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OPZ CiciDO
Glasbene šole Zagorje

Pojemo že 20 let
Zdaj hvalnico zapojmo, zapojmo iz srca
prijateljstvu in glasbi, ki dnevu radost da.
Zapojmo v znak ljubezni, zapojmo na ves glas,
naj glasba nam polepša življenja kratek čas.
Človeštvu dal je Stvarnik dar, ki druži vse ljudi,
ko na vse grlo pojemo, kot eno smo mi vsi.
Iz dolin, z vrhov in gričev do sinjega morja
naj pesmi glas odmeva, naj sonce se smehlja.
/Iz Hvalnice glasbi, sl. besedilo: Vera Šolinc/

CiciDO - 20 let

V Zagorju imamo radi pesem
Le kaj nas lahko bolj razvedri, kot ubrana pesem veselih otrok. In v Zagorju ima otroška
pesem svoj dom. Že desetletja je tako, da pri nas rastejo novi in novi rodovi odličnih
pevcev in tiste resnično najboljše uspejo v Glasbeni šoli Zagorje vselej znova najti in jim
vdahniti ljubezen do petja. Prav to ljubezen je čutiti vsakokrat, ko naši otroci igrivo pritečejo na oder, kot da so se še pravkar podili za žogo nekje zunaj, in se zbrano postavijo
pred zborovodjo. Njihovi glasovi nas napolnijo z neverjetno milimi čustvi, da se še sami
za hip vrnemo v brezskrbno otroštvo, polno smeha in pesmi.
Otroški pevski zbor CiciDO Glasbene šole Zagorje nam to veselje prinaša že polni dve
desetletji. A ne le veselje, tudi naš ponos je. Saj je prav neverjetno, kako uspe zborovodkinji Mojci Zupan vsako novo generacijo vzgojiti v tako dobre pevce, da že od vsega
začetka sodijo v sam vrh otroškega zborovskega petja v Sloveniji. Pravi mali zvezdniki
so, ko nastopajo na televiziji ali radiu, na mnogih festivalih, tekmovanjih in drugih prireditvah v domačem kraju ali kjerkoli po Sloveniji, potem pa se vsaki dve leti ustavijo na
Republiški reviji mladinskih in otroških pevskih zborov v Zagorju in vsakokrat navdušijo
tako nas, poslušalce, kot tudi strogo strokovno žirijo. Predvsem v zadnjem desetletju
Otroški pevski zbor CiciDO na tem našem najprestižnejšem tekmovanju z več kot 40-letno tradicijo po pravilu osvaja zlata priznanja in posebna priznanja s samimi presežniki,
od najbolj prepričljivih nastopov in najboljših izvedb do laskavih naslovov najboljšega
otroškega zbora na tekmovanju. Zato se lahko neskromno pohvalimo, da imamo v Zagorju najboljši otroški pevski zbor v Sloveniji.
Zahvala za vse to gre marljivim in predanim pedagogom Glasbene šole Zagorje in predvsem neutrudni zborovodkinji Mojci Zupan, ki po strokovni usposobljenosti prav tako
sodi med najboljše v Sloveniji. A zahvala gre tudi staršem, ki znajo pomagati otrokom
privzgajati ljubezen do ubranega petja, jih spodbujati in se z njimi veseliti uspehov.
Mnogi, ki danes ganjeni poslušajo peti svoje otroke, so nekoč tudi sami prepevali v zboru. In tako se ljubezen do CiciDOja prenaša iz generacije v generacijo. Ostaja drag spomin na mlada leta in ponos na našo nadebudno mladež.
Otroški pevski zbor CiciDO Glasbene šole Zagorje ob lepem jubileju, 20-letnici delovanja, s pesmijo oznanja prav to, kar krasi nas, Zagorjane: veselje do življenja, veselje v
naših srcih. In naj bo tako še leta in leta.
Župan občine Zagorje ob Savi:
Matjaž Švagan
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Veselimo se in kar ne moremo verjeti. Je preteklo res že toliko ustvarjalnih let delovanja,
ki jih ponosno predstavljajo generacije nadarjenih otrok in neizčrpno navdušenje ter
strokovnost zborovodkinje Mojce Zupan.
Pred dvajsetimi leti se je odločila, da z otroki prvič javno pokaže med letom osvojeno
znanje. Skupini so se pridruževali novi člani,
stari od šest do enajst let. Sledili so uspehi
in pohvale, doseženi s trudom, vdanostjo in
načrtovanim razvojem. Zanj si skupaj prizadevajo glasbeni pedagogi, otroci in njihovi
starši, zato gre vsem zahvala, da je OPZ CiciDO, kot se je zbor poimenoval leta 1996, v
slovenskem zborovskem petju odtisnil prepoznaven pečat in postal sinonim za kakovostno in izbrano otroško pesem.

