10 let Orkestra flavt
glasbene šole Zagorje

10 let Orkestra flavt
glasbene šole Zagorje

Matjaž Švagan

župan zagorja ob savi
Deset let v življenju človeka morda res ni dolga doba, a pogosto se nam v enem samem
desetletju zgodi toliko vsega, da bi z vtisi lahko napolnili celo življenje. In Orkestru flavt
Glasbene šole Zagorje se je v času obstoja resnično zgodilo veliko, veliko dobrega. Ne moremo
reči, da skromni začetki orkestra segajo v šolsko leto 2004/2005, ker ti začetki nikakor niso
bili skromni. Na krilih dolge tradicije zagorske glasbene šole, ki je vzgojila mnogo odličnih
flavtistov in na krilih izjemnega festivala flavtistov, znanega po vsem svetu, je Orkester flavt
Glasbene šole Zagorje stopil na glasbeno prizorišče skozi velika vrata. Samo vprašanje časa je
bilo, kdaj se bodo po izjemnih uspehih festivala flavt učitelji in učenci glasbene šole odločili
obogatiti glasbeno dogajanje v Zagorju na tak način. In bili ste, kot smo v Zagorju ob Savi v
marsičem radi, domala prvi, ne le na Slovenskem, ampak tudi v širšem evropskem prostoru.
In če vam danes kjerkoli sledijo, je to zato, ker sledijo dobri ideji in se želijo približati vrhunski
ravni vašega glasbenega ustvarjanja. Najbrž ste mnogim glasbenim šolam za zgled in tudi to je
veliko zadoščenje za to, kar dajete.
Z leti je orkester rasel, poleg učencev so v njem začeli igrati tudi učitelji, in kakorkoli mladi
glasbeniki po koncu šolanja zapuščajo šolo in stopajo v svet odraslih, se v orkester radi vračajo,
za njimi pa raste nova generacija nadobudnih mladih glasbenikov, tako da se za prihodnost
orkestra ni bati. V Zagorju ob Savi smo izredno ponosni na našo glasbeno tradicijo, ki ima
več kot poldrugo stoletje globoke korenine v našem pihalnem orkestru. Ljubezen do glasbe
imamo v genih, zato se tako ustvarjalno prenaša iz roda v rod. Naj bodo časi takšni ali drugačni,
v glasbi bomo vselej našli oporo, glasba je tista, ki nam vselej vliva voljo in novo energijo.
Ob deseti obletnici Orkestra flavt Glasbene šole Zagorje v imenu vseh občank in občanov
iskreno čestitam vsem mladim glasbenikom in njihovim učiteljem, ker prek milozvočja flavt
z ubranim igranjem in z veliko ljubezni prenašate glas o Zagorski dolini daleč prek meja
našega kraja. Naj ta ljubezen nikoli ne usahne, kot ne bo usahnila hvaležnost vseh nas za to,
kar počnete, in kot ne bo usahnila podpora Občine Zagorje ob Savi prizadevnemu delovanju
orkestra.
Srečno pot Orkestru flavt Glasbene šole Zagorje na poti v novo desetletje, srečno pot na
glasbene odre in seveda srečno pot mladim glasbenikom na poti v svet odraščanja. Z ljubeznijo
do glasbe so vse poti lažje premagljive, z ljubeznijo do glasbe je življenje preprosto lepo.
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Metka Podpečan

ravnateljica glasbene šole zagorje
Čarobni, nežni zvok flavte ima v sebi moč, ki na prav poseben način povezuje ljudi, ki nosijo v
sebi dobroto in ljubezen do glasbe. Zato je tako čudovito biti preprosto – Človek in preprosto
živeti. Sanjati in delati, kar nas veseli. Glasba je mnogokrat tisto, kar človek intuitivno izbere
kot privilegij svojega življenja. Saj vsi vemo, kako zapleteno, raznoliko in nepredvidljivo je
lahko. Vsakodnevne obveznosti nam velikokrat preprečijo, da bi sledili svojim sanjam. Glasba
pa je energija, ki se že tisočletja dotika človeških src in vznemirja naša čustva. Zato je prav,
da se ji posvetimo z ljubeznijo in zaupamo v njeno moč. Z njo si bomo lahko utirali pot skozi
življenje in v njej našli pogum, da bomo kos vsem oviram na poti do znanja, pomembnega
zaklada, ki nam ga nihče ne more vzeti.
Tega se močno zavedamo tudi na Glasbeni šoli Zagorje. Zato smo pred desetimi leti verjeli v
idejo o ustanovitvi orkestra flavt, ki jo je nosila v sebi profesorica flavte Nataša Burger. Čeprav
začetki niso bili enostavni, saj za tovrstne zasedbe ni bilo na voljo veliko literature, je Nataša
trdno verjela v svoje sanje in uspela. Orkester je v desetih letih iz majhne komorne skupine
postal pravi, veliki orkester, ki v sebi združuje mladost, veselje, izkušnje in trdo delo vseh, ki so
sodelovali in še sodelujejo v njem.
Zato gre na tem mestu zahvala prav prof. Nataši Burger, ki je uresničila svojo veliko željo, da v
Zagorju nihče od flavtistov ne bi ostal brez koščka glasbe za svojo dušo tudi po tem, ko zaključi
šolanje, in obogatila življenja mnogih generacij mladih flavtistov, ki so iz šole odšli bogatejši za
spoznanje, da je glasba več kot samo beseda; je življenje!
Kakšno moč ima čustvo, ki se skriva v glasbi, vemo vsi, ki nam zvočnost in neminljivost glasbe
lepšata življenje. Glasba nam daje upanje in pogum, da verjamemo v naše delo in ga vedno
znova z velikim veseljem in pričakovanji podarjamo tudi vam, drage obiskovalke in obiskovalci
naših koncertov. Kajti, bistvo človeka je v tem, kaj misli in kaj daje. S tem, ko dajemo drugim,
naredimo v sebi prostor, ki priteguje srečo, obilje in prave ljudi. Zato upamo, da ste začutili,
s koliko ljubezni do glasbe in dobre volje se v orkestru flavt Glasbene šole Zagorje lotevamo
vsakega projekta.
Ob tem smo iskreno hvaležni tudi vsem, ki nam pomagate in nas podpirate pri naših
prizadevanjih. Hvala Občini Zagorje ob Savi in županu Matjažu Švaganu, hvala vsem
zaposlenim na Glasbeni šoli Zagorje ter iskrena hvala vsem našim glasbenim prijateljem, ki
sodelujejo z nami in se skupaj z nami vesele dni, polnih glasbe in prijetnega druženja.
Naj vam glasba tudi v tej pomladi podari trenutek popolnosti, ki očara in začara, da pozabimo
na vso sivino in težo vsakdanjega življenja. Bodimo ljudje, ki jim v tem svetu vedno uspeva, in
bodimo tisti, ki si upajo vstati in ujeti svoje sanje.
10 let Orkestra flavt

