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Kaj je lepšega kot umiriti se, za hip zastati,
preslišati besede in prisluhniti, prisluhniti in
se prepustiti tistemu, kar v ljudeh vzbuja najnežnejša čustva, prepustiti se glasbi. V Zagorju
imamo to srečo, kaj srečo, skoraj privilegij, da
nam je to dano skoraj vedno, ko si to zaželimo.
Dolina, olepšana z okoliškimi hribi, že stoletja
rojeva ljudi z neizmernim glasbenim talentom
in ljudi, ki znajo vse te talente poiskati in jih pripeljati pred občinstvo. Zato bi bilo prav neverjetno, če ob najrazličnejših glasbenih zasedbah
ne bi imeli tudi čisto pravega, s pretanjenim
posluhom sestavljenega godalnega orkestra.
Glasbena šola Zagorje premore orkester skozi
vse obdobje svojega delovanja; za začetek delovanja takšnega, kot ga poznamo danes, pa
v Glasbeni šoli Zagorje štejejo čas pred tremi
desetletji. Prava množica mladih glasbenikov
je izkazovala svoje znanje in nadarjenost v tej
zasedbi; kolikšna je šele množica tistih, ki smo
ves ta čas prihajali na koncerte ter se znova in
znova čudili, kako ti majhni, neizkušeni hitri
prstki zmorejo prebirati strune na glasbilih
tako usklajeno, da izvabijo iz njih najlepše in
najzahtevnejše melodije – od klasične glasbe
do sodobnih melodij. Bogastvo v poslanstvu,
ki ga v sebi nosi orkester, je v mozaiku mnogoterih vrednot. Glasbena izobrazba je tista
za vse nas najvidnejša ali bolje rečeno, najbolj
slišna vrednota, ki mladega človeka zaznamuje za vse življenje. V vsakogar vsak dan prinaša toliko lepega in pozitivnega, da lahko živi
bogato, izpolnjeno življenje. A najbrž je prav
toliko vredna še ena dobra stran sodelovanja
v takem orkestru, to je smisel za sodelovanje,
medsebojno spoštovanje, poslušanje drugega,

za prilagajanje sočloveku. Zato orkester vidim
kot svojevrstno kovnico prijateljstva in posluha za skupinsko delo. Kdor se mlad tega nauči,
gre zanesljivo lažje skozi življenje, ker se nikoli
ne more počutiti samega in nemočnega. Ljudje smo namreč ustvarjeni drug za drugega; z
medsebojnim sodelovanjem tudi na najlepši
način srečujemo drug drugega. S tem pa se
vrednote, ki jih pestuje godalni orkester, še ne
končajo. Pripadnost neki sredini, iz katere izhajaš, se namreč pri Godalnem orkestru Glasbene
šole Zagorje ne konča na šolskem pragu tisti
hip, ko izzveni zadnji ton glasbenega izobraževanja in ko gredo mladi vsak na svojo življenjsko pot. Prav v godalnem orkestru ostajajo srca
teh mladih ljudi, da se vračajo, igrajo v njem
še tudi kot odrasli. Obujajo spomine, se za hip
vračajo v otroštvo, ohranjajo stik z glasbo. Zaradi vsega tega je Godalni orkester Glasbene
šole Zagorje več kot samo čudovito usklajena
sestavljanka glasbil. Je izraz neverjetne ljubezni do glasbe in tesne navezanosti na domači
kraj. Zato živi in živi in njegova nit se nikoli ne
pretrga. Obletnica, kakršno zaznamujemo, je
tako samo drobna stopnica na njegovi poti, ker
je – tako kot je zasnovan in tako kot utripa njegovo srce – brezčasen; verjamem, da bo, dokler
bomo ljudje in dokler bo naša spremljevalka
glasba, živel tudi orkester.
Ob jubileju se iskreno zahvaljujem Glasbeni
šoli Zagorje, da omogoča delovanje tako vrhunskega orkestra, vsem nekdanjim dirigentom in zdajšnjemu dirigentu, mladim glasbenikom, ki vedno znova vnašajo svežo kri in
razigranost v skupino, ter staršem, ki se jim zdi
vredno otroke spodbujati k ustvarjalnosti in
ljubezni do glasbe. Zaradi neizmerne energije naših ljudi smo v Zagorju ob Savi za veliko
odtenkov barvitejši od sivine povprečja, zato
imamo več, kot imajo veliki.
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V poslanstvu Glasbene šole Zagorje smo pred
nekaj leti zapisali: »Naša odgovornost je izobraževati in vzgajati mlade glasbenike kot izvajalce
in poslušalce. Pomagati jim, da z glasbo osmislijo svoje življenje in ga obogatijo z novimi
znanji. Prav vsem pa želimo privzgojiti ljubezen
do glasbe in jih naučiti, da si z njo lahko lepšajo
in lajšajo življenje.« In gotovo so podobne misli
pred 30 leti navdihovala tudi Jožico Zupan, učiteljico violine na Glasbeni šoli Zagorje, da se je
opogumila in povezala mlade godalce v godalni orkester. S trdno vero in z veliko ljubezni do
glasbe in svojega poklica. V okolju, v katerem so
skoraj 150 let glasbeni okus oblikovali pihalni
orkestri, je bilo to res pogumno in spoštovanja
vredno dejanje. Da je orkester v 30 letih prerasel iz malega godalnega orkestra prek orkestra
mladih glasbenikov in simfoničnega v današnjega, je rezultat velike predanosti vseh, ki so
v orkestru igrali, ga podpirali, vodili in mu pomagali, da se je tudi v časih, ki niso bili najbolj
naklonjeni godalnim inštrumentom, razvijal
in kakovostno napredoval. Gotovo gre pri tem
največja zasluga gospe Jožici Zupan, ki je bila
poleg povezovanja godalcev vseh zasavskih
glasbenih šol v skupni orkester izjemno natančna tudi pri umetniškem razvoju orkestra in
programski izvirnosti. Notne literature v tistem
času ni bilo na pretek in tudi njena zahtevnost
je bila velikokrat pretrd oreh za šolski orkester.
Vendar to za predano, srčno in za izjemno motivirano dirigentko ni bila ovira, ampak izziv in
priložnost, da s pomočjo prijateljev aranžerjev
v godalno preobleko odene veliko priljubljenih
melodij in narodnih skladb. S tem pa je godalno in simfonično glasbo približala tudi mladim