Sodelovanje v zboru igra v življenju otrok in
njihovih družin pomembno vlogo. Kolikokrat v teh letih so otroci dali prednost pevskim vajam pred posedanjem ob televiziji,
računalniku, s koliko motivacijske energije
jih je zborovodkinji Mojci uspelo združevati
in navduševati, koliko spodbude je to terjalo
tudi od njihovih staršev, ki so svoje mlade
pevce spremljali doma in na številnih nastopih. Ne čudi torej, da so se med družinami,
pevci in glasbeniki v teh letih stkale tesne
vezi, iz katerih vejeta medsebojno sodelovanje in izostren čut za posameznika. Gotovo
so bili v teh letih tudi trenutki, ko ni vse teklo
gladko, ko je kdo podvomil, pričakovanja pa
so postala pretežka. A v gnezdu, ki ga spletajo leta pozitivne energije, se tudi težji trenutki razblinijo kot temni oblaki pred sončnimi
žarki. Teh pa je bilo v dvajsetih letih v izobilju. Saj zmorejo ravno otroci – ko pojejo, pa
še posebej – prižigati vsem nam iskre v očeh.

CiciDO - 20 let
»Na enem večjih nastopov je eden sicer zanesljivih pevcev med prvo pesmijo enostavno
molčal. Spodbujala sem ga z rokami, obrazno
mimiko, on pa je stal tam in zrl predse, verjetno
prevzet od občutkov na odru in dvorane. No,
naslednjo pesem je zapel z zborom, kot da se
ni nič zgodilo.«

Mojca Zupan
Zborovsko petje je pobliže spoznavala kot
korepetitorka MPZ Vesna, še mnogo bolj pa
se ji je priljubilo kot pianistki otroškega zbora OŠ Toneta Okrogarja. Vodila ga je Jožica
Beuermann, ki je imela po njenem mnenju
res izreden okus za izbor pesmi. Ta lastnost
pa pri Mojci Zupan, zborovodkinji, učiteljici glasbe, klavirja in predšolske glasbene
vzgoje, veliko šteje. Kot tudi prizadevanje za
dovršenost, kar je lahko – saj se tega zaveda
– kdaj tudi breme. Morda bi pričakovali, da
po vseh osvojenih priznanjih z generacijami
pevcev ob slavnostnih podelitvah in pohvalah občuti tisto vzhičeno radost. Pa skomigne z rameni, da verjetno ni take vrste človek. Zadoščenje pride pozneje, njeni odzivi
so umirjeni. Pomembnejši od tekmovanj so
ji številni nastopi, ki so jih – pravi – doživeli
prav vsi njeni pevci in to večkrat. Otroci želijo pokazati, kaj so se naučili, se predstaviti,
nastopati, saj jih to motivira.

Delo z otroki ji je najbrž pisano na kožo, saj
sodelavci povedo, da ima brezmejne zaloge
potrpljenja in domišljije, s katero zna otroke
pritegniti, jih navdušiti za sodelovanje, pa
tudi sprostiti. Članstvo v zboru je prostovoljno, otroci imajo na voljo tri termine vaj
tedensko, med katerimi izberejo dva. Radi
prihajajo. Nekateri pripeljejo v zbor svoje sošolce ali sošolke, ki sicer ne obiskujejo
glasbene šole, ali pa brate in sestre. »Vsi so
čudoviti, vsak zase je poseben,« pove Mojca,
»a cela skupina včasih spominja na čebelnjak.
Na zadnjih vajah pred nastopom, ko je že stiska s časom, lahko človek hitro naredi napako,
če želi iztisniti iz otrok še malo več ... lahko se
zgodi, da takrat dosežeš ravno obratno. Kadar
zbranost upade, naredimo pavzo, se posladkamo z bonboni ali piškoti. Če so vaje daljše,
nastopi tudi čas za pripovedovanje šal: otrok
stopi pred skupino in pove »vic«. Na tak način
se vsi dobro sprostimo.«
Ko stopa z zborom na oder, vsakokrat čuti
posebno vznemirjenost. Seveda ve, da so
otroci dobro pripravljeni, saj pred nastopi
pesmice še pilijo in pilijo. Toda pozna njihove šibke točke. »O, včasih se mi je pa tudi
roka zatresla, čeprav dvorana tega ni opazila.
Zadnja leta me je strah že kak teden prej, kar je
po svoje bolje, saj potem najhujše do nastopa
že mine.«
Na lovorikah ne spijo. Vsako leto se v zboru
zamenja vsaj četrtina članov, učijo se nov
program, tako da vselej začenjajo znova. A
Mojca Zupan vztraja pri tovrstnem delu že
dvajset let. V veliko pomoč – pravi – ji je pia-
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nistka. Sodelovanje je bilo odlično s prvo korepetitorko, Slavi Gregl, kot je tudi s sedanjo,
Urško Vidic.
»Dober pianist je zborovodji močna opora. Na
tem področju imam res veliko srečo in dobro,
ubrano sodelovanje je zame ključnega pomena. Nasploh je prijetno delati v okolju, kjer ti

