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PLES,
lepota v gibanju in svoboda v življenju. Ples je vrsta
umetnosti, ki se izraža skozi ritem glasbe in v človeški
duši ustvarja zadovoljstvo. Je del kulturne izobrazbe
vsakega posameznika in je kultura posameznega
naroda. Je preprosto način življenja. Še posebej za ljudi,
ki tako kot kolegica Vojka Kokošinek svoje poklicno poslanstvo uresničujejo
z nesebičnim in predanim delom z mladimi plesalci. To je Vojka dokazala v
izjemno uspešnih petindvajsetih letih poučevanja baleta in sodobnega plesa
na Glasbeni šoli Zagorje, ko je skupaj s plesalkami in plesalci ustvarila več
kot petnajst celovečernih baletnih predstav, ki so navduševale tako plesne
strokovnjake kot ljubitelje plesa. Visok nivo tehničnega in izraznega znanja
učencev je Vojki bil in ji je izziv, kateremu zvesto sledi že 25 let. Vojka je
človek, ki mu glasba, oder, igra luči in gibanje telesa resnično pomenijo
življenje. Zato se ji ob 25. obletnici izjemno uspešnega baletnega ustvarjanja
iskreno zahvaljujem v imenu vseh generacij plesalcev, ki jim je s svojim
znanjem in energijo privzgojila ljubezen do plesa ter jim z njim na najlepši
način osmislila njihovo mladost.
Vojka, naj se tvoja mladost v duši, trdna volja in neizmerna energija še naprej
prepletajo v čudoviti igri plesa in ti izpolnjujejo življenje.
Metka Podpečan,
ravnateljica Glasbene šole Zagorje
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Balerina naj bo!
Ponavadi se začne z veliko željo male deklice: “Rada bi postala vila ali pa
najmanj balerina!” Otroke ne jemljemo vedno resno, včasih mislimo, da gre
za prehodno fazo, ki bo minila, tako kot mine navdušenje nad Winxicami in
Rebelde. Ampak včasih je želja prevelika in takrat je treba po baletne copatke,
bele “žabe” in dres. Stene prekrijejo posterji velikih balerin, v knižnjici si je
potrebno izposoditi celo zbirko knjig Baletni copatki in kar naenkrat plešemo
in se vrtimo vsepovsod. Na morju, pri babici, v avtu, predvsem pa pred
ogledalom. Čez čas treniramo vse bolj pridno, tudi čez vikende, ki so sicer
namenjeni družinskim izletom. Sanjamo o velikih odrih, brezhibnih piruetah in
stoječih ovacijah. Haha, je že prepozno, če smem pripomniti! Okuženi ste s
čisto pravim baletnim virusom, ki ne bo tako zlahka minil! Bodo baletne sanje
postale resničnost?

Moja baletna zgodba

4

Že kot majhna deklica sem rada plesala in sem vsakič, ko sem šla mimo baletne šole, z zanimanjem
opazovala baletke, ki so pridno vadile. Kmalu sem tudi sama prvič prestopila prag zagorske baletne
šole in pri štirih letih začela svojo baletno pot.
Počasi sem odraščala, moje zanimanje za balet pa je z leti strmo naraščalo. Pridno sem hodila v
baletno šolo, vsak napredek me je navdušil in mi dal nov zagon. Še posebej so me navduševale
predstave in nastopi, ki jih je vsako leto pripravljala naša takrat še tovarišica Vojka. Otroško zanimanje
je kmalu preraslo v resno predanost baletu, saj sem že v osnovni šoli začutila, da me to osrečuje in
da se želim s tem ukvarjati. Moja skrita želja je bila, da postanem baletka. Ta želja se je začela krepiti
s prvo glavno vlogo v baletu Trnuljčica, ki mi jo je Vojka zaupala pri komaj enajstih letih. To je bila zame
prelomnica, saj sem takrat spoznala, da želim, da balet postane moje življenje. Ko sem svoje sanje
zaupala Vojki, me je podprla in obljubila, da mi bo pomagala. Poklicala je svoje ljubljanske kolege
in me odpeljala v ljubljansko opero na letno predstavo Baletne in Srednje baletne šole Ljubljana.
Predstava me je popolnoma očarala in prepričala, da so
moje sanje resnične. Po koncu me je Vojka predstavila
ljubljanski baletni pedagoginji Alenki Tomc, ki naju je
povabila, da si prideva ogledat baletni pouk v Ljubljani.
Več kot deset let nazaj je bilo pred sprejemnimi izpiti
na Srednji baletni šoli potrebno za sprejem narediti še
njihovo štiriletno nižjo baletno šolo, a me to ni ustavilo
pred želenim ciljem. Ko sem prvič prestopila vrata
ljubljanske baletne šole, sem mislila, da sanjam. Vse
je bilo tako neverjetno, a hkrati resnično. Po nasvetu
Vojke sem imela s seboj baletne copatke in lahko sem
se pridružila vajam prvega razreda nižje baletne šole.
Ker je moje znanje, ki sem ga pridobila v času šolanja
pri Vojki, že preseglo začetnike v Ljubljani, sem njihov

Ana Hrastelj je bila prva učenka baletne šole v Zagorju, ki je šolanje nadaljevala
na Srednji baletni šoli v Ljubljani.