• 3•

Glasbena šola Zagorje

O orkestru flavt
Orkester flavt Glasbene šole Zagorje je bil ustanovljen v šolskem letu 2004/2005 kot
prvi orkester flavt v Sloveniji. Učenci višjih razredov glasbene šole namreč potrebujejo
oceno iz individualnega pouka in komorne igre oziroma orkestra. Večina inštrumentov
ima tako že v šolskem programu predpisano sestavo orkestra, kar pa ne velja za flavte.
Učenci flavte so se zato vedno pridruževali drugim orkestrom, a kaj ko jih je bilo vse več
Glasbena šola Zagorje

• 4 •

10 let Orkestra flavt

09
1 Samostojni koncert, 20
2 Samostojni koncert,

Zven poletja, 2012
(Anja Podpečan)
10
3 8. Festival flavtistov, 20

2

1

3

in so tudi flavtistične komorne zasedbe postajale vse bolj številčne. Tako številčne, da se
je profesorica flavte Nataša Burger ob podpori ravnateljice Metke Podpečan odločila, da
ustanovi orkester. Še danes, po desetih letih, ostaja v Sloveniji redkost. Čeprav je na zagorski
glasbeni šoli najštevilčnejši in čeprav postajajo flavte izredno prepoznaven inštrument.
Njim v čast se poleg orkestra v Zagorju odvija tudi mednarodni bienalni festival, ki se ga
udeležujejo največji flavtisti s celega sveta. Ti svoje znanje in izkušnje prenašajo na številne
udeležence, med njimi tudi na učence flavtističnega orkestra, katerih izvedba postaja iz
leta v leto kakovostnejša. Na 10. Festivalu flavtistov jim je na koncertu v cerkvi sv. Petra in
Pavla prisluhnil tudi veliki flavtist sir James Galway in pozneje pripomnil, da bi z orkestrom
še sam z veseljem zaigral.
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Pester repertoar, ki ga orkester izvaja, sestavljajo različne glasbene zvrsti, od zabavne,
narodno zabavne, jazza do klasike in sodobne glasbe. Orkester si šteje v veliko čast, da mu
je že kar nekaj uveljavljenih slovenskih skladateljev posvetilo svoja avtorska dela. Med
njimi Nana Forte, Blaž Pucihar in Igor Podpečan, katerih dela je orkester premierno zaigral
na 8. Festivalu flavtistov v Zagorju.
Orkester večinoma nastopa na šolskih nastopih in koncertih Glasbene šole Zagorje,
dobrodelnih prireditvah ter revijah. Leta 2009 in 2012 se je proslavil s samostojnim
koncertom, nastopil pa je tudi že izven občinskih meja. Ne pa še izven državnih, do letos,
ko je prejel povabilo v Opčine pri Trstu.
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Sodelovanje v orkestru prinaša učencem orkestralno prakso, med njimi pa utrjuje
tudi povezanost in jih krepi za sodelovanje. Orkester vzgaja ljudi v strpne in obenem
zavzete osebnosti, ki si prizadevajo za isti cilj. Takšno povezovanje se spleta na vajah,
pa na pripravah, ki si jih je orkester privoščil leta 2009 v Planici in na katere vse tedanje
udeležence vežejo lepi spomini.
Orkester doseže svoj vrhunec trdega dela in dolgih vaj na odru pred zbrano publiko. Vsak
od članov prispeva svoj košček v glasbeni mozaik, ki ima vedno čarobno moč: ne glede na
to, kako zelo se nas dotakne, nikoli ne zada bolečine, vedno pa navda z občutkom svobode.
Orkester flavt Glasbene šole Zagorje pod taktirko prof. Nataše Burger je del te čarobne
zgodbe že deset let. Prizadevnost, vztrajnost in veselje do dela pa so zagotovilo, da bo
orkester svoj glasbeni talent razvijal in prenašal na druge tudi v bodoče.
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Nataša Burger