Slavi
Gregl
Slavi Gregl, pred kratkim upokojena profesorica klavirja, je bila prva pianistka OPZ CiciDO. Kot korepetitorka je sodelovala tudi z
MPZ Vesna, pa so ji otroške pesmice – pravi
- vedno predstavljale večji izziv. Sploh tiste
manj zahtevne je želela interpretirati na zanimiv, drugačen način. Kljub dolgoletnemu
delu na področju vokalnega petja ji je bližja
instrumentalna glasba. Poleg tega občuduje vztrajnost in prizadevnost Mojce Zupan,
saj zase pravi, da je njeno pravo nasprotje,
ljubiteljica sprememb z dosti manj potrpljenja. »Spomnim se, da sem velikokrat odhajala
z vaj popolnoma izčrpana. Spraševala sem se,
ali smo se sploh kaj naučili. Večkrat sva z Mojco
skupaj ugibali, ali smo uspeli na vajah doseči
tisti nivo, za katerega sva si prizadevali, ampak
tega enostavno ni bilo mogoče reči. Na nastopih pa so me otroci izredno presenečali in storili skoraj vse tako, kot smo se učili.«
Po dvanajstih letih je Slavica Gregl svoje mesto v OPZ CiciDO prepustila mlajši kolegici.

kolegi z veseljem priskočijo na pomoč. Tudi če
potrebujem za spremljavo flavto, klarinet, harmoniko ali sodelovanje baletk, da popestrijo
naše nastope, so vsi učitelji pripravljeni pomagati. Ravnateljica Metka Podpečan pa je vedno
navdušena nad načrti, ki jih predstavimo, pri
izvedbah pa poskrbi, da vse stvari gladko stečejo.«

Urška
Vidic
Pianistka in profesorica klavirja Urška Vidic
si je prve izkušnje korepetitorke nabirala že
kot učenka klavirja, v času študija pa je sodelovala s številnimi pevskimi skupinami med
drugim tudi z MPZ Juventus. Kot pianistka
redno koncertira in snema s Slovenskim oktetom, izkušnje pa si bogati tudi kot umetniška sodelavka na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer korepetira mlade umetnike.
Z OPZ CiciDO GŠ Zagorje, v katerem so prepevali vsi trije njeni sinovi – najmlajša sta še
vedno člana zbora – sodeluje od leta 2002 in
kot povedo sodelavci – s srcem in dušo.
Vedno je dobre volje, pripravljena pomagati,
poslušati in sodelovati. Sposobna je odigrati
tudi zelo zahtevne skladbe, zato se zborovodkinji pri izbiri programa ni potrebno ozirati na težavnost klavirske spremljave. »Verjetno res ni vsak pianist primeren za spremljavo
zbora, saj to delo od človeka zahteva prilagodljivost, znati moraš čutiti s pevci, vnaprej
predvidevati, kaj bo njihov naslednji korak, in
jim slediti. Določene stvari pridejo z vajo, nekatere pa ti morajo biti tudi dane.«

CiciDO - 20 let

Pojemo že 20 let
Skozi grla »Cicidojčkov« se je v dveh desetletjih prelila bogata bera pesmi. Med njimi
skladbe tujih, še pogosteje pa domačih skladateljev, medtem ko po številu vodijo ljudske - originalne ali prirejene. Za slednjimi
Mojca Zupan že nekaj let zavzeto brska po
dostopni literaturi.

OPZ CiciDO GŠ Zagorje vključuje otroke
z območja Občine Zagorje, stare od 6
do 11 let. Zbor je v vseh letih številčen,
v njem prepeva od 40 do 65 otrok.
V 20 letih je skupaj prepevalo več otrok,
kot je dni v letu (365), ki so na več kot
125 nastopih odpeli okrog 350 obravnavanih pesmi.