prvi razred naredila v enem mesecu in se jim jeseni pridružila v drugem. Bila sem še osnovnošolka,
zato so me na vaje v Ljubljano lahko vozili samo enkrat tedensko. Ostale dni sem vadila v Zagorju
pri Vojki, ki mi je prijazno pomagala pri vajah in napredku. Delavnost in močna volja sta me pripeljali
do sprejemnih izpitov. Otroška želja se mi je uresničila in šolanje sem nadaljevala na Srednji baletni
šoli pri prof. Mateju Selanu. V nadaljnjem štiriletnem šolanju sem se baletu popolnoma predala,
odločena, da iz sebe naredim najboljše, kar lahko. Poletne počitnice sem preživljala na baletnih
seminarjih v Avstriji in Franciji, kjer sem pridobivala dodatne izkušnje. Trdno delo in vložen trud sta bila
poplačana pred koncem četrtega letnika, ko sem bila izbrana za nastop v baletnem ansamblu, ki je
takrat pripravljal predstavo Labodje jezero.
Čeprav sem že tekom šolanja nastopala na odru SNG Opera in Balet Ljubljana, me je nastopanje
v profesionalnem okolju popolnoma očaralo in imela sem srečo, da sem lahko naslednji dve leti
sodelovala v njihovih predstavah in se veliko naučila od mednarodno priznanih baletnih pedagogov
in koreografov. V dveh letih sem nastopala v baletnih predstavah Labodje jezero, Don Kihot, Kdo je
najmočnejši na svetu, Nekdanje svečanosti ter operni predstavi Zaljubljen v tri oranže.
Čeprav sem se zaradi zdravstvenih težav odločila, da končam baletno pot, sedaj z velikim veseljem
in ponosom gledam na vse, kar sem dosegla in lepega doživela. Balet je bil 17 let smisel mojega
življenja in ne obžalujem niti dneva, ki sem ga preživela ob baletnem drogu. Zato sem danes zelo
hvaležna Vojki, ki je bila prva izmed mnogih, ki so mi stali ob strani, me podpirali in odpirali vrata novim
priložnostim, da sem lahko uresničila življenjske sanje.
Ana Hrastelj
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Alena Medič,
nekdanja učenka
baletne šole v
Zagorju, je danes
uspešna baletna
plesalka in
koreografinja.

foto: Željko Stevanić

Baletna plesalka
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Svoje prve korake v svet plesa sem naredila že v rodni Rusiji. Tudi po prihodu v Slovenijo sem bila
odločena, da sledim plesni poti. Tako sem spoznala gospo Vojko Kokošinek in se vpisala na baletni
oddelek Glasbene šole Zagorje. Lahko rečem, da sem prav tu v Zagorju odlesala svoje prve vloge
v baletih Gieselle, Čudežna prodajalna lutk in, meni najljubšem, Labodjem jezeru. Nekatere od teh
vlog sem pozneje plesala tudi z baletnimi ansambli v Ljubljani in Mariboru, kjer so mi prve izkušnje iz
Zagorja prišle zelo prav.
Vzporedno s šolanjem na glasbeni šoli v Zagorju sem po izpitih opravila tudi nižjo baletno šolo v
Ljubljani in bila takoj sprejeta na Srednjo glasbeno in baletno šolo (SGBŠ). Že v času šolanja na
SGBŠ sem sodelovala v predstavah baletnega ansambla v Ljubljani ter prejela dve zlati plaketi na
tekmovanjih za mlade baletne plesalce. Izpopolnjevala sem se tudi na več baletnih seminarjih doma
in v tujini. Leta 2007 sem z odliko sklenila šolanje na SGBŠ in še poglobila sodelovanje z ljubljanskim
baletnim ansamblom z nastopi v predstavah Labodje jezero, Don Kihot, Serenada, Romeo in Julija,
Hrestač – božična zgodba in drugih projektih. V tem času sem bila sprejeta tudi na študij dramaturgije
na AGRFT. Pred kratkim pa sem se začela ukvarjati tudi s pedagoškim delom in se z velikim veseljem
posvetila seznanjanju mladih generacij s čari baletne umetnosti.
Alena Medič

