B_MK-____^ _^_l

Mladinski pevski zbor OŠ Ledina iz Ljubljane, ki ima za sabo tri mesece intenzivnih priprav, je eden od 12 povabljenih na Potujočo muziko v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma.
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DaNa Beusje pred nastopom optimistična.
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Dodatna sredstva za izobraževanje in zaposlovanje mladih
Za kulturo 34,5 milijona To so evropska kohezijska sredstva, ki jih je
ministrstvo za kulturo pridobilo na usklajevanjih z drugimi ministrstvi
Na Ministrstvu za kulturo
(MzK) so včeraj predstavili šti-
ri projekte od štirinajstih, ki naj
bi dolgoročno obogatili sloven-
sko kulturno, mlade kulturnike
izobrazili in posledično omo-
gočili zaposlitev brezposelnih
v kulturi.

Jelka Šutej Adamič
Projekti so še posebno pomembni
zato, ker kulturo približujejo druž-
benim skupinam, ki so bile doslej
zaradi takšnih ali drugačnih vzro-
kov prikrajšane za ustvarjanje in
polno udeležbo v dostopu do kul-
turnih dobrin.

Javni sklad za kulturne dejavnosti
tako načrtujemo, da bi s pomočjo
projektov zagotovili 277 usposa-
bljanj in enako število zaposlitev za
mlade od 15 do 29 let. Javna agencija
za knjigo naj bi samo v okviru pro-
jekta Vključujemo in aktiviramo v
program usposabljanja v štirih letih
vključila 200 oseb (120 iz vzhodne
kohezijske regije in 80 iz zahodne
kohezijske regije). Pri načrtovanju
rezultatov predvidevajo, pojasnju-
je direktor agencije Aleš Novak, da
bo usposabljanje uspešno opravilo
najmanj 70 odstotkov udeležencev
in udeleženk. Optimističen je tudi
vodja službe za kulturne raznoli-
kosti in človekove pravice, ki deluje
v okviru MzK dr. Sašo Gazdič, saj
meni, da bo v projekt vključenih
1400 oseb in da bodo zagotovili 15
zaposlitev. »Usposobiti želimo čim

vec pripadnikov ranljivih družbe-
nih skupin (pripadnikov etničnih
manjšin, invalidov ...), da bodo lažje
zaposljivi, ker bomo s tem zagotovi-
li njihovo lažjo integracijo v druž-
bo,« pravi Gazdič. Verjame tudi, da
»če bomo usposobili enega Roma
za delo v galeriji ali muzeju, bo on
lahko na razstavo privabil celotno
skupnost, ki ji pripada«.

Brezposelnost mladih je v kulturi
pereč problem, pri čemer ima Igor
Teršar z Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti v mislih mlade, ki so
primarno dobro izobraženi, manjka
pa jim priložnost za zaposlitev in
pridobitev dodatnih izkušenj. Pri-
pravili so ukrepe, s katerimi bodo
zagotavljali podporno okolje, ki bo
pomenilo podlago za zaposlitev
mladih ljudi in jim zagotavljalo mo-
žnost pridobitve dodatnega znanja,
izkušenj ter vstop na trg dela. Med
cilji je naštel: zagotavljanje spodbu-
de za zaposlovanje mladih, spod-
bujanje in izvajanje usposabljanja
ter medgeneracijski prenosi znanja
in izkušenj za mlade, usposabljanje
na delovnih mestih pri delodajacih,
spodbujanje kulturnega podjetni-
štva pri mladih ...
Kako so prišli do sredstev?
MzK si ni izboril nobene pred-
nostne naložbe iz nove finančne
perspektive, odobrili so mu samo
1.600.000 evrov z ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Začeli so intenzivnejša pogajanja
in pripravo projektov, da bi si lah-
ko izborili dodatna sredstva se na
drugih ministrstvih, dokler ni Vla-

da RS sprejela odloka o izvedbe-
nem načrtu, da prejmejo sredstva
za izvedbo projektov v vrednosti
34.463.095,28 evra. Ministrica Juli-
jana Bizjak Mlakar pravi, da gre za
mehke (projektne) vsebine, ki bodo
v korist kulturi, kulturnim progra-
mom, umetnikom ...

Zagotovljena so sredstva za 14
projektov, vendar so včeraj na mi-
nistrstvu predstavili le štiri najpo-
membnejše, ki so na tako imenova-
ni osi 8 (spodbujanje zaposlovanja
in mednarodna mobilnost delovne
sile) in 9 (socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine).
Ti projekti bodo po njenih besedah
kmalu potrjeni tudi v službi vlade
za razvoj in kohezijsko politiko, kar
pomeni, da jih bodo začeli izvajati
že v začetku prihodnjega leta.