»Včasih se zgodi, da se kakšno pesem zaradi napake v zapisu, naučimo tudi narobe. Besedilo
skladbe Biži biži smo na primer narobe izgovarjali. Na pobudo naše strokovne svetovalke
Majde Hauptman sem poklicala – sicer malo bolj plaho - skladatelja Bojana Glavino, ki pa
mi je zelo prijazno pojasnil, kako si je zamislil skladbo in kako besedilo izgovarjati. Na moje
začudenje pa se mi je na koncu pogovora celo zahvalil, ker pojemo njegovo pesem.«
Mojca Zupan
Zahtevnejše in malo drugačne pesmi predstavljajo zboru izziv. Med take sodi skladba Siničja
izštevanka, ki jo je CiciDOju ob 20. obletnici posvetila nekdanja članica zbora, skladateljica
Nana Forte.

Nana Forte
skladateljica

Skladba Siničja izštevanka je nastala v marcu 2009 po naročilu zborovodkinje Mojce Zupan in Glasbene šole Zagorje. Povabilu sem se z veseljem odzvala, saj sem nekaj
let tudi sama prepevala v tem zboru in v meni ostajajo
lepi spomini na prva glasbena doživetja, na prvi stik s
petjem, torej na sam začetek moje glasbene poti, ki se je
kasneje izkazala za edino pravo, po kateri hodim še danes. Človeški glas me že od nekdaj navdihuje. Moj dosedanji opus obsega mnoge zborovske skladbe in vendar
je to prva, ki sem jo napisala za otroški zbor. Komponiranje Siničje izštevanke mi je predstavljalo velik izziv. Za
želeni rezultat je bilo potrebno veliko občutka in poznavanje zmožnosti glasbenega dojemanja otrok. Lahko le upam, da so ob učenju uživali
tudi zborovodkinja in pevci ter jo bodo še večkrat uvrstili v svoj koncertni program.
Vse najboljše, CiciDO! Naj vaša zlata grla še dolgo prepevajo in nas razveseljujejo!
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Ob jubileju CiciDO
Sledi, ki jih pusti prepevanje v otroškem zboru, so nepoznavalcu neopazne, vendar, če bi
uspeli spremljati razvoj otrok, ki so si svoj okus,
svojo notranje doživljanje brusili ob prepevanju preprostih, po izrazu pa bogatih otroških
pesmic, bi ugotovili, za kolikšno bogastvo je bil
prikrajšan otrok, ki ni prepeval.
Vse zlo izhaja iz tega, ker temelji niso bili prav
postavljeni, saj kolikor je kdo starejši, tem težje mu je pomagati. Ti dve misli je izrekel veliki
pedagog in ustvarjalec Zoltan Kodaly.
Tega poslanstva se zavedam tudi sam, zato sem bil vesel povabila zborovodkinje otroškega
zbora CiciDO GŠ Zagorje, Mojce Zupan, da napišem prav za ta zbor noviteto za tekmovanje na republiški reviji Zagorje leta 2000. Naše sodelovanje ob predlagani obdelavi štajerske
ljudske Petelinček je na goro šel za dvoglasni zbor, flavto, tolkala in klavir v prekomponirani
variacijski obliki je zboru prinesla nagrado za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske
pesmi. To sodelovanje se je kasneje še okrepilo (krstni izvedbi Slišala sem ptičko pet in Eno
rož'co ljubim). Vesel sem doživetih, muzikalno prepričljivih izvedb najmlajših, saj se zavedam,
da so temelji bodočih glasbenih izvajalcev in poslušalcev v generacijah, ki so imele v rosnih
letih priložnost doživetega in kvalitetnega prepevanja. Zavedajmo se, okus in odnos do glasbe, do sestavnega dela kulture se vzpostavi ravno v tem, otroškem obdobju.
Zato vsem generacijam pevcev in pevk otroškega pevskega zbora CiciDO Zagorje polagam
na srce: ohranite bogastvo, ki sta vam ga s pesmijo položili v vaša ušesa in dušo zborovodkinji
Mojca in spremljevalka na klavirju Urška ter bodite hvaležni Glasbeni šoli Zagorje, ki podpira
in razvija možnosti za to vejo glasbenih dejavnosti.
prof. Tomaž Habe,
skladatelj in predsednik Društva slovenskih skladateljev

CiciDO - 20 let
OPZ CiciDO lahko poslušamo tudi s posnetkov. Svoje zgoščenke zaenkrat še nimajo, so pa posneli Male pesmice Blaža Rojka, nekaj skladb v njihovi izvedbi pa je raztresenih pod različnimi
naslovi glasbenih izdaj.