Balet,
ta čudežna beseda, ob kateri se marsikateri punčki zasvetijo oči,
zatrepeče srček in v mislih izriše baletno krilce in baletne špic copatke,
v katerih se da plesati na konicah prstov ...
Baletna umetnost, samostojna veja naše in svetovne kulturne
zakladnice, ki plemeniti človeški rod, ga dela posebnega, boljšega,
lepega in plemenitega. Umetnost, ki osrečuje milijone ljudi in jim
napolnjuje dušo v vse bolj krutem, nečloveškem in nenaravnem
svetu, ki nas obdaja. Umetnost, ki jo mnogi pojmujejo kot privilegij
nekega zgornjega razreda, izbrancev. Oh, kako napačen je ta
stereotip. Skoraj pol stoletja že potujem po Sloveniji, plešoč sem,
poleg tujine, obiskal več kot petdeset slovenskih krajev. In naša
baletna umetnost, ki jo zadnja leta intenzivno predstavljamo v okviru
Društva baletnih umetnikov Slovenije, nas nenehno utrjuje v vedenju,
da prebivalec mesta nima nikakršnih boljših sposobnosti dojemanja
baletne umetnosti, kakor tisti čisto povprečen človek, ki živi v najbolj oddaljenem kraju. Vsi nosimo
v sebi srce in dušo. In ravno duša je glavni posrednik med tistimi redkimi izbranci, ki po ozki, strmi
in težavni poti dosežejo cilj – biti profesionalni baletni umetnik – in gledalci. In ni ga lepšega občutka
baletnega umetnika, kot je harmonija, ki zavlada v trenutkih prave umetnosti, v objemu glasbe,
gibanja, gledališke čarobnosti in naših notranjih čustev.
Pa vendar baletna umetnost ni samo profesionalni poklic. Vsi, prav vsi, tudi številni vaši otroci s
spoznavanjem baletne umetnosti prvenstveno izpolnjujejo svojo pravico, da se preizkusijo in soočijo
s stvarmi, ki jih nosi ta zahtevna umetnost. In prav nič ne sme biti žal nikomur, ki na tej poti ne uspe
doseči samega vrha. Skozi baletno šolanje otroci nevede prejemajo številne življenjske lekcije in
navade. Odkrivajo težavnost poti, ki te edino taka lahko pripelje do želenih ciljev, odkrivajo svoje
psihofizične lastnosti in sposobnosti, ki jih morda sploh ne bi odkrili, če se ne bi srečali z baletom.
Spoznavajo svet glasbe, navajajo se na disciplino, na radost težko prigaranega zadovoljstva, kadar
so uspešni. In skozi ta proces nevede postajajo sestavni del naše kulturne sredine. Pa ni tako važno,
ali kot baletni plesalci ali pa kot ljubitelji in obiskovalci, torej kot publika, brez katere umetnost ne more
obstajati.
Veselite se baletne umetnosti ali pa katerekoli plesne zvrsti in ne dajte se zapeljati misli »saj jaz ne
znam plesati«. Trdno verjamem, da je slehernika med nami narava obdarila z nekakšnim plesnim
vzgibom. Nenazadnje, saj človek pleše že prav od začetkov našega obstoja. In ob tem ne gre
pozabiti dejstva, da je ples v največji meri zadovoljstvo, in to je njegovo osnovno poslanstvo.
Zaplešite torej in se veselite kratkosti našega bivanja na tem svetu.
Vojko Vidmar
baletni plesalec, Prešernov nagrajenec
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Plié, battement tendu, jeté in
relevé - brez vaje pač ne gre
Hitro, hitro, navzdol po asfaltnih stopnicah, mimo žive meje, žičnata vrata
na ograji so k sreči že odprta, vrata baletne šole tudi. Rahel zavoj na levo,
odprem tretja vrata in vame butne vrvež. Spet sem pozna, dekleta so že
skoraj pripravljena! Poženem se navzdol po lesenih spiralno zavitih stopnicah,
strma so, zato pazim, da ne padem. Najhitrejše so že v dvorani, nekaj se
jih še preoblači. Najprej bele žabe, potem dres, na koncu baletni copatki.
Gumica za lase, sposodim si dve lasni sponki in voila, figa je narejena. Zdaj
pa skok v baletno dvorano. Vaje ob drogu bodo gotovo, kdo ve, bomo danes
delale “sredino” ali koreografijo za predstavo? Uf, mogoče pa nas na koncu
čakajo “špice”? Še pred tem pa minutka, da s prijateljicami poklepetamo o
luknjah na copatkih, o tem, katera od “ta velikih baletk” bo plesala glavno
vlogo v novi baletni pravljici in čisto malo o šoli in naših prvih ljubeznih. Opa
… tišina … učiteljica gre po stopnicah ... postavimo se ob drog, roke v prvo
pozicijo, ramena dol, glava gor, trebuh noter … gremo punce, glasba in plié!

Vojka z učenkami v baletni
dvorani v Zagorju.
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BALETNI INTERVJU: VOJKA KOKOŠINEK
Visoka in suha postava, kratki lasje, kavbojke, plesni copati brez trakov, okrog nje pa kup otrok.
Jasno vidi predstave na odru, še preden ostali vedo, da se bodo sploh plesale. Njena ustvarjalna
baletna zgodba se piše že petindvajseto leto in brez nje balet v Zagorju ne bi bil to, kar je. Vojka
preprosto živi za balet.