MzK je že star znanec pri izvaja-
nju evropske kohezijske politike,
saj so del teh (evropskih) proce-
sov že od leta 2004. V aktualnem
programskem obdobju predvide-
vajo koriščenje vseh treh skladov,
evropskega regionalnega sklada za
razvoj, evropskega socialnega skla-
da in kohezijskega sklada, vendar
so do zdaj prejeli predvsem sred-
stva iz socialnega sklada, medtem
ko je ostala še slaba polovica sred-
stev iz drugih dveh skladov, kjer si
bodo morali svoj delež še izboriti.
»Se ta mesec se bomo pogajali za
sredstva evropskega regionalnega
sklada,« je povedala Irena Marš,
vodja službe za izvajanje kohezijske
politike na MzK.

Prednostne osi ministrstva za kulturo
z povečanje dostopnosti do — socialna vključenost in zmanjševanje

* : -~~"* s informacijsko-komunikacijskih tehnologij _>-' tveganja revščine
( 4^ ter njihove uporabe in kakovosti n— n___

dinamično in konkurenčno podjetništvo ,— Y — , znanje, spretnosti in vseživljenjsko
N^lff \N za zeleno gospodarsko rast f 1 učenje za boljšo zaposljivost|ggy ILJJ

/-, p. spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna ~ pravna država, izboljšanje institucionalnih
*>-t_ *>-t_ mobilnost delovne sile - vključuje posebne cOr zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
\/a< / ukrepe pobude za zaposlovanje mladih (YEI) krepitev zmogljivosti NVO in socialnih_~_ /=\ partnerjev

DE1X) Vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
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GLASBA
Zeleni Jurij
Spevoples.
Ljubljana. Cankarjev dom.
Linhartova dvorana. Sobota ob 18. uri.
Železničarsko kultumo-umetniško društvo
(ŽKUD) Tineta Rožari ,a letos praznuje svojo
95. obletnico delovanja. Ob tem jubileju so
pripravili spevoples Zeleni Jurij v
Cankarjevem domu. Predstavile se bodo tri
generacije folklorne skupine Tineta
Rožanca, vokalno-instrumentalni skupini
Klapa Lavanda in Katanija ter mešani
pevski zbor Tineta Rožanca. Na odrj* se jim
Dddo pridružili tudi gostje, in sicer Mešani
pevski zbor Cantemus ter solista Karin
Možina in Gregor Volk.

Potujoča muzlka
Koncert.
Ljubljana. Cankarjev dom.
Gallusova dvorana. Nedelja ob 18. uri.
Množični koncert izbranih mladinskih
zborov je projekt Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti - organizacije, ki že
vrsto let skrbi za razvoj ljubiteljske
kulturne dejavnosti otrok in odraslih z
organizacijo prireditev na območni,
regijski, državni in mednarodni ravni, z
izobraževanjem mentorjev in edicijami.
Skupno bo zapelo približno 500 pevcev, pri
čemer bodo enakomerno zastopane vse
regije Slovenije.

Drvored
Koncert.

Ljubljana. AKC Metelkova mesto.
Menza pri koritu. Sobota ob 22. uri.
Drvored je band iz Zagreba, ki je nastal leta
2010. Devetčlanska ekipa obvlada fuzijo
žanrov, poimenovano balkankan, v kateri
se prepleta množica inštrumentov od
harmonike, flavte, prek violine in
saksofona do trobente in trombona.
Drvored je pravi mali orkester, ki puhti od
dobrega razpoloženja in pozitivne energije
ter poskrbi tudi za dobro plesno podlago.

Asher Selecto r, Ohoroho
Klubski večer.
Ljubljana. AKC Metelkova
mesto. Channel Zero. Sobota ob 22. uri.
Asher Selector (reggae, roots, ska, dub),
veteran ženevske reagge scene skoraj ne
potrebuje predstavitve. Že 30 let deluje kot
selektor, poleg tega pa je tudi ustanovitelj
slavnega Respect Shopa in gostitelj oddaje
Wareika Station na Couleur 3. Nastopil bo
tudi selektor Ohoroho (Dub Lab Crew),
strastni zbiratelj reggae glasbe že več kot
15 let.
Ras Levi Sound tt Baba K
Klubski večer.
Ljubljana. AKC Metelkova mesto.
Channel Zero. Nedelja ob 22. uri.
Rastafarijanec Ras Levi se je našel v reggae
glasbi v poznih 80. let. Roots reggae
namreč odraža sporočilo in kulturo, s
katero se Ras Levi identificira. Na oder Dub
Laba pa se vrača tudi Baba K.