Blaž Rojko
avtor Malih pesmic
»Ko sem prvič slišal prepevati CiciDO in so se otroški glasovi, združeni v zbor, dotaknili mojih
ušes, sem začutil vso skrbnost zborovodkinje Mojce, ki je zbor vedno pripravila natančno in
z veliko mero dobre volje, kar je zbor izžareval na odru. Male pesmice so počasi nastajale in
k projektu sem povabil tudi OPZ CiciDO. Najbolj me je skrbelo, da se otroci ne bi naveličali
samo enega avtorja. Še danes, ko poslušam zgoščenko, se spomnim drobnih očk izza mikrofona v studiu, ki so spraševale: Ali je v redu ali bo treba ponoviti? Ko je na snemanju postalo
naporno, so mladi pevci malo potelovadili, stekli iz studia po stopnicah, pojedli sendviče,
potem pa se vrnili nazaj na delo. Več kot dobro so opravili svoje delo. Vsakič, ko sem obiskal
ali poslušal »Cicidojčke«, so me navdali s prav posebno energijo. Vsaka generacija je nekaj
posebnega in vse imajo skupen zaklad, ki jih vodi k odkrivanju lepote glasbe. Dvajset generacij, ki so bile deležne kulturnega žlahtnjenja s čudovito zborovodkinjo Mojco Zupan, je veliko
delo. Na tem mestu naj rečem preprosto HVALA. Hvala, da sem lahko sodeloval z vami.«

Igor Podpečan
akademski glasbenik, tonski mojster, producent
Kot glasbeni producent se na glasbenih snemanjih
srečujem z različnimi glasbenimi zvrstmi in glasbeniki
različnih generacij. Posebno zadovoljstvo in sprostitev
mi predstavlja delo z otroki. Ti me vedno znova presenečajo s svojo neposrednostjo, zanimivimi vprašanji in
energijo, ki jim je nikoli ne zmanjka.
Tako je bilo tudi na snemanjih z OPZ CiciDO. Odlični mladi pevci so, s prav tako odlično zborovodkinjo
Mojco, ki jih je znala vzpodbujati tudi takrat, ko je bilo
treba kakšen del pesmi že desetič ponoviti, da je bil na
koncu posnetek res takšen, kot smo si vsi želeli.
Za mlade pevce »Cicidojčke« z veseljem napišem tudi kakšno glasbeno priredbo. Tudi v
prihodnje si želim, da bi se naše glasbene poti še pogosto srečevale.
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Kaj so povedali otroci
»Vaja mi je najbolj všeč, kadar je sončen dan in pojemo vesele pesmi. Učiteljico Mojco najbolj razveselimo, kadar se ne deremo in jo ubogamo.«
»Moje najljubše pesmi so tiste, ki jih pojemo s spremljavo. Najboljše na vajah je, ko pojemo kakšno veselo pesem. Vaje bi lahko
tudi izboljšali, če bi mi pevci manj klepetali.«
Pri CiciDOju sta mi najbolj všeč Sinička in Osel, najbolj »hudi« pesmi. Najboljša vaja je, kadar jo imamo mi, najstarejši, in kadar
nas je malo. Vaja je najbolj »bedna«, kadar nas je veliko.«
»Včasih nam pesmi na začetku niso najbolj všeč, a sčasoma
nam pridejo v uho in se nam zdijo super.«

CiciDO - 20 let

Pozlatili so trud in pričakovanja
16. Revija otroških in mladinskih zborov Zagorje 1998
Zbor je nastopil v revialnem delu in prejel naslov najboljšega zbora v revialnem delu.
17. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV ZAGORJE 2000
Uspeh: zlato priznanje in posebna priznanja za
• najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi (Tomaž Habe:
Petelinček je na goro šel),
• najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa.
18. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV ZAGORJE 2002
Uspeh: srebrno priznanje.
19. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV ZAGORJE 2004
Uspeh: zlato priznanje s pohvalo in posebna priznanja za
• najboljši otroški zbor na tekmovanju,
• najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,
• najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi (Sv. Janez Nepomuk).
PRVO REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV OSREDNJE SLOVENSKE REGIJE, Logatec, 2005
Uspeh: zlato priznanje in posebno priznanje za najboljši otroški pevski zbor na tekmovanju.
20. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV ZAGORJE 2006
Uspeh: zlato priznanje s pohvalo in posebno priznanje za
najboljši otroški zbor na 20. reviji.
Zbor je prejel to prestižno nagrado kljub temu, da se je v šolskem letu
2005/06 zamenjala skoraj polovica njegovih članov.
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Na 19. Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje 2004
je OPZ CiciDO osvojil posebno priznanje za najbolj prepričljivo
izvedbo slovenske ljudske pesmi Sveti Janez Nepomuk. Pesem
je zborovodkinjo Mojco Zupan spremljala skozi leta odraščanja,
zato jo je zapisala po ustnem izročilu svojega starega očeta Janeza Hrastelja. Otrokom jo je predstavila skozi legendo o Janezu
Nepomuku, spovedniku žene češkega kralja Venčeslava, ki ni
prelomil spovedne molčečnosti, čeprav je kralj to od njega zahteval. Kralj ga je dal zaradi tega ubiti in vreči v reko Vltavo. Danes
Janeza Nepomuka slavijo kot zavetnika Češke. Prepoznamo ga
po tem, da v znak svoje molčečnosti drži prst pred usti. Ta gib so
pri izvedbi ponazorili tudi pevci in s tem še dodatno navdušili žirijo.
21. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV ZAGORJE 2008
Uspeh: zlato priznanje z odliko in posebno priznanje za najboljši otroški pevski zbor 21. revije
(ex aequo).