profesorica flavte,
vodja Orkestra flavt Glasbene šole Zagorje
Nataša Burger je že od svojih rosnih let povezana z glasbo in predvsem flavto, iz katere je
diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svoje znanje in ljubezen do glasbe zdaj že
vrsto let prenaša na svoje učence v zagorski glasbeni šoli. Predano spremlja njihov napredek,
jih spodbuja v trenutkih, ko vaja postane pretežka, z njimi pred nastopi premaguje tremo
in se veseli številnih uspehov, ki jih dosegajo na tekmovanjih in sprejemnih izpitih. Precej
njenih učencev se namreč odloči nadaljevati šolanje na srednji glasbeni šoli in akademiji,
in precej jih je, ki so šolanje že uspešno zaključili. Oboji pa se radi vračajo k njej, v orkester
flavt, ki ga na Glasbeni šoli Zagorje vodi že deseto leto. V njem igrajo predvsem učenci
flavte, ki so se jim pridružili nekateri bivši učenci in tudi izkušeni glasbeniki, med njimi
celo ravnateljica Metka Podpečan. Nataša ob tem pove, da ji ravnateljica ves čas delovanja
orkestra stoji ob strani in ji pomaga, zato ji vedno opraviči izostanek na vajah. To pove bolj
v šali kot zares in se nasmehne: »Prepričana sem, da je odgovorna in vadi doma, saj tudi
njej, tako kot meni, uspeh našega orkestra veliko pomeni.«
Sicer se Nataša nima za dirigentko, se pa rada spomni drugih, ki so nanjo napravili vtis
s svojo dirigentsko palico. Na primer Edvarda Eberla, saj je pod njegovo taktirko že pri
Glasbena šola Zagorje
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trinajstih letih začela igrati v Delavskem pihalnem orkestru. Pozneje je igrala tudi v
Mladinskem pihalnem orkestru Viva Glasbene šole Zagorje, ki ga je vodil Drago Peterlin, in
štiri leta v pihalnem orkestru Akademije za glasbo v Ljubljani. Takrat še ni razmišljala, da bi
vodila svoj orkester. Res pa je, se spominja, da je bil predmet dirigiranje na akademiji eden
njenih najljubših. Morda ji je bilo znanje položeno v zibelko, ali pa ga je profesor Lovrenc
Arnič znal tako živo prenašati na svoje študente, da ga je Nataša brez težav usvojila in se
predavanj še vedno z veseljem spomni.
Dirigent je tisti, ki publiki obrne hrbet. Pa ne zato, ker z njo ne bi želel imeti opravka.
Ravno nasprotno, poslušalstvu želi skozi ubrane zvoke posredovati čarobnost glasbe in
jih osrečevati. »Ko izbiram notno gradivo,« pravi Nataša, »se vedno oziram na poslušalce.
Želim si, da v glasbi uživajo, da bi si naš orkester zapomnili po tem, da ima dober glasbeni
izbor. Ob tem vedno stavim tudi na svoj okus. Rada imam razigrane, polne skladbe, pri srcu
so mi opere in priredbe, ki jih za orkester napišejo predvsem domači avtorji in moji kolegi.
Zelo rada sodelujem z Igorjem Podpečanom, Gregorjem Troho in Klemnom Benkom. Vem,
da časa nimajo na pretek, ampak njihove priredbe so krasne, harmonično bogate, zato se
jih zelo veselim. Pri nas tudi originalni skladbi radi še kaj dodamo. Imamo odlične tolkalce,
na primer Petra Jeretino, ki se udeleži vsake vaje in je zelo fleksibilen, orkester pa smo
obogatili tudi z drugimi inštrumenti.«
Nataši je ljubo tudi petje. Včasih k sodelovanju povabi solo pevce, izjemno rada sodeluje
z Mladinskim pevskim zborom Medeja Glasbene šole Zagorje, ki ga vodi Tadeja Kreča.
»Ne vem,« se zamišljeno ozre predse, »morda sem to ljubezen podedovala po svoji babici.
Imela je izreden pevski talent in se je vpisala na glasbeni konservatorij v Ljubljani. Žal je
10 let Orkestra flavt
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bilo to v času vojne, ki je ni preživela. Kdo ve, kako bi se razvijala njena pevska pot, če
je ne bi vojna tako kruto prekinila.« Veliki flavtist, sir James Galway, ki se je udeležil tudi
10. Festivala flavtistov v Zagorju, je nekoč dejal, da bi se moral vsak, ki igra flavto, naučiti
tudi peti. Nataši tega ni treba dvakrat reči, prepeva v vokalni skupini Iris, in petju, sploh
opernemu, rada prisluhne tudi v prostem času.
Na vprašanje, ali se na odru posveti orkestru v tolikšni meri, da pozabi na publiko, odločno
odkima. Publike se še kako dobro zaveda, poudari in se zraven pošali, da za razliko od
ostalih, ki pred nastopom preverjajo svojo podobo "od spredaj", ona preveri svojo "od
zadaj". A bolj kot izgled jo zanima kakovost izvedbe. Ker igrajo v orkestru večinoma otroci,
ni vedno stoodstotna, a si za to vseeno prizadeva s trdim delom in dolgimi urami vaj.
»Včasih so vaje res naporne in dolge, ampak ne predstavljam si, da bi vadili manj. V desetih
letih delovanja smo pridobili že kar nekaj izkušenj in smo veliko preigrali, zato je težko iti
korak nazaj, na nižjo težavnostjo stopnjo. Včasih izberem kakšno takšno skladbo, da se
novim učencem kar v glavi zvrti, ko vidijo note z vsemi tistimi predznaki. Ampak zdi se
mi, da jim to predstavlja tudi izziv in potem kar nekako grizejo. Zelo jih spodbujam, da bi
vadili tudi doma. Mislim, da jih nekaj doma res precej naredi, nekaj pa tudi ne. Ko imam
nove skladbe, komaj čakam, da jih začnemo igrati, zato jih z notami dobesedno zasujem.
Ob tem moram povedati, da res predelamo veliko skladb, kar je morda zahtevno, a doda
repertoarju pestrost, kar je dobro.«
Kritik se ne boji in jih pozdravlja. »Tudi sama vem, kdaj je kaj zvenelo dobro, kdaj smo
bili uglašeni in kdaj ne. Veliko delamo na intonaciji, ki je izjemno pomembna. Izvajalci se
morajo med seboj poslušati, a včasih je to težko. Včasih je kriva vlaga, da flavte zvenijo
drugače, včasih lega, včasih pa je morda kriva tudi samo luna,« se nasmehne na svoj umirjen,
prijazen način, ki ga njen orkester še posebej ceni, saj nad njim nikoli ne povzdigne glasu.
Pri njenem delu jo podpira družina. S partnerjem, ki je prav tako glasbenik, ustvarjalno
sodeluje. Pa tudi z otroki; orkestru se namreč na klavirju večkrat pridruži hči, po novem
pa v njem harmoniko igra tudi sin. Čas, ki ga ne posveti glasbi, tako nameni družini. Rada
ima naravo, pa tudi potovanja. Veliko sveta je že videla kot članica orkestrov, igrala je na
številnih odrih in se veselila uspehov, h katerim je prispevala s svojim glasbenim talentom.
Zdaj, ko je njena vloga obrnjena, svoje izkušnje in ljubezen do glasbe predano prenaša na
mlajše generacije. »Upam,« pravi, »da bom imela še dosti energije za svoje delo in vodenje
orkestra tudi naprej. Pa tudi dobre učence. Če imaš marljive učence, potem je namreč vse
lažje.«
Glasbena šola Zagorje
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Orkester so njegovi člani
Matej Zupan