Mohammad Reza Mortazavl, Krar Collectlve

Koncert v okviru Festivala Etnika.
Maribor. Klub KGB. Sobota ob 20.30.
Šolo koncerti M. R. Mortazavija na tolkalih
zdaleč presegajo običajno predstavo o
vrhunskem šolo koncertu na tolkalih. Po
mnenju mnogih gre za tolkalca z
najhitrejšimi prsti na svetu, ki je poleg
tega izumil tudi dolgo vrsto povsem novih
udarcev po opni tombaka, tradicionalnega
perzijskega tolkala. Krar Collective pa
zajema iz etiopske tradicije in modernejših
glasbenih pristopov. Glasba tega v Londonu
živečega tria temelji na starodavnem
instrumentu krar.

Klemen Klemen
Koncert.
Novo mesto. LokalPatriot.
Sobota ob 22. uri.
Ikona domačega hiphoperskega »gobcanja«
seje po sušnih dvanajstih letih
diskografske tišine vrnil s svojo tretjo

studijsko ploščo, posneto s kopico gostov.
Na koncertni turneji Klemen predstavlja
nove barabinske trnowske urbane
zgodbice.

Repetitor
Koncert.
Nova Gorica. Kulturni center
Mostovna. Sobota ob 22. uri.
Beograjski trio Repetitor upravičeno velja
za enega najaktivnejših in najatraktivnejših
koncertnih bendov v balkanskem prostoru.
Trio ponuja žanrsko raznolike in
neobremenjene skladbe, sestavljene iz
nabrite medigre inštrumentov in vokalov.

_________________ "_____________________***__P
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Komentiraj Natisni Objavi Objavi Objavi

Miklavžev sejem, pred Metelkovim
domom Škocjan

4.12.2015 | 13:00
Občina v petek, 4. decembra, na parkirišču pred Metelkovim domom od 13.
ure do 19. ure organizira že tradicionačni Miklavžev sejem. Sejemsko
dogajanje z zanimivo ponudbo za praznična darila bodo popestrili s
kulturnim programom (nastopi otrok, ljudski pevcev, harmonikarjev), za
otroke bo v organizaciji novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne
dejavnosti potekala tudi likovna delavnica. Sejem bo obiskal tudi sam sv.
Miklavž.

0Všeč mi je
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http://www.dolenjskilist.si/2015/12/04/145449/napovedniki/prireditve/Miklavzev_sejem_pred_Metelkovim_domom/
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Predstavile so se najboljše skupine iz sedmih
občin

Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Lendava je v gledališki in koncertni
dvorani Lendava včeraj organiziral dan odprtih vrat z naslovom
"Praznujmo skupaj", in pripravil revijo najboljših skupin z
območnih, regijskih in državnih srečanj.

Na predstavitvi so nastopile skupine, ki so na srečanjih vseh
sedmih občin dosegle regijski in državni nivo, imele obletnico
delovanja ali dosegle druge pomembne uspehe.

Kristjan Horvat

To priporoča ena oseba.Priporoči Deli z ostalimi
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http://sobotainfo.com/novica/kultura/predstavile-so-se-najboljse-skupine-iz-sedmih-obcin/116805
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Komentiraj Natisni Objavi Objavi Objavi

Miklavžev sejem, pred Metelkovim domom
Škocjan

4.12.2015 | 13:00
Občina v petek, 4. decembra, na parkirišču pred Metelkovim domom od 13. ure do
19. ure organizira že tradicionačni Miklavžev sejem. Sejemsko dogajanje z zanimivo
ponudbo za praznična darila bodo popestrili s kulturnim programom (nastopi otrok,
ljudski pevcev, harmonikarjev), za otroke bo v organizaciji novomeške izpostave
Javnega sklada za kulturne dejavnosti potekala tudi likovna delavnica. Sejem bo
obiskal tudi sam sv. Miklavž.
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APZ TONE TOMŠIČ LJUBLJANA I
,ir~ -_-_-____-_■-■_■-

Miklavževali bodo v cerkvi Olirnie
Akademski pevski zbor (APZ)

Tone Tomšič Univerze v Lju-
bljani združuje študente fakultet
Univerze v Ljubljani, ki sta jim
skupna velika ljubezen do petja
in želja po vrhunskem umetniš-
kem ustvarjanju. Zbor nadaljuje
tradicijo APZ v Ljubljani, ki gaje
leta 1926 ustanovil France Marolt
kot moški sestav. Zbor so vedno
vodili priznani zborovodje: Fran-
ce Marolt, Radovan Gobec, Janez
Bole, Lojze Lebič, Igor Lavrič,
Marko Mirnih, Jože Fiirst, Jernej
Habjanič, Stojan Kuret, Urša Lah
in Sebastjan Vrhovnik. Od okto-
bra 201 5 zbor vodi Jerica Gregorc
Bukovec.