Jakob Jež
skladatelj

Nedolgo nazaj mi je kolega med pogovorom dejal, da sem gotovo najbolj zvest obiskovalec Zagorja. Morda res. Bil sem takorekoč na vseh revijah v Zagorju, kjer so prepevali
zelo veliko mojih skladb. Zdaj jih že malo manj. Branil sem se biti med ocenjevalci in
sem bil raje prisoten le kot skladatelj. Lepe spomine imam na tisti čas. Navadno sem se
pridružil otrokom, ki so v sprejemnem prostoru čakali na nastop, sedel mednje in delil z
njimi njihovo pričakovanje. Včasih smo si – ko so korakali na oder – stisnili roke. Ja, lepo
je bilo.
Z otroškim pevskim zborom CiciDO sem bil vedno prijatelj. Pogosto sem jih poslušal.
Zanimivo je, kako v Zagorju, kjer je zgodovina pisala trdo knapovsko besedo, gojijo ljubezen do pesmi, te božanske lepote. Morda sem včasih malo pogrešal zanimanje domačinov za pevsko revijo. Nenazadnje ima Zagorje zelo nadarjene ljudi in tudi lep kulturni
dom, ki je zelo primeren za tovrstne prireditve.

CiciDO - 20 let

Majda Hauptman
Majda Hauptman, upokojena glasbena pedagoginja, sodi med izbrane slovenske strokovnjake za zborovsko petje. Svojo profesionalno tankočutnost za kakovostno izvedbo
vokalnih skladb je razvijala in nadgrajevala skozi dolgoletno kariero zborovodkinje, kot
voditeljica seminarjev za zborovodje ter nenazadnje kot strokovna svetovalka. Zborovskemu petju pripisuje neizmeren pomen, saj zajema tako velik del ljudi, da ima nanje in
na družbo gotovo neizbrisen pečat. Po njenem mnenju ponuja petje skozi prijetno druženje in vaje članom – sploh pa najmlajšim – ustvarjalno sredino, v kateri poleg glasbenega okusa razvijajo zdrav odnos do soljudi, lastno samozavest in odgovornost. Njena
razmišljanja o tem čudovitem področju našega življenja, ki ne more biti odvisno – pravi
– le od kruha, so seveda povezana z otroškim zborom CiciDO in zborovodkinjo Mojco
Zupan, s katero tudi strokovno sodelujeta.
»Vendar ne toliko, kot bi morda mislili. Mojca me sicer pokliče in vpraša za kakšen nasvet,
drugače pa vse naredi sama. Nekajkrat sem bila prisotna tudi na njihovih vajah. Brez obotavljanja lahko povem, da je Mojca Zupan s svojim delom in prizadevnostjo dosegla zelo visoko
stopnjo kakovosti in pripeljala zbor med vodilne v naši deželi. Svojo profesionalno odličnost
plemeniti s svojim čutenjem izvajanih del, kar se na nastopih izlije iz otrok kot čista glasbena
radost in se dotakne njih samih in seveda poslušalcev. To vselej ustvari čudovito vzdušje. Pohvala gre ob tem tudi korepetitorki Urški Vidic, ki je vedno ubrano uglašena z zborovodkinjo
in pevci.
Otroci kljub številnim obveznostim radi prihajajo na vaje in se v zboru dobro počutijo, če imajo dobro vodstvo, pedagoga, ki jih zna pritegniti ter navdušiti. Mojci to izvrstno uspeva. Ona
vedno marljivo dela, se izpopolnjuje, išče … Obenem omogoča otrokom, da so za svoj trud
in prizadevanje nagrajeni, kar jim seveda veliko pomeni.
Sklenem lahko, da je Mojca Zupan pravi biser in upam, da se zagorska dolina tega dovolj zaveda. Ob 20-letnici CiciDO-ja zborovodkinji in vsem generacijam otrok, ki so prepevali v tem
čudovitem zboru, iskreno čestitam in jim želim kreativne in poustvarjalne energije še naprej.
Ob taki pevski tradiciji v Zagorju – spomnimo se samo večdesetletnega delovanja mladinskega zbora Vesna – mi je pa vendarle žal, da otroci, ki se pevsko oblikujejo in razvijejo v CiciDOju, trenutno nimajo možnosti nadaljevati svoje pevske poti v mladinskih vrstah. Morda pa se
bo kdo nekoč čutil poklicanega, da uresniči tudi to nalogo.«
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CiciDO v sliki skozi čas
Cicibani, ki so v šolskem letu 1988/89 na Glasbeni šoli Zagorje pri učiteljici Mojci Zupan obiskovali predšolsko glasbeno vzgojo so s prvim javnim nastopom na Pomladanskem koncertu
Glasbene šole Zagorje začeli pisati zgodovino »Cicidojčkov«.