Vojka, se še spomnite vašega prvega srečanja z baletom?
Spomin je malo zamegljen, ne spomnim se točno, katera predstava je bila. So pa jasne slike iz
predstave. Še vedno vidim podobe baletk na odru, tako kot posamezne slike, fotografije. Zagotovo
je bil klasični balet v ljubljanski operi, spomnim se klasične glasbe, na predstavo me je peljala mama.
Torej je bilo navdušenje nad glasbo in plesom pri vas moč zaznati že zgodaj?
Tako ja. Mama je vedno govorila, da sem na sprehodih po Ljubljani že v vozičku rada dirigirala na
glasbo pihalnega orkestra (smeh).
Vaše prve ure baleta so se zgodile v Ljubljani, obiskovali ste Srednjo baletno šolo v Ljubljani, kako to,
da ste iz Ljubljane prišli v Zagorje?
Ravno v tistem obdobju nisem aktivno plesala, sem pa še vedno nosila v sebi močno željo po plesu.
Ko sem delala v takratni službi, v vrtcu v Ljubljani, sem v časopisu zasledila razpis, da v Zagorju
potrebujejo plesnega učitelja. Javila sem se na oglas, poklical me je takratni ravnatelj glasbene šole
in tako sem prišla v Zagorje. Ko mi je gospod Rihard Beuerman leta 1985 prvič pokazal baletno
dvorano, sem bila zelo presenečena in vesela.
Zakaj?
Pripeljal me je v stanovanjsko hišo, ki jo je Glasbeni šoli Zagorje podarila prejšnja učiteljica baleta. To
je bila gospa, Mary Jurca, ki je poleg svoje redne službe v osnovni šoli v Zagorju z velikim veseljem
in entuziazmom učila balet. Hišo, v kateri vadimo še danes, je hotela podariti eni od svojih učenk,
vendar se je ta odločila, da bo šla naprej študirat. Tako je zgradbo podarila šoli. Moram povedati, da
če tega ne bi storila, verjetno sedaj v Zagorju ne bi imeli baleta. Ko sem prvič vstopila v hišo, me je
objel vonj po baletu. Kar zmrazilo me je.Tistega občutka se ne da opisati. Lahko ga občuti samo tisti,
ki je dan za dnem garal za balet, da bi dosegel popolnost. V glavi se mi je zvrtelo od vznesenosti, da
bom lahko tam delala in ustvarjala. Hvala ti, Mary! Presenečena sem bila nad možnostmi za vadbo,
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Vojka z glavnimi plesalkami Čudežne prodajalne lutk iz leta 1999.
Plesalke: Nina Rome, Alena Medič, Urška Gruden in Ana Hrastelj.
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ki jih je ponujala hiša. Na mojo veliko žalost pa sem v kletnih prostorih našla več velikih kartonastih
škatel s krasnimi baletnimi kostumi, ki so bili uničeni od vlage. Njeno delo sem prevzela štiri leta po
njeni smrti.
In potem ste se počasi lotili dela ...
Ko sem prišla, sem imela šest učenk ter nekaj otrok v pripravnici. Dokler se ni v Zagorju nabralo
dovolj otrok, sem učila še v OŠ Kisovec in OŠ dr. Slavko Grum. S slednjo in z njenim ravnateljem,
Tinetom Kraljem, sem veliko let sodelovala v njegovih igranih pravljicah. Še vedno se živo spomnim
prve skupne Trnuljčice v starem kulturnem domu na Mlinšah. To so bila posebna, topla, prijazna
doživetja. Kar nekaj let je trajalo, da smo postavili prvo celovečerno baletno predstavo, kakršnih smo
navajeni danes. Takrat je bilo že več kot 50 učencev. Kasneje, ko so se začeli nastopi, so pa stvari
stekle same od sebe.
Katera izmed predstav pa je vaša najljubša?
Težko rečem. Čudežna prodajalna lutk je bila prva celovečerna, takrat smo gostovali celo v
Cankarjevem domu, prek Zveze Glasbene mladine Slovenije. Drugače pa nimam najljubše predstave.
Predvsem se vsakič veselim nove. Vsako trenutno predstavo namreč v procesu ustvarjanja tolikokrat
vidim, slišim, pregledam, spremenim in obračam, da se je precej »naposlušam«. Posnetke redko
pogledam, samo včasih z otroki, ko analiziramo nastope. Ampak takrat že vedno delam naslednjo
predstavo. Zato grem kar rada naprej, na drugo glasbo, na nove koreografije. Do faze ponavljanja in
ponavljanja, da si spet zaželim nove (smeh).
Kako to, da ste se odločili poučevati klasični balet in ne kakšne bolj moderne verzije plesa, kot na
primer jazz balet, showdance itd.
Balet je lepota duha in telesa. To ni odločitev razuma. Preprosto – če to imaš v sebi, temu slediš.
Vsakdo potrebuje klasično izobrazbo, če se želi na kakršenkoli način ukvarjati s plesom. Vsaj 4 leta
klasičnega balet je osnova vsakega plesalca, saj je to edini način za pridobitev plesne tehnike. Tako

pač je. Klasika je klasika, tako se nauči tudi lepota giba, dobi občutek za estetiko. Mislim, da bi
morala prav vsaka deklica oziroma ženska poznati osnove baleta. Saj na tak način spozna svoje telo,
ki postane graciozno z lepo in zdravo držo, prav tako se z baletom za vse življenje pridobi disciplina
za vadbo svojega telesa.
Kaj ponavadi otroci pričakujejo, ko pridejo k baletu? Kaj si predstavljajo in česa se najbolj veselijo?
Zelo odvisno od tega, kaj jim doma povedo starši, če so doma že slišali klasično glasbo, kaj že vedo
o baletu, če so že obiskali kakšno predstavo. Nekateri vedo, da je v balet potrebno vložiti veliko
truda, drugi pričakujejo zgolj igranje. Vendar se balet uči prek igre samo do devetega, desetega leta,
potem pa se prične resno delo, garanje, če želi učenec kaj narediti iz sebe. Predvsem me preseneti,
kako otroci zelo dobro slišijo in začutijo klasično glasbo. Se preprosto umirijo, zaplešejo.
Glede na to, da že 25 let ustvarjate in delate z otroki in mladimi, bi lahko rekli, da v generacijah prihaja
do kakšnih sprememb? Jih je danes težje motivirati za klasični balet?
Večjih sprememb v generacijah ni, opažam samo, da je z leti vse več zanimanja za balet. Večina
otrok, deklet rada pride plesat balet, če le imajo to možnost. Pridejo pa tudi fantje. Motivacija je
odvisna od posameznika in ne od generacije. Komur se da delati in ima željo po plesu, ima v Zagorju
to možnost. In vedno se najdejo dekleta, ki imajo to željo v sebi in so zelo motivirana in pridna.
Klasičnega baleta ne bo nikoli konec, ker je osnova za vse plesne tehnike. In to bo večno, tako kot
sta Beethoven in Mozart.
Kaj najraje vidite, da vaše učenke odnesejo kot popotnico v življenje, ko odrastejo ter zapustijo
baletni oddelek glasbene šole v Zagorju?
Zadovoljna sem, če dekleta plešejo še naprej. Veseli me, ko vidim, da jim balet privzgoji to
samodisciplino, željo, da se še naprej aktivno ukvarjajo s telesom ter znajo skrbeti zanj. Navsezadnje
pa: kdor ne pleše, ne živi!
25 let je dolga doba. Kaj je tisto, kar vas še vedno žene naprej?
Včasih, ko se opazujem, se tudi sama sprašujem, kaj me žene s tako silo naprej v še več in več
(smeh). Mogoče estetika in lepota telesa. V vsakem otroku vidim, kaj bi lahko naredil iz sebe. Kako
se lahko lepše drži, obnaša, govori. Stremeti moramo k popolnosti vsega. Si prizadevati, da bi bili
skromnejši, lepši. Lepota se namreč preliva iz notranjosti v zunanjost in obratno. In nikjer se to ne
vidi lepše kot pri baletu.