solo flavtist in član različnih zasedb, redni
profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani
Flavta je zgolj eden od glasbenih inštrumentov, skozi katerega lahko glasbenik izraža svoje
občutke in zapise skladateljskih idej. Sam sem se zanjo odločil iz dveh razlogov: ker se
je tako lepo svetila in ker sem mislil, da igra kar sama. Pred skoraj dvema desetletjema,
ko je bila flavta kot inštrument že dovolj prepoznavna, smo v Zagorju začeli s festivalom
flavtistov. Ena izmed prvih navdušenk ekipe festivala je tudi prof. Nataša Burger, ki je za
skupno muziciranje navdušila mnogo flavtistov na zagorski glasbeni šoli in svojo idejo
nadgradila z ustanovitvijo Orkestra flavt GŠ Zagorje, ki je bil takrat edini tovrstni glasbeni
korpus v Sloveniji. Z leti, ko je orkester postal stalni gost na različnih prireditvah in festivalih,
je postalo jasno, da bo podmladek zagotovljen tudi v bodoče. Zelo posrečeno se mi zdi,
10 let Orkestra flavt
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da so orkestru, ki v svoji osnovi zveni kot veličastne orgle, dodani še drugi inštrumenti, ki
barvno oplemenitijo ta čarobni zvok. Vesel in počaščen sem, da lahko še vedno sodelujem
z njim. Ob tej priložnosti čestitam vsem članicam in članom za jubilej, dirigentki Nataši pa
želim še polno zanosa in dobre volje za nadaljnja leta delovanja.

Anja Podpečan

študentka flavte
na Hochschule für Musik Detmold
Orkestru flavt Glasbene šole Zagorje sem se pridružila že prvo leto delovanja, ko je bil
pravzaprav še komorna skupina. Vaje smo imeli enkrat tedensko in prav z veseljem sem se
jih udeleževala. Še posebej mi je bilo všeč, da smo poleg klasične glasbe igrali tudi kaj bolj
zabavnega. Mislim, da je to precej pripomoglo k moji motivaciji za vadenje flavte. Na vajah
smo se zelo zabavali in čeprav mi je sodelovanje v orkestru predstavljalo sprostitev, sem se
v njem tudi ogromno naučila. Še posebno lepe spomine imam na svojo profesorico Natašo
Burger, ki je nas flavtiste s tem orkestrom še močneje povezala in bila pripravljena z nami
vaditi, vaditi in vaditi – včasih neskončno dolgo - da smo le vsi osvojili orkestrski program.
Ob tem je bila vedno dobre volje in prijazna. Čeprav je minilo že kar nekaj časa, odkar sem
končala šolanje v glasbeni šoli, se orkestru še vedno zelo rada pridružim na koncertih in
nastopih ter z njimi zaigram na flavto ali pikolo.

Ina Tratnik

profesorica flavte in predsednica društva
Orkester flavt GŠ Zagorje
Deset let je že, odkar sem vstopila v Glasbeno šolo Zagorje kot učiteljica flavte. V tem
obdobju sem si pridobila veliko izkušenj, ob katerih sem rasla in se krepila, kot je v teh letih
rasel tudi orkester flavt pod vodstvom moje prve in odlične učiteljice flavte Nataše Burger.
Vesela in zelo ponosna sem nanjo, da ji je uspelo zbrati pogum in ustanoviti prvi orkester
flavt v Sloveniji, v katerega vlaga vso svojo predanost in trud ter učenkam in učencem vliva
še dodatno veselje do igranja in muziciranja. Člani zelo radi prihajajo na vaje, ki so kljub
Glasbena šola Zagorje
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resnemu delu sproščene in zabavne. Sedeti na odru in se ob občutku povezanosti predajati
glasbi, je lepo, še lepše pa je po zaigrani skladbi videti v dvorani zadovoljne obraze. Takrat
si res ponosen, da si k temu lahko prispeval svoj delež. Zelo sem vesela, da sva z Natašo
sedaj kolegici, saj sem se od nje veliko naučila in zelo dobro sodelujeva. Nekajkrat sem
jo nadomeščala na vajah, in povem vam, da to ni mačji kašelj. Mogoče se komu zdi, da je
delo dirigenta enostavno, saj samo nekaj maha, a sem se sama prav pošteno razmigala in
preznojila, da smo se prebili čez skladbe. Nataši Burger in vsem, ki so povezani z orkestrom,
želim še veliko uspešnih let in nepozabnih trenutkov, ki jih bodo preživeli skupaj ter se jih
vedno spominjali.