1988

Mojca Zupan s cicibani pri pouku predšolske
glasbene vzgoje.

1989

Prvi nastop.
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1993

Priprave na božično-novoletni koncert.

1995
Otroci se najbolj razveselijo malice, vedno pa jih
tudi zanima, če jim bo na dan nastopa odpadel
pouk. Svoj čar imajo tudi gostovanja.
Tukaj so se udeležili področnega pevskega
festivala v avstrijskem Nestelbachu.
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1998

Solist Primož Krt in flavtist Marko Zupan ob
CiciDOju na božično-novoletnem koncertu. Za
klavirjem je korepetitorka Slavi Gregl.

1999

Torta, ko so upihnili 10 svečk. Junija 1999 je zbor
štel 60 članov, od tega 15 dečkov in 45 deklic.
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2004

19. Republiška revija v Zagorju jim je prinesla zlato
priznanje s pohvalo in posebna priznanja. Med
njimi priznanje zborovodkinji Mojci Zupan za
najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na
reviji.

2008

Pevce na nastopih pogosto spremljajo tudi učitelji. Nataša Burger, profesorica
flavte, je gotovo ena tistih, ki se povabila CiciDOja vsakič razveseli. »Ponosna
sem,« pove Nataša, »da je v zboru prepevala moja hči, zdaj pa poje tudi sin.«
Sama zbor spremlja včasih kot flavtistka, vse pogosteje pa tudi kot povezovalka
glasbenih nastopov.
(na sliki Nataša Burger, Gregor Troha in Urška Vidic za klavirjem na Cici koncertu)
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2008

To pa je že prava "pevska predstava". Zamisli, kako
obogatiti nastop, ne zmanjka.