APZ se že od nastanka uvršča
med najpomembnejše usmerje-
valce slovenskega zborovskega
petja, ne samo po izvajalsko-teh-
nični plati, temveč tudi po svoji
programski usmerjenosti. Reper-
toar zbora sestavljajo skladbe v-
seh glasbeno-zgodovinskih stilnih
obdobij, posebno pozornost zbor
posveča sodobni zborovski lite-

raturi.
Zbor potrjuje kakovost z od-

mevnimi nastopi na mnogih fe-
stivalih in tekmovanjih doma in
v tujini. Za dosežke in zasluge so
na državni ravni leta 1996 prejeli
najvišje državno odlikovanje zlati
častni znak svobode Republike
Slovenije, leta 2000 plaketo glav-
nega mesta Ljubljana in leta 2003
zlati znak javnega sklada za kul-

turne dejavnosti.
Vse to sooblikujejo tudi štu-

dentje z območja upravne enote
Šmarje pri Jelšah. Do pred krat-
kim je zboru predsedovala Slatin-
canka Barbara Slivnik, na pobudo
katere bodo pripravili koncert v
cerkvi Olimje v nedeljo, 6. de-
cembra, ob 17. uri.
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Barbara Slivnik, Miha Došler in Blanka Čakš, člani zbora iz naših krajev.
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Gostovanje v
Rudniški dvorani
Prihaja
gledališče
slepih
IDRIJA - Javni sklad za kulturne
dejavnosti in Lions klub Idrija
organizirata gostovanje članov
gledališča slepih in
slabovidnih Novi Život iz
Zagreba. V Rudniški dvorani v
Idriji bodo gledališčniki
uprizorili predstavo Petra
Radina »Jučer sa se sjetio
plave«. Vloge bodo
interpretirali Dajana Biondič
Suzana Bliznac, Milenko Zeko,
Vojin Peric in Loris Pilav.

Zagrebški dramski umetniki v
Idrijo prihajajo na pobudo Metke
Pavšič, ki gledališčnike z motnjo
vida zelo dobro pozna.

Kot so avtorji predstave zapisali v
gledališkem listu je predstava
sprehod skozi vaša življenja z
namenom, da se mu za trenutek
posvetite s čisto dušo. Nima želje, da
bi se prilizovala in ustvarjala lažno
upanje ter ljubezen na prvi dotik.
Predstava je kompozicija vseh, ki
delujejo v gledališču Slepih in
slabovidnih Novi život. Vseh nas, ki
jim je žal pomilovanja, vseh, ki dobro
vidijo kako jih ljudje ne »vidijo«,
temveč ustvarjajo iz njih košarico za
miloščino. Gledališče slepih in
slabovidnih »Novi život« je bilo
ustanovljeno leta 1948 in je do
danes na oder postavilo že več kot
120 premier. Ansambel je odigral več

kot 3.500 predstav na Hrvaškem in
v tujini. Z zadnjo predstavo »Jučer
sam se sjetio plave« pa poskušajo
gledalcem prinesti nekaj svetlobe in
več sprejemanja drugačnosti.

Odlični dramski umetniki iz Zagreba
bodo gostovali v Idriji v torek, 8.
decembra zvečer. Izkupiček od
vstopnine bodo organizatorji na-
menili v dobrodelne namene, (ita)
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Postojna / MePZ Lojze Bratuž prejemnik srebrnega priznanja
Mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice je
minuli konec tedna sodeloval na regijskem
tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Postojni,
ki ga prireja Javni sklad za kulturne dejavnosti
Republike Slovenije. Goriški zbor seje v zadnjih
mesecih pod vodst-
vom dirigenta Davida
Bandlja vestno pri-
pravljal na ta
pomembni izziv in zato
okrepil predvsem delo
na vokalni tehniki in
glasbeni interpretaciji.
Tekmovalni program
so sestavljale štiri
skladbe, in sicer so-
dobni Pater noster
Američana Johna
Augusta Pamintuana,
psalm Beati quorum
via irskega skladatelja Charlesa Villiersa
Stanforda, Ave Maria izpod peresa Ambroža
Čopija ter ljudska iz Bele krajine Aj zelena je vsa
gora, ki jo je priredil mladi goriški skladatelj
Patrick Quaggiato.
Žirija tekmovanja, ki so jo sestavljali ob
predsednici Urši Lah še Gregor Klančič in Marko
Vatovec, je goriškemu zboru pripisala 76,3 točke