Iztok Rabuzin
bas flavta

Tile naši dve, Metka in Nataša, ki tako lepo skrbita, da v orkestru flavt vse "štima", kot je
treba, občasno prav nežno poskrbita tudi za moj zadosten krvni tlak. Metka večinoma, ko
našemu orkestru na koncertih Glasbene šole odmeri program na sedem minut (ja, prav
na sedem!), Nataša pa mi včasih zaupa kakšne ustvarjalne naloge v zadnjem trenutku in
moj "nohšiht" se lahko začne. Tudi tole moje literarno razdajanje spada mednje, le da ni
v zadnjem trenutku. Verjetno pa je vse skupaj le povezano in začinjeno tudi z nekaj moje
godrnjavosti, ki se mi je hočeš nočeš nabrala z leti.
Drugače pa je udejstvovanje v orkestru zame eno samo prav posebno veselje in užitek. Po
dvajsetih letih igranja flavte in pikola v pihalnem orkestru sem v letih svojega flavtističnega
posta igranje na flavto kar hudo pogrešal, čeprav tega nisem ravno razglašal naokoli. Izgleda
pa, da je Nataša ob najinih srečanjih to začutila in pred petimi leti je iznenada prišlo njeno
povabilo. Vsi vemo, da žab ni potrebno siliti, naj skočijo v vodo. Odločitev je padla takoj.
Postal sem ponosni član orkestra. Moj ponos pa je še toliko večji, ker igram v orkestru
skupaj s hčerko Lucijo. Na začetku sva bila celo štim-kamerada na četrti flavti, potem pa je
Lucija napredovala proti zahtevnejšim igralnim mestom, jaz pa sem dobil novo bas flavto
in od takrat našim skupnim glasbenim slikam z veseljem dodajam tiste bolj tople tonske
barve.
V orkestru bi bilo lahko malo več moške družbe, vendar v zasedbi večinoma mladih flavtistk
10 let Orkestra flavt
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in nekaj izkušenejših muzikantov neizmerno uživam. Na začetku sem se med njimi počutil
kot kakšen ata, potem pa sem ugotovil, ha, da sploh nisem najstarejši član.
Orkestru želim, da bi tudi v prihodnje neprestano kakovostno rasel in napredoval, bil v
ponos šoli in domačemu kraju. Pa da bi se večje število glasbenikov odločalo za trajno
sodelovanje tudi po prenehanju glasbenega izobraževanja, kar bi orkestru dalo stabilnost
in izoblikovalo zven. Članstvo v orkestru tako ne bi bilo samo lep spomin na glasbeno šolo,
temveč obogatitev življenja in sprostitev po vsakodnevnih izzivih. Občutek, ko na koncertu
občinstvu podariš nekaj neponovljivih trenutkov, je vreden vsega vloženega truda.

Mateja Drnovšek
flavta

Članica orkestra flavt sem že od vsega začetka, ko smo začeli še kot komorna zasedba in
se pozneje razširili v orkester s celo družino flavt: od prečne, kljunaste, alt in bas flavte do
pikola. Naša glasba je še bolj zanimiva, odkar smo dodali tolkala, klavir, kitaro, harmoniko,
pa tudi petje. Všeč mi je vzdušje v orkestru, pozitivna naravnanost, skupno prizadevanje
za čim boljšo izvedbo in seveda skupno veselje ob dobro odigranem koncertu. Cenim delo
dirigentke in profesorice Nataše Burger, ki si že od ustanovitve prizadeva za razvoj, rast in
uspeh orkestra. Brez nje v njem ne bi bilo toliko življenja, pestrega programa in dobrega
sodelovanja izkušenih in malo manj izkušenih flavtistov oziroma flavtistk. Upam, da bomo
tudi v prihodnje tako uspešni, saj se veselim novih izzivov in dosežkov.

Maša Bertok Duh
bas flavta

Orkester flavt = kalejdoskop občutij, asociacij, spominov = prijateljstvo, dobra glasba,
flavte, navdušena publika, vaje, igranje, pogovori, smeh, praznik, dolgi aplavzi, dobra volja,
ustvarjanje, odraščanje, pripadnost, zavzetost, energija, ročno izdelan nakit, pozornost.
Glasbena šola Zagorje
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Orkester flavt = prostor in čas, kjer se vsakič znova obudijo spomini na moje glasbene
začetke (živo si predstavljam, kako ponosna bi bila, če bi že takrat lahko igrala v takem
orkestru).
Orkester flavt = osvežitev za mojo učiteljsko žilico, saj s profesorji GŠ Zagorje delim strast
do učenja, izmenjave znanja in izkušenj.
Orkester flavt = ukvarjanje z meni zelo ljubimi stvarmi v zelo prijetni družbi meni zelo
ljubih ljudi.
Orkester flavt = globoko zavedanje, koliko čudovitih oseb mi je kazalo pot v svet glasbe in
mi narisalo zemljevide, ki mi še danes kažejo pot.
Orkester flavt = spoštovanje Natašine in Metkine vizije, vztrajnosti in močne volje.
Orkester flavt = veselje, da sem lahko zraven.

Matjaž Debeljak

pikolist in flavtist Ljubljanske Opere
Zanimiva je zgodba orkestra, ki deluje že deset let. Vse čestitke ustanoviteljici in dirigentki
Nataši Burger in istočasno čestitke ravnateljici glasbene šole Metki Podpečan za vso njeno
podporo. Ponosen sem, da sem član orkestra (četrta flavta), ki zelo dobro dela, žanje
uspehe, v katerem je ogromno dobre volje in smeha. Res je, da nimam veliko časa, ampak
se poskušam udeležiti vseh nastopov, če mi le čas to dopušča. V orkestru se počutim
dobrodošlega in neizmerno rad igram z mladimi flavtisti. Vesel pa sem, da so med člani
tudi profesionalni flavtisti. Vabljeni na naše koncerte tudi v prihodnje, ne bo vam žal.

Blaž Kos
flavta

Vse se je začelo pred desetimi leti, pa se zdi, kot bi bilo včeraj. Prvič smo se zbrali v precej
manjšem številu, vsi verjetno malo negotovi, kaj bo ta nova izkušnja prinesla. A začela se
je lepa zgodba, ki še vedno traja. Vsi člani orkestra in tisti, ki nam pomagajo, smo v teh
10 let Orkestra flavt
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letih veliko delali in vadili, saj smo lahko le tako rasli, se širili in izboljševali. Veliko smo
nastopali, sodelovanje na božično-novoletnem koncertu je postalo naša stalnica in lep
uvod v praznične dni. Kar nekajkrat smo gostovali tudi drugje po Sloveniji, vrhunec pa
predstavljajo naši samostojni koncerti. Zame tista dva na Festivalu flavtistov Slovenije.
Festival sem obiskoval, odkar igram flavto. Vedno sem z občudovanjem poslušal
nastopajoče in zdelo se mi je nepredstavljivo, da bi lahko kdaj nastopil na takem festivalu.
Z orkestrom flavt pa se je zgodilo tudi to in mislim, da smo pustili zelo lep pečat med
vrhunskimi in mednarodno priznanimi flavtisti. Seveda je bilo v teh letih tudi veliko
zabavnih pripetljajev. Na poti, po koncertih, kot tudi med vajami se je vedno našel kdo, ki je
popestril dogajanje. Zahvaljujem se Nataši in vsem, ki so kakorkoli povezani z orkestrom.
Lepo se je z njimi srečevati na vajah in na nastopih širiti glasbo. Orkestru želim še mnogo
preigranih not in zadovoljnih poslušalcev po vsakem koncertu.