2008
OPZ CiciDO je decembra prepeval v Slovenski
filharmoniji na nastopu "Glasba zmagovalka". Ni
bilo prvič, da je njihovo prepevanje snemala tudi
Televizija Slovenija.
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Program koncerta ob 20. obletnici
Christine H. Barden / sl. bes. T. Onič: POZDRAVNA PESEM
Slavko Mihelčič / sl. lj. : PESEM O SINIČKI
Jakob Jež / bes. D. Sojer: MARJETICA IN ČEBELICA
solo: Klara Razboršek
flavta: Marko Zupan
Blaž Rojko: PLES
spremljava: Orffova skupina
Uspavanka s šetlandskih otokov, prir. M. Feguš / sl. bes. A. Pesek, Z. Tepeš: BALU BALERI
solo: Eva Koprivšek, sopran
Nana Forte / bes. N. Maurer: SINIČJA IZŠTEVANKA, prva izvedba, (posvečena OPZ CiciDO
ob 20. obletnici zbora)
A. Piazzolla / prir. G. Troha: PRIMAVERA PORTENA
flavta: Anja Brglez in Tanja Repe
klarinet: Gregor Troha
bas klarinet: Nejc Herman
klavir: Polona Troha
Slov. lj.: SV. JANEZ NEPOMUK
Poje generacija pevcev 2003/2004
Johannes Brahms / lj. besedilo: PIKAPOLONČEK
flavta: Marko Zupan
Nemški koralni napev, prir.: Bertraux / sl. bes. V. Šolinc: HVALNICA GLASBI
solo: Saša Siter, sopran
Josip Pavčič, prir. Črt Sojar Voglar / bes. O. Župančič: KAJ BO SINKU SEN PRINESLO
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Bojan Glavina / šavrinska. lj.: BIŽI, BIŽI
zvončki: Peter Jeretina
Tomaž Habe / sl. lj.: ENO ROŽ'CO LJUBIM
flavta: Nataša Burger
klarinet: Gregor Troha
Igor Podpečan / bes. V. Šolinc: MUCA NA KLAVIR IGRA
pleše: Nika Potočnik
(koreografija: Ana Hrastelj)
Slovaška / spr. K. Benko / bes. A. Pesek: PLEŠI, PLEŠI
harmonika: David Novak
Lojze Krajnčan / I. Podpečan / bes. B. Štame Žmavc: KLOBUČKI SREČE
saksofon: Gregor Troha
tolkala: Luka Kopušar
Zborovodkinja: Mojca ZUPAN
Klavir: Urška VIDIC
Povezovalka programa: Nataša Burger
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Otroško petje je
najlepša melodija
življenja
In kaj se nas dotakne bolj, kot lepo in ubrano
petje mladih, življenja in radosti polnih otrok,
ki se iz dneva v dan trudijo in razvijajo svoje
spretnosti in talente, katere jim je mati narava
položila v zibelko. Glasba in pesem pomenita otroku sredstvo, s katerim razvija svojo ustvarjalnost in nenehno izraža svoja čustva ter misli. Poleg veselja in radosti, ki ju pesem in glasba
nudita otroku, pa z njima lahko vzgajamo tudi občutke pripadnosti, sprostitve in druženja, ki
imajo v skupinah, kot je pevski zbor, čisto poseben čar. Kajti petje v zboru je posebne vrste
»timsko delo«, v katerem vsak posameznik doda svoj kamenček v skupni mozaik ubranega
petja, vendar se mora ta v vseh pogledih zliti s celoto. To pomeni, postati del "družine", kateri
pripadaš. Zato tudi izvrsten posameznik, ki tega ne zmore, ne pomeni nič. In to je čudežna
formula, ki jo zmorejo uresničevati samo najboljši. Zagotovo pa je med mnogimi uspešnimi posamezniki in skupinami na Glasbeni šoli Zagorje v zadnjih dveh desetletjih to vedno
uspelo Otroškemu pevskemu zboru CiciDO, ki nas skupaj z neutrudno, predano in strokovno
izjemno tenkočutno zborovodkinjo Mojco Zupan iz leta v leto razveseljuje in preseneča s
svojimi nastopi in uspehi. V zboru so se s pomočjo izjemne strokovnosti zborovodkinje Mojce
Zupan oblikovali in razvijali številni mladi pevci, ki danes, skupaj z nami, vsak na svoj način
podoživljajo svoja lepa »cicidojska« leta. Prav tako pa tudi starši in učitelji podoživljamo tiste
posebne trenutke, ko smo včasih komajda krotili svojo ganjenost, ko so zapeli NAŠI OTROCI
… in solza sreče nam je spolzela po licu.
Zato je naša velika želja, da se otroško petje v Zagorju še naprej razvija in bi otroci tudi v prihodnosti imeli dobre pogoje za delo in dobre pedagoge, ki jih bodo znali voditi.
Pevski zbori so v našem izobraževalnem sistemu več kot desetletje bili samo v predmetnikih
osnovnih šol, kar je pripeljalo do tega, da veliko slovenskih glasbenih šol v svojem programu
nima pevskih zborov. Zato smo na Glasbeni šoli Zagorje iskreno hvaležni vsem, ki so nam in
nam še vedno nudijo pogoje za delovanje kar dveh zborov in verjamejo v naše delo. To je veliko zaupanje, ki ni dano vsakomur, zato nam pomeni še toliko več. Kajti, ukvarjanje z glasbo
in petjem dokazano vpliva na boljšo izrabo intelektualnih sposobnosti pri otroku. Prav tako
petje pozitivno vpliva na razvoj motorike, hkrati zmanjšuje napetost ter pomaga razvijati
otrokov spomin in čustveno inteligenco. To pa so vrednote, ki jih v današnjem, prehitrem
tempu življenja, nikakor ne smemo zanemariti. Zato dajmo otrokom priložnost, da z glasbo
v svoje življenje vnesejo radost in veselje, s pesmijo pa se sproščajo, čustveno plemenitijo in
bogatijo.
Naj nas najlepša melodija življenja osrečuje še naprej!
Metka Podpečan,
ravnateljica Glasbene šole Zagorje in
predsednica KD OPZ CiciDO GŠ Zagorje

OPZ CiciDO Glasbene Šole Zagorje

Pojemo že 20 let
Urednica in avtorica spremnih besedil
Tatjana Polanc Kolander
Zasnova in izvedba
Multima Kisovec
Glasbena šola Zagorje in
OPZ CiciDO Glasbene šole Zagorje
se zahvaljujeta Občini Zagorje ob Savi in
županu Matjažu Švaganu
za izkazano podporo in sodelovanje.
Maj 2009

CiciDO - 20 let