Vojka Kokošinek se je baletne umetnosti, ki jo že 25 let prenaša na mlajše
generacije, učila pri profesorjih Giseli Bravničar, Majni Sevnik, Mercedes
Doberšek, Nadji Murašovi, Lidiji Wisiakovi in dr. Henriku Neubauerju.
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“Brez panike!” je rekel Švejk,
vendar to ne velja za baletne
generalke
Na generalki gre vedno kaj narobe. Baletka na moji levi je strgala žabe,
ena izmed glavnih plesalk je v velikem pričakovanju doma pozabila tutu,
svoj kostum. Mala, svetleča baletka je na robu solz, saj ima na glavi vse
bleščice, ki so jih imeli pri frizerju, a počasi postaja jasno, da jih zna biti malo
preveč. Garderobe pokajo po šivih, natrpane so s tilom, bleščicami, copati,
trobentami, palicami, punčkami, čeveljci, “špicami” in plastenkami vode. Vse
skupaj izgleda, kot da smo se znašli sredi baletne fronte, kateri poveljuje sam
gospod Kaos. Kdor ni nikoli v življenju nastopal v celovečerni baletni predstavi
ali pa vsaj pomagal v zakulisju, si ne zna predstavljati, kako težko več kot
šestdeset parov baletnih copat pravočasno najde na oder, na pravi baletki, v
pravem kostumu. A brez skrbi, vse je tako, kot mora biti. Do nastopa bomo
kot iz škatlice in gledalci ne bodo niti posumili, da gre v zaodrju kdaj tudi
kaj narobe. Do takrat bomo pa prišili še kakšen gumb, oblepili krvav žulj,
zamenjali strgane žabe, starši bodo zadnjo sekundo prinesli pozabljeni tutu,
preverili, da se robovi hlačk ne vidijo izpod dresa ter s svetlobno hitrostjo
stopnjevali vznemirjenje, tremo in pričakovanje.

Fotografiranje v zaodrju na generalki
za Baletni večer leta 2005.
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Nepozabno kaotično vzdušje v garderobi.

Vojka leta 1997 plesalkam
baletne predstave Trnuljčica
deli še zadnje napotke na
generalki.
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PSSST, tišina prosim!
Luč, glasba in dvignite zastor!
V dvorani ugasnejo luči in vsa pozornost je uprta na osvetljen oder. Vse
oči, tako tiste iz dvorane, kot tudi tiste izza stranskih zaves, spremljajo prve
korake, s katerimi skupaj vstopimo v čarobni baletni svet. Na odru gledalci
zaman iščejo Eve, Nike, Petre, Nastje, Tine, Damjane in Sabine, najdejo
lahko le Sladkorne vile, čarovnike, Hrestače, labode, Španke, srnice,
Odette, prince, Trnuljčice, prodajalke lutk, Giselle, zlobne vile in Pulcinelle.
Zamaknjene v svoj svet, z gibi lahkotno čarajo, se nagajivo smehljajo ter
nežno sanjajo vaše in svoje plesne sanje. Tam pod odrskimi lučmi, kjer je vse
mogoče, kjer domišljija ne pozna meja, se vsakodnevno trdo baletno delo
spremeni v pravljično iluzijo.

1994, Hrestač
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1999, Man in black

2001, Labodje jezero

2004, Pepelka
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1999, Čudežna prodajalna lutk

Najmlajše plesalke vedno navdušijo občinstvo.

1998, Crazy
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2009, Trnuljčica

2004, Pepelka
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2007, Crazy

2007, Snežna kraljica

1997, Trnuljčica

1991, Čudežna prodajalna lutk
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2001, Labodje jezero

»S plesom se
začne vse. Balet je

2004, Pepelka

izhod iz labirinta ...«
(Milko Šparemblek)

2007, Kalinka
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Kronika

1988, December:
Čajkovski: Labodje jezero
E. Grieg: Solvejgina pesem (orkester
in balet)
J. Strauss: Rože z juga (orkester in
balet)
1988: 1. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
1989, februar: XII. REVIJA MLADIH
GLASBENIKOV, Grosuplje, Baletni
nastop
1989: 2. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
1989, junij: Program Glasbene
šole ob vpisu v zlato knjigo
(izobraževalna skupnost Zagorje),
JAZZ BALET, plešejo Zupan Tina,
Černe Eva, Gnedič Tina, Drnovšek
Sabina, Košir Manuela
1990, april: 3. PLESNA REVIJA
Zasavskih glasbenih šol
1991, april: SPOMLADANSKI
KONCERT GLASBENE ŠOLE
ZAGORJE
1991, april: 5. PLESNA REVIJA
Zasavskih glasbenih šol, Bayer:
ČUDEŽNA PRODAJALNA LUTK
1991: BALETNA PREDSTAVA
Bayer: ČUDEŽNA PRODAJALNA
LUTK
Glavne vloge: Tina Zupan, Sabina
Drnovšek, Barbara Leban, Bojana
Urbanija
1991, maj: Cankarjev dom, Glasbena
mladina Slovenije,
BALETNA PREDSTAVA
Bayer: ČUDEŽNA PRODAJALNA
LUTK
1992, april: 6. PLESNA REVIJA
Zasavskih glasbenih šol
1992: ČUDOVIT JE SVET – jazz
večer
1992, December: NOVOLETNI
KONCERT Glasbene šole Zagorje
1993, januar: VEČER PLESA IN
BALETA, Litija
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1993, april: POMLADANSKI
KONCERT Glasbene šole Zagorje,