Saška Peterlin

O pripravah orkestra v Planici
Naših "planiških" priprav sem se zaradi pouka udeležila z zamikom, in sicer v petek
popoldne. Takoj naslednje jutro sem že godrnjala čez jutranjo telovadbo, nato pa me je
"razveselila" še novica, da je v planu pohod do Tamarja. Ampak, je bila deloma sprejemljiva,
ker je nekdo omenil "štrudl".
Zaradi manjšega neurja prejšnji večer pa smo doživeli pravo adrenalinsko izkušnjo.
Najprej smo ugotovili, da ni ceste, ker jo je pač odneslo. Tam nekje sredi gozda pa nas je
pričakal "potoček"! (beri: veje vsepovsod, deroča voda do kolen, o mostu ne duha ne sluha.
Edina možnost, da ga prečkamo, je bila podrta smreka, ki je povezovala bregova. "Pual se
pa znajd!")
Po začetnem premišljevanju, ali se splača ali naj se obrnemo in odkorakamo nazaj proti
domu, smo začeli eden za drugim "plezati" po naši brvi. Najprej so se nam tresla kolena:
seveda, en napačen korak, pa bi se znašli v mrzli vodi, ki bi nas mogoče celo odnesla. Ko pa
smo vsi uspešno prišli na drugo stran, se nam je zdelo vse skupaj že smešno.
Cilj, koča v Tamarju, je bil dosežen. Ampak "štrudla" pa niso imeli.
Glasbena šola Zagorje

• 16 •

10 let Orkestra flavt

Maruša Grošelj

študentka flavte
na Hochschule für Music Freiburg
Kot članici prve zasedbe se mi zdi skoraj nemogoče, da je minilo že deset let. Nekaterih
stvari se ne spomnim več, a nikoli ne bom pozabila, kako rada sem kljub natrpanemu urniku
ob sredah popoldne prihajala v glasbeno šolo. Takrat je bil zame na vrsti najzabavnejši del
vaj in glasbenega ustvarjanja. Zelo sem uživala tudi pri individualnem pouku z učiteljico
Natašo Burger. Orkester flavt je brez dvoma veliko prispeval k moji odločitvi, da se še
naprej glasbeno izobražujem in izpopolnjujem. Prav v njem sem spoznala, kako je, če se
več glasbenikov združi in skupaj muzicira. Že samo vzdušje je prijetno, še bolj pa to, da so
ljudje, s katerimi igraš, tvoji prijatelji. Repertoar je bil vedno zelo pester; od skladb iz risank
ali filmov, ki smo jih vsi poznali, do tistih, ki so ključni del vsake klasične zbirke. Vse so bile,
verjamem, zelo skrbno izbrane, da smo se ob njih lahko veliko naučili, obenem pa uživali
med izvajanjem mi in publika.

Dušanka Grubor Železnik

PREDSEDNICA SVETA STARŠEV IN SVETA ZAVODA
GŠ ZAGORJE
Kot dolgoletna predstavnica staršev v Svetu staršev in Svetu zavoda Glasbene šole Zagorje
redno spremljam dogajanja v "naši" glasbeni šoli. Učenci nas, skupaj s svojimi profesorji,
vedno znova in znova navdušujejo z glasbenim znanjem in raznovrstnimi dosežki.
Neprecenljivo bogatijo življenja nas, staršev, in tudi vseh drugih, ki imajo priložnost
spremljati njihove nastope. Idej jim nikoli ne zmanjka.
Ena izmed teh čudovitih idej je bil tudi orkester flavt. Ideja nas je presenetila – nič čudnega,
saj je bil to prvi orkester flavt v naši državi, in z velikim zanimanjem smo spremljali njegov
prvi nastop. Z leti je orkester rasel in dozoreval. Flavtam so se pridružili še nekateri drugi
inštrumenti, s katerimi so obogatili nastope, nas pa na koncertih očarali z raznovrstno
glasbo.
10 let Orkestra flavt
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Dejansko gre za presenečenja, saj so člani orkestra pred velikimi nastopi običajno precej
skrivnostni. Hčerka, ki je že vrsto let članica orkestra, običajno ne izda, kaj nam bodo
zaigrali na koncertu. Ne vem, kako jih Nataša prepriča, a ji vedno uspe! Tako kot ji tudi
odlično uspeva voditi orkester – od samega začetka pa do danes, ko pogumno stopajo na
velike odre in praznujejo svoj deseti jubilej.
Ob tej priložnosti v imenu Sveta staršev in Sveta zavoda Glasbene šole Zagorje vsem
članom orkestra, dirigentki Nataši Burger, ravnateljici Metki Podpečan ter celotnemu
kolektivu Glasbene šole Zagorje iskreno čestitam ob deseti obletnici delovanja. Upam,
da boste lahko udejanjili še mnogo svojih idej, mi pa jim bomo z največjim veseljem
prisluhnili. Ponosni smo na Vas.