in mu s tem dodelila srebrno priznanje.
Vsakršno priznanje na tekmovalnem odru
pomeni vsekakor lepo nagrado za vse, ki so v
ta namen vložili veliko truda in prostega časa.
Za goriške pevce je bila to nedvomno nova,

bogata izkušnja, ki je vnesla energijo, nove
oprijeme dela, utrdila prijateljstva in ekipno
zavest. Za to gre zahvala dirigentu in vsem
korepetitorjem, ki znajo z velikim zanosom učiti
in prenašati ljubezen do petja in sporočilnost
glasbe. Nastop na tekmovanju pa ni konec,
ampak začetek, saj so rezultati in mnenje
strokovnjakov nova iztočnica in nov kažipot dela.
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Pravljično mesto Gornja Radgona petek, 04.12.2015

avtor: Bernarda B. Peček
Na pobudo zaposlenih v Vrtcu Manka Golarja so v
Zavodu za kulturo in promocijo Gornja Radgona
povezali vse občinske javne zavode in pripravili
prav posebno decembrsko praznovanje, ki so ga
poimenovali prvo pravljično mesto. Tako se bo v
času od 16. do 23. decembra zvrstilo ogromno
prireditev, med 16. in 18. uro pa bo na Trgu
svobode potekal program v živo. Še prav posebej
slovesno bo 23. decembra, ko bodo prižgali luči
na ogromni božičnonovoletni jelki na trgu, poleg
vseh ostalih pa bo nastopila tudi Bilbi.

Za okrasitev mesta in pravljične like je tokrat poskrbela ustvarjalna Danica Štrucelj iz Vrtca Manka Golarja, za ilustracije
in obliko prve zloženke pa domači ilustrator Damijan Sovec. Vsebino prazničnih programov so na tiskovni konferenci
predstavili Norma Bale (KultProTur), Andreja Vučak Hribar (Knjižnica Gornja Radgona), Boris Fartek (Mladinski center
Gornja  Radgona),  Tomaž  Polak  (Glasbena  šola  Gornja  Radgona),  Dušan  Zagorc  (OŠ Gornja  Radgona)  in  župan
Stanislav Rojko. Poleg omenjenih s programi sodelujejo tudi OŠ Antona Trstenjaka Negova, Zasebna glasbena šola
Maestro, Jskd in seveda ponudniki kulinaričnih in drugih dobrot, ki bodo zasedli 17 stojnic na Trgu svobode. V Špitalu
je  bil  sinoči  na  Ta  veseli  dan  kulture  brezplačen  ogled  muzejske  zbirke  Radgonski  mostovi  in  nastop  PZ  Vita  iz
Lendave.
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Prireditev Praznujmo skupaj v Lendavi petek, 04.12.2015

avtor: J.G.
Praznujmo skupaj – Ünnepeljünk együtt je naslov
prireditve, ki jo lendavska območna izpostava
Javnega sklada za kulturne dejavnosti že
tradicionalno pripravi v začetku decembra. Tudi
na letošnji so nastopile tiste kulturne skupine iz
območja lendavske upravne enote, ki so se čez
leto uvrstile na državna in regijska srečanja ali
dosegle kake druge pomembne uspehe, pa tudi
tiste, ki letos praznujejo okroglo obletnico
delovanja.

Pripravili so dve predstavitvi, dopoldan in zvečer, na odru lendavske gledališke in koncertne dvorane pa se je zvrstilo
kar 27 skupin vseh generacij, od otrok iz vrtca pa do upokojencev. Ti so nastopili v vseh oblikah odrskega kulturnega
ustvarjanja, od gledališča do folklore in zborovskega petja. Nastopili so Pevski zbor Nimam časa Društva upokojencev
Lendava, Tamburaška  skupine Hrvaškega  kulturnega društva Prekmurje  Lendava, Kvintet Glasbene  šole  Lendava,
Folklorno društvo Prekmurje Lendava, Citrarska skupina Keknefelejcs KD Zarja Gaberje, Romska  folklorna skupina
Romano Jilo Dolga vas in drugi. 
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