C. Debussy: MORJE
1993, maj: 7. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL,
C. Debussy: MORJE
1993, december: VESELI
DECEMBER, Društvo prijateljev
mladine, Čajkovski: HRESTAČ
1993, december: BOŽIČNO
NOVOLETNI KONCERT Glasbene
šole Zagorje
Čajkovski: Hrestač
Ples snežink
Poskočni otroci
Cvetlični valček
1994, februar: Vojka Kokošinek
prejme Grumovo nagrado za delo
na baletnem področju
1994, marec: 8. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
Čajkovski: Ples snežink
Čajkovski: Cvetlični valček
1994, december: BALETNA
PREDSTAVA
Čajkovski: HRESTAČ
Glavne vloge: Marja Lukmar, Tina
Leskovšek, Manca Drnovšek, Tina
Bantan, Tjaša Vrtačnik
1994, december: BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT Glasbene
šole Zagorje, Odlomki iz predstave
Hrestač
1994, marec – Bohinjska Bistrica:
BALETNA PREDSTAVA
Čajkovski: HRESTAČ
1995, april – Nestelbach: BALETNA
PREDSTAVA
Čajkovski: HRESTAČ
Nastop baletk ob Otroškem pevskem
zboru, pod vodstvom Mojce Zupan.
1996, maj: 10. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
Stravinski: PULCINELLA
J. Bitenc: SRNICA MALA
POLKA
P.I.Čajkovski: HRESTAČ (odlomek)
P.I.Čajkovski: TRNULJČICA (Valček)
P.I.Čajkovski: TRNULJČICA (ples
mačk)
1996, maj: 50. letnica Glasbene
šole Zagorje
Stravinski: PULCINELLA

POLKA
P.I.Čajkovski: TRNULJČICA (Valček)
1997, december: BALETNA
PREDSTAVA
P.I. Čajkovski: TRNULJČICA
Glavne vloge: Ana Hrastelj/Tina
Bantan, Tina Leskovšek, Urška
Gruden
1998, april: 12. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
P.I.Čajkovski: ODLOMEK IZ
TRNJULČICE
Jazz Balet: CRAZY
1998, december: BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT
Adam: GISELLE (Ples vil)
Solo: Ana Hrastelj
Zbor: Polona Troha, Neža Vrtačnik,
Petra Klančišar, Živa Kramar, Katja
Kosi
1999, april: 13. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
J.Bitenc: SRNICA MALA
Adam: GISELLE
Jazz balet: MAN IN BLACK
Jazz balet: SHE’S LIKE THE WIND
1999, december: BALETNA
PREDSTAVA
F.Bayer: ČUDEŽNA PRODAJALNA
LUTK
Glavne vloge: Ana Hrastelj, Urška
Gruden, Nina Rome, Alena Medič
2000, april: PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
F.Bayer: ČUDEŽNA PRODAJALNA
LUTK (odlomek)
Tom Jones: SEX BOMB (jazz balet)
2000, December: BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT
P.I.Čajkovski: LABODJE JEZERO
(odlomki)
2001, april: PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
P.I. Čajkovski: LABODJE JEZERO
(odlomki)
POLKA
MADŽARSKI PLES
VALČEK
ŠPANSKI PLES
2001, junij: CICI KONCERT, baletni
nastop
2001, december: BALETNA

PREDSTAVA
P.I Čajkovski: LABODJE JEZERO
Glavne vloge: Ana Hrastelj, Alena
Medič, Tina Bantan

ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
P.I.Čajkovski: Arabski ples
P.I.Čajkovski: Snežinke
P.I.Čajkovski: Španski ples

2002, april: BALETNI VEČER
Baletnega oddelka Glasbene šole
Zagorje in Baletne šole Ljubljana
P.I Čajkovski: Labodje jezero, Labodi
P.I Čajkovski: Labodje jezero, Španski
ples
P.I Čajkovski: Labodje jezero, Valček

2005, april: BALETNI VEČER
Baletnega oddelka Glasbene šole
Zagorje in Baletne šole Ljubljana

2002, maj: 16. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
P.I Čajkovski: Labodje jezero, Labodi
P.I Čajkovski: Labodje jezero, Španski
ples

2005, junij: CICI KONCERT

2002, junij: CICI KONCERT 2002
UČENKE BALETNE MALE ŠOLE
J.Bitenc: Metuljček cekinček
2003, april: PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
S.Prokofijev: Ples vil (odlomek iz
baleta Pepelka)
P.I.Čajkovski: Valček (odlomek iz
baleta Labodje jezero)
S.Prokofijev: Suita
2003, maj: BALETNI VEČER
Baletnega oddelka Glasbene šole
Zagorje in Baletne šole Ljubljana
P.I.Čajkovski: Labodje jezero, Valček
S.Prokofijev: Pepelka, Letni časi
S.Prokofijev: Pepelka, Valček
S.Prokofijev: pepelka, Dvorne dame
2003, junij: CICI KONCERT, baletni
nastop
2004, januar: I.REVIJA KLASIČNO
BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV
REPUBLIKE SLOVENIJE, Celje
2004, maj: BALETNA PREDSTAVA
S.Prokofijev: PEPELKA
Glavne vloge: Tanja Hrastelj, Urška
Gruden, Eva Hrastelj, Aleksandra
Debevc, Špela Ramšak, Damjana
Jerman
2004, junij: CICI KONCERT
S.Prokofijev: Odlomki iz baleta
Pepelka
Offenback: Polka
2004, december: OTVORITEV
RAZSTAVE ZAGORSKEGA
SLIKARJA FRANCA KOPITARJA,
baletni nastop
2005, april: 19. PLESNA REVIJA