Tatjana Polanc Kolander

članica sveta staršev in sveta zavoda
GŠ Zagorje
Otroke sva z možem ob vstopu v osnovno šolo vpisala tudi v glasbeno. Ne zato, da bi
postali profesionalni glasbeniki, ampak zato, da bi spoznali čudoviti svet muziciranja, se v
Glasbena šola Zagorje
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njem preizkusili in znali v življenju ločiti dobro glasbo od tiste, od katere bolijo ušesa. Tako
sem zdaj že vrsto let med tistimi starši, ki polnijo parkirna mesta na Cankarjevem trgu,
medtem ko čakajo na svoje otroke, da končajo z urami v glasbeni šoli. Iz nje se popoldne
po trgu razlegajo različne melodije in toni. Včasih so izjemno vilinski, včasih pa tudi malo
počeni, da se nam staršem ob vhodu razlezejo usta v nasmeh in si izmenjamo besedo o
tem, koliko naši otroci doma pridno ali manj pridno vadijo.
Pri nas doma se bolj ali manj pridno vadi flavta, zato sem na tak starševski način zadnja leta
povezana tudi z orkestrom flavt. Spremljam ga na nastopih, vedno prijetno presenečena
nad repertoarjem in zelo navdušena nad dodanimi inštrumenti, ki nežnejšemu zvenu flavt
dodajo odločnejši kontrast in ritem. Vem, da so vsi člani, ki igrajo v orkestru, radi v njem in
so na to ponosni. Ampak tudi starši prekipevamo od ponosa, ko naši otroci stopijo na oder
v tako imenitni zasedbi, ki jo "na vogalih" podpirajo izkušenejši glasbeniki. Mame si med
kakšno melodijo pogosto brišemo solze, očetje pa so bolj zaposleni s fotografiranjem in
pogledovanjem naokoli, češ v tem orkestru pa moj otrok igra.
Ker smo pač odkrito ponosni. Ponosni na vrednote in izkušnje, ki jih otroci pridobivajo na
vajah in nastopih, na znanje, ki ga osvajajo, in na glasbo, ki jo igrajo. Vemo, da tega ne bi
bilo brez srčne prizadevnosti in truda dirigentke Nataše Burger, polne podpore ravnateljice
Metke Podpečan, pa tudi zavzetosti vseh, ki sodelujejo z orkestrom. Zato se starši vsem
naštetim iskreno zahvaljujemo, jim ob jubileju iskreno čestitamo in tudi za naprej želimo
veliko energije in veselja do igranja.
10 let Orkestra flavt
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Avtorji skladb in priredb
Igor Podpečan

akademski glasbenik, profesor pozavne,
tonski mojster, producent
Igor Podpečan je avtor skladb in priredb, glasbeni mentor in producent. V svoji glasbeni
karieri je sodeloval že s številnimi priznanimi glasbeniki, med drugim z Avseniki, Lojzetom
Slakom, Alpskim kvintetom, Ireno Vrčkovnik, Otom Pestnerjem, ansamblom Štirje kovači
in Modrijani. Prihaja s Koroške, a si je v Zagorju ustvaril družino, s prijateljem pa tod
ustanovil tudi studio in založbo Zlati zvoki ter ansambel Igor in zlati zvoki.
Ker redno in rad sodeluje z Glasbeno šolo Zagorje, ni naključje, da marsikaj napiše tudi za
orkester flavt. V njem igrata njegova soproga in hči, ki se v desetih letih še nista pritožili, da
je kakšno priredbo prezahtevno sestavil. Prva, ki jo je predelal za orkester, je bila skladba
Rudolf za božično novoletni koncert. Sledile so ji Quando, Venček narodnih, Fernando.
Orkester je na 8. Festivalu flavtistov premierno zaigral tudi njegovo avtorsko skladbo
Zlatolaska, v kateri je strnil tri svoje valčke. Izvedbo je poslušal in mu je bila všeč. Na
vprašanje, če bi se ob njej tudi zavrtel, pa se namuzne, da za ples ni ravno mojster. Zato pa
Glasbena šola Zagorje
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je toliko večji pri skladanju not in usklajevanju zvokov. Ko piše za orkester flavt, se zaveda
omejitve z inštrumenti, višjih tonov, kot so npr. pri trobilih, pa tudi omejitev pri obsegu,
vendar mu to predstavlja še dodatni izziv za aranžma. Včasih vodji orkestra Nataši Burger
ponudi skladbe v aranžmajih za druge inštrumente in jih priredi, če so ji všeč, še večkrat
pa je Nataša tista, ki pove, katere skladbe ali zvrsti glasbe naj se loti, in mu predlaga tudi
dodatne inštrumente, da lažje zapolni zvočno sliko. Določiti mu mora tudi datum, do kdaj
naj bo skladba nared, se nasmehne, ker da z roki izvedb ni najboljši prijatelj.
Čeprav velja za multiinštrumentalista, pa je ravno na pihalih – pravi – čisto bos. Flavte ne
zna igrati. Ji pa rad prisluhne. Osebno je bolj naklonjen zabavni glasbi kot klasični, a mu
je všeč raznovrstnost in sodelovanje. V lepem spominu mu je ostala izvedba skladbe Ti si
moja nepozabna melodija, ki jo je ob orkestru zapela Jelka Hafner. Ob tem doda, da bo
morda kdaj priložnost, ko bo s svojim ansamblom posnel komad skupaj z orkestrom flavt,
kateremu seveda želi še veliko plodnih let.

Gregor Troha

učitelj klarineta in saksofona,
aranžer
Moje sodelovanje z Orkestrom flavt GŠ Zagorje se je pričelo nekako takole: Malo po
ustanovitvi orkestra sem se iz lastne želje po znanju še kakšnega inštrumenta začel
spogledovati z igranjem bas kitare. Priložnost, da pridobim potrebne izkušnje z aktivnim
igranjem, se mi je ponudila pri raznih zasedbah na naši šoli. Nataša me je kot prva prijazno
povabila k sodelovanju, jaz pa sem povabilo z navdušenjem sprejel. Tako se je začelo
10 let Orkestra flavt
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najino sodelovanje. V orkestru je zelo pozitivno vzdušje, vsi igrajo z veseljem in se zato
tudi potrudijo pri igranju, zato je igranje v tej zasedbi prava sprostitev in svojevrstni užitek.
Nataša je kot dirigentka dosledna in natančna, na vajah in nastopih pa ustvarja sproščeno
in pozitivno vzdušje, kar je lepa lastnost redkih dirigentov.
Pisanje aranžmajev za orkester flavt mi predstavlja svojevrsten izziv, saj sta sestava in zvok
orkestra zelo specifična in je potreben drugačen pristop k temu, mi pa pri tem pomaga
dolgoletno igranje v orkestru, saj sem dodobra spoznal tako zvočne lastnosti, kot tudi
zasedbo, njen zven in sposobnosti orkestrašev, tako da je delo precej lažje. Vesel sem, da
bosta na programu koncerta ob obletnici kar dva moja izdelka, pri izvedbi katerih bom
seveda z veseljem sodeloval.