2005, april: PLESNI BAZAR,
Območno srečanje plesnih skupin
Zasavja

2005, december: BALETNA
PREDSTAVA
ob 60-letnici Glasbene šole Zagorje
P.I.Čajkovski: HRESTAČ
Glavne vloge: Damjana Jernam, Nada
Ihanec, Manja Brinovec, Eva Hrastelj,
Tanja Hrastelj
2006, januar: II.REVIJA KLASIČNO
BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV
REPUBLIKE SLOVENIJE, Sežana
2006, februar: SLAVNOSTNA
AKADEMIJA OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU, Baletna
predstava Hrestač
2006, april: 20. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
2006, maj: OTVORITEV
SLIKARSKE RAZSTAVE GALERIJA
MEDIJA
2006, maj: SLAVNOSTNI
KONCERT OB 60-LETNICI
GLASBENE ŠOLE ZAGORJE
V spremljevalnem kulturnem
programu pleše Alena Medič
2006, junij: VALVASORJEVI VEČERI,
baletni nastop
2006, september: BALETNA
PREDSTAVA HRESTAČ, Dom
starejših občanov Polde Eberl Jamski
Izlake
2006, december: BOŽIČNO
NOVOLETNI KONCERT
R.M.Tobin: ANGELI
R.M.Tobin: ROŽE IZ CVETLIČNEGA
VRTA
P.I.Čajskovski: CVETLIČNI VALČEK
2007, april: 21. PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
2007, maj: CICI KONCERT, baletni

nastop
Linke: OTROŠKA IGRA
Slovenska ljudska: PO KOROŠKEM
PO KRANJSKEM …
Rahmaninov: POLKA
Offenback: POLKA
2007, maj: BALETNI VEČER
2007, december: ČAROBNI SVET
BALETA – Kulturni dom Mlinše
2008, marec: BALETNA
PREDSTAVA
R.M.Tobin: SNEŽNA KRALJICA
Glavne vloge: Nada Ihanec, Damjana
Jerman, Neva Ihanec, Nastja Kurež,
Maruša Ostanek, Špela Pikl
2008, marec: PLESNI BAZAR
Julio Iglesias: CRAZY (show ples)
Michael Tobin: CROW (show ples)
Michael Tobin: PLESALKE (show
ples)
2008, april: 22.PLESNA REVIJA
ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
M.Tobin: ORIENTALSKI PLES
(odlomek iz baleta Snežna kraljica)
M.Tobin: KROKARJA (odlomek iz
baleta Snežna kraljica)
M.Tobin: CIGANI (odlomek iz baleta
Snežna kraljica)
2008, maj: MIGAM 2008, Regijska
revija plesnih skupin osrednje
slovenske regije
Julio Iglesias: CRAZY
Michael Tobin: PLESALKE
2008, junij: CICI KONCERT, baletni
nastop
M.Tobin: SNEŽINKE
Rahmaninov: POLKA
Slovenska ljudska: LISIČKA
2008, December: BALETNA
PREDSTAVA, Kulturni dom Mlinše
R.M.Tobin: SNEŽNA KRALJICA
2008, December: BOŽIČNO
NOVOLETNI KONCERT
Piazolla: ANGEL DE MOERTE
P.I.Čajkovski: Odlomek iz baleta
Trnuljčica
J.Offenbach: CAN CAN
2009, maj: CELOVEČERNA
BALETNA PREDSTAVA
P.I. Čajkovski: TRNULJČICA
Vloge: Nastja Kurež, Neva Ihanec,
Nada Ihanec, Špela Pikl, Maruša
Ostanek, Daša Dolenc, Laura Meterc
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Veliki finale,
aplavz in poklon!
Še zadnji valček, vse več nas je na odru, še zadnji obrati, poslednji takti
in glasba bučno izzveni ter se prelije v aplavz. Prižgejo se reflektorji, mirno
stojimo v zadnji baletni pozi, le prsni koši se premikajo v ritmu dihanja, a
me tega ne opazimo. Nasmešek je narisan čez vsa usta, razmišljamo,
da je prehitro minilo, drobne nezgode med predstavo, žulji ter napori so
pozabljeni. Zdaj lahko v dvorani z očmi poiščemo domače obraze, smejijo
se in ploskajo, toplo nam je, svet je ena sama sreča. Iz ozadja se vidijo
bliskavice fotoaparatov, poklon, aplavz, poklon, aplavz, na odru so rože,
iskrene čestitke, topli nasmehi in pohvale. Kako nepozaben in veličasten
večer!

1991, Čudežna prodajalna lutk
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2006, Hrestač

2009, Trnuljčica

2004, Pepelka
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1997, Trnuljčica

VOJKA, ŠE NA MNOGA LETA!

24

Vojko sem spoznal, kot se sama spominja bolje kot jaz, davnega leta 1964. Od leta 1957 sem bil
namreč kar petnajst let honorarni učitelj klasičnega baleta pa tudi vseh drugih strokovnih predmetov
na Baletni šoli v Ljubljani.
Vojka je bila takrat še mala deklica, mislim da v četrtem razredu. Ker je bila že takrat zelo marljiva in
ukaželjna, je lepo napredovala. Čeprav sem moral pouk prekiniti zaradi odhoda v Združene države
Amerike, je najina medsebojna simpatija ostala.
Dobrih dvajset let pozneje je sama postala učiteljica baleta v Zagorju in začela svoje pridobljeno
znanje posredovati deklicam in fantom, kakršna je bila prej sama – uvajala jih je v svet baleta, da bi
ga vzljubili, tako kot ga je ona. A ni jih samo vzgajala v ljubitelje naše umetnosti – nekateri od njih so
postali pravi poklicni plesalci. Poleg Ane Hrastelj, ki je žal prekmalu prenehala s plesom (spominjam
se, da smo se ob številnih gostovanjih z učenci baletne šole v Šentjurju in drugje na Štajerskem,
vedno ustavili na Trojanah, da se nam je lahko pridružila) je Vojkin največji dosežek in upravičen
ponos Alena Medič. Obe sem spoznal – kot sem omenil – v ljubljanski baletni šoli, kjer sta nadaljevali
šolanje. Ana je bila skromna, a tehnično in plesno izvrstna, Alena pa je bila samozavestna, prepričana
vase in je bila med drugim sijajna Colombina v Ipavčevem baletu Možiček.
Že prej sem izvedel za delo in uspehe, ki jih je Vojka dosegala v Zagorju, in sem se o tem tudi
sam prepričal ob nekaterih vsakoletnih nastopih. Najbolj mi je ostala v spominu Trnuljčica decembra
1997. Za postavitev tega velikega baleta z otroki, ki imajo pouk le dvakrat tedensko, je potrebno
veliko poguma. Vojka je pokazala, da ga ima, in je uspela. Z veseljem sem ji čestital, tako kot ji
čestitam danes ob njenem četrtstoletnem jubileju baletnega delovanja in ustvarjanja v Zagorju. Kot
smo včasih rekli:
„ŠE NA MNOGA LETA, DRAGA VOJKA!“
						