Klemen Benko

profesor violine, aranžer
Z orkestrom flavt sodelujem od samega začetka njegovega obstoja, naprej kot pianist,
v zadnjem obdobju pa kot aranžer. Glede na to, da je zasedba orkestra specifična, je
nastanek vsake skladbe ali priredbe za orkester pravi izziv. Ker pa v zasedbi igrajo tudi
drugi inštrumenti, imam kot ustvarjalec povsem proste roke pri izbiri glasbenih stilov in
obdobij. V prihodnosti želim orkestru predvsem kvalitetnega glasbenega ustvarjanja, čim
več mladih moči in dobrih prijateljskih odnosov. Dirigentki pa predvsem veliko potrpljenja
in dobre volje pri vodenju tako edinstvenega orkestra.

Blaž Pucihar

pianist, skladatelj, aranžer in
korepetitor
Za Orkester flavt GŠ Zagorje sem z veseljem napisal “Slovensko sonato”, pravzaprav gre
za priredbo treh slovenskih ljudskih pesmi, ki pa so v izvedbi orkestra pod taktirko Nataše
Burger zvenele odlično. Krstno izvedbo sem poslušal v Delavskem domu v Zagorju na
Glasbena šola Zagorje
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Festivalu flavtistov. Ker pišem skladbe in priredbe za najrazličnejše sestave, trenutno pa je
v veliki prednosti “flavta”, nisem imel večjih težav pri iskanju navdiha za to zasedbo. Paleta
instrumentov od pikola do bas flavte mi je ponudila vse možnosti za dobro priredbo.
Veseli me, da Orkester flavt GŠ Zagorje aktivno deluje tudi danes in upam, da bo tudi v
prihodnje, saj sem prepričan, da bo mladim glasbenikom vedno ponujal veliko glasbenih
užitkov.

Nana Forte
skladateljica

Haiku, kot japonska pesniška oblika, ki v nekaj besed ujame droben trenutek - večinoma z
motivi in občutji iz narave, me je že dolgo vabila, da jo poskušam prenesti v tone. Zasedba,
kot je orkester flavt, mi je že v osnovi ponudila možnost uporabe različnih odtenkov istega
inštrumenta - barvati kot v orkestru , vendar le z zvokom flavt. Zasedba je zelo specifična
in zato zelo zanimiva za skladatelje. Ponudi možnost raziskovanja zvoka flavt, igranja z
različnimi barvami in nujno zahteva drugačen pristop, kot komponiranje za običajen
orkester. Orkester flavt GŠ Zagorje je skladbo zelo dobro izvedel in na ta koncert imam
lepe spomine. Naj izpostavim, da je komponiranje za mladino vedno velik izziv, saj je svojo
idejo potrebno uravnovesiti tudi s stopnjo izvajalske zahtevnosti, in takšna omejitev vedno
predstavlja resen premislek in velikokrat porodi zelo dobre rešitve. Z veseljem bi še kdaj
napisala skladbo za tako zasedbo, saj bi morda naslednjič iskala ideje povsem drugje, želela
izpostaviti druge karakteristike te zasedbe in se na nov način spopadla s pestro barvno
paleto flavtističnih zvokov.
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PROGRAM

slavnostnega koncerta

OB 10. OBLETNICI DELOVANJA ORKESTRA FLAVT GLASBENE ŠOLE ZAGORJE
Petek, 13. marec 2015, ob 19. uri, KC Delavski dom Zagorje
1. G. Rossini: Uvertura iz opere Seviljski brivec

<>

2. A. Hačaturjan/prir. G. Troha: Valček
Solistka: Klara RAZBORŠEK, flavta
/iz razreda prof. Nataše Burger/

<>

3. D. Šostakovič/prir. K. Benko: Valček št. 2 iz Jazz Suite št. 2

<>

4. A. Vivaldi: Il Gardellino (1. Allegro, 2. Cantabile, 3. Allegro)
Solistka: Katarina ZVONAR, flavta
/GŠ Grosuplje, iz razreda prof. Nikoline Kovač Juvan/

<>

5. G. Verdi/ prir. I. Podpečan: Splavaj misel (iz opere Nabucco)
Poje: MPZ Medeja
/zborovodkinja prof. Tadeja Kreča/

<>

6. T. Domicelj/prir. I. Podpečan: Življenje je lepo
Poje: MPZ Medeja
/zborovodkinja prof. Tadeja Kreča/

<>

7. T. Hrušovar/prir. I. Podpečan: Vsak je sam
Poje: MPZ Medeja
/zborovodkinja prof. Tadeja Kreča/

<>

8. Lombardo, R.: Una Fiesta de Canciones Folkloricas

<>

9. H. Mancini/prir. G. Troha: Pie in the Face Polka
Solistka: Hana KERIN, flavta
/iz razreda prof. Nataše Burger/

Dirigentka: Nataša BURGER, prof.
Vezni tekst in povezovanje: Karmen Cestnik

Orkester flavt Glasbene šole Zagorje se za pomoč pri izvedbi obeleženja svojega
jubilejnega leta in siceršnjo podporo iskreno zahvaljuje Občini Zagorje ob Savi in županu
Matjažu Švaganu.
Od srca hvala tudi vsem članom orkestra, ki ste ali še vedno skladate našo glasbeno
zgodbo, vsem, ki z nami na kakršenkoli drug način sodelujete in nas podpirate, ter
staršem, saj ste nam v teh letih izkazali veliko razumevanje in podporo.

Občina Zagorje ob Savi

10 let Orkestra flavt Glasbene šole Zagorje
Zbrale in uredile
Nataša Burger, Metka Podpečan in Tatjana Polanc Kolander
Avtorica naslovne ilustracije
Hana Železnik
Avtorji fotografij
Miha Mikoš, Demetrij Zupan, Tomaž Zupan, Kaja Brezočnik in arhiv Glasbene šole Zagorje
Oblikovanje in prelom
Helena Fras
Izvedba
Tiskarna Grafs Zagorje
Izdajatelj
Glasbena šola Zagorje ob Savi
Naklada
350 izvodov
Marec 2015