dr. Henrik Neubauer,
redni profesor na Akadmiji za glasbo, operni režiser, koreograf,
zdravnik, publicist ter zgodovinar opere in baleta

Čestitke
Vojki Kokošinek
Klasični balet sredi Zasavja, v Zagorju, ima tradicijo, ki jo uspešno
ohranja Vojka Kokošinek. Trmasto sledi svoji veliki ljubezni do
baleta.
Najino srečanje pred dvajsetimi leti je preraslo v sodelovanje na
več področjih, ki pa ima skupni imenovalec, balet.
Prihajala je po nasvete v Ljubljano, kjer sem poučevala. Kako
sestaviti vaje, na kaj paziti, da bo tehnika plesa čistejša. Največji
premik je sledil, ko so njene učenke prišle pogledat naš način
dela. Nekaj deklet se je odločilo, da bo večkrat prišlo v Ljubljano
in z nami so tudi delale vaje, nekatere tudi razredne izpite. Tako
se je ustvaril pretok znanja, ki je dvignil kakovost in zanimanje v
Zagorju. Vrhunec je sledil, ko sta se najprej Ana Hrastelj in kasneje
še Alena Medič vpisali na baletni oddelek SGBŠ Ljubljana. To
je bil povod, da sta šoli še tesneje sodelovali, kar se je najbolj
odrazilo pri pripravi predstav v Zagorju. To sodelovanje je zastalo, ko sta Ana in Alena končali Srednjo
baletno šolo.
Naš prvi obisk v Zagorju mi ostaja v dobrem spominu, ker sem bila presenečena nad pogoji, v katerih
je Vojka delala in ustvarjala. Samostojna stavba za baletni oddelek, dve dvorani, spremljevalni prostori,
opremljenost z avdio in video tehniko, kostumski fond, predstave na velikem odru delavskega doma,
posnetki predstav, vse to je name naredilo izreden vtis in mi dalo voljo in pogum, da sem začela svoje
delo smeleje načrtovati.
Načrtno seznanjanje otrok v vrtcih in šolah z baletom, je način, ki vzbuja pri otrocih zanimanje in željo
po spoznavanju baleta. Tako je baletni oddelek, kljub kriznim časom še vedno dejaven. To je tudi
način, ki ga je začela posnemati šola v Ljubljani.
Vojkina pobuda, da bi se učitelji baleta, po vzoru učiteljskih aktivov na šolah, povezali in imeli svojo
študijsko skupino, je bila v devetdesetih letih velik premik v naši miselnosti. Na Zavodu RS za šolstvo
in šport smo po nekajletnih prizadevanjih dobili študijsko skupino za balet, ki še vedno uspešno
opravlja svoje poslanstvo. To druženje učiteljev ponuja izobraževalne vsebine, ob srečanjih izmenjamo
izkušnje. Sodelovanje med posamezniki pomaga reševati stiske in ponuja zanimive izvedbe.
Samostojno vodenje baletnega oddelka je zahtevno in utrudljivo delo. Sam učni proces je naporen,
obenem je potrebno še veliko potrpežljivosti in iznajdljivosti, da je balet sprejet in spoštovan. Vojki to
uspeva.
Želim ji še veliko uspeha in zadovoljstva pri delu z baletnim naraščajem.
Alenka Tomc, prof.
2001, Labodje jezero
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Ko ugasnejo luči
Pravzaprav se luči v dvorani najprej prižgejo. In kakšen trenutek pred tem se
s težkim srcem odpravimo z odra. Še stokrat v mislih preplešemo korake z
nastopa, počasi obrišemo šminko in pospravimo copatke. Lasje naj zaradi
trojnega laka kar ostanejo speti, bolj pametno jih bo doma oprati, kot pa na
silo cukati in razčesati. V garderobi že diši po sendvičih, spakiramo še zadnje
kostume in se na hitro poslovimo, kajti baletke se tako ali tako vidimo že čez
nekaj dni na vaji. Kar odnese nas v naročja najbližjih, ki potrpežljivo čakajo
pred garderobo, mudi se nam deliti vtise, ponos, zgodbe in veselje.
Ko pa se že vse umiri in pride čas, da ugasnejo še zadnje luči v dvorani,
ostane samo še Vojka. Malo utrujena, a napolnjena z veseljem in otroško
energijo zapre za sabo še zadnja vrata in se z jasnim pogledom naprej
odpravi novim plesnim zgodbam naproti.
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Draga učiteljica Vojka!
Najlepša hvala za mnoge izpolnjene sanje ter prekrasne plesne trenutke.
Vaše baletke
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Občina Zagorje ob Savi