glasbenikom, jih navdušila zanjo ter s tem na
najlepši način vzgajala v ljubezni do glasbe in
uživanja v neskončnosti lepote, ki jo v sebi nosi
ta čudovita umetnost.
Vse to bogastvo ljubezni in predanosti glasbi
pa s hvaležnostjo in spoštovanjem do preteklosti nadaljujeta tudi oba mlajša kolega – dirigent godalnega orkestra Klemen Benko in Katja
Žekar, ki v malem godalnem orkestru s prvimi
koraki igranja v ansamblu na prave izzive pri
igranju v orkestru pripravlja najmlajše učence
godal. Zato se učenci lahko vključijo najprej v
mlajši godalni orkester in pozneje, ko je znanja
in izkušenj že veliko, še v godalni orkester šole.
Orkester se lahko pohvali z izjemno pestrostjo
programa, ki ga leto za letom izvaja na različnih
prireditvah, koncertih in na revijah. Poleg tega
pa ga odlikujeta intonančna zanesljivost in muzikalna prepričljivost, ki predstavljata temeljno
znanje, ki ju je treba razvijati že pri najmlajših.
Glasba Godalnega orkestra Glasbene šole Zagorje, ki nas vedno znova navdušuje že 30 let, je
polna pozitivne energije, ki jo mladi nesebično
delijo z občinstvom. In gotovo jo od občinstva
prejmejo tudi nazaj ter si z njo krepijo voljo, začutijo zanos in željo nadaljevati. Zato se iskreno
zahvaljujem vsem učencem, staršem, učiteljem,
ravnateljem, ki so ustvarjali 30-letno uspešno
pot Godalnega orkestra Glasbene šole Zagorje.
Hvala Občini Zagorje ob Savi in Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
izpostave Zagorje ob Savi za zaupanje, pomoč
in za podporo pri razvoju orkestrske ljubiteljske kulture. In hvala tudi vsem obiskovalcem
naših prireditev, ker naše delo vedno nagradijo s hvaležnim aplavzom. To nam daje moč in
nas navdihuje, da z neminljivo lepoto glasbe
ustvarjamo lepši svet. Zato si iskreno želim, da v
glasbi ostanemo povezani še naprej, saj človek
ob igranju mladih glasbenikov, ki so tako srčno
predani glasbeni muzi, kot da za njih ne obstaja
ničesar drugega, resnično začuti notranje veselje.
Naj jih glasba osrečuje in naj jim bo vedno v veselje, pomoč in v spodbudo.
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O godalnem orkestru
Da glasba ne pozna ovir in meja, govori zgodovina Godalnega orkestra Glasbene šole Zagorje. Letos mineva 30 let od prvega koncerta, ki
so ga izvedli naši glasbeniki, združeni v Simfonični orkester Glasbene šole Zagorje. A začetki
današnjega godalnega orkestra segajo že v
leto 1980, ko je Jožica Zupan, učiteljica violine
na Glasbeni šoli Zagorje, ustanovila 20-članski
godalni orkester. Prvih nekaj let orkester ni
deloval redno, ampak le občasno in v manjši
zasedbi.
Leta 1983 se je dirigentka Jožica Zupan odločila, da bo zaradi zahtevnosti partitur orkester
začel delovati redno in skozi vse šolsko leto.
Zelo hitro je napredoval ter prav kmalu s svojimi nastopi tudi prestopil meje domačega
kraja in takratne Republike Slovenije. Orkester,

ki je v 30-letni zgodovini – menjajoč se – deloval v godalni in simfonični zasedbi, je imel
že leta 1985 prvi veliki koncert. Pa ne doma, v
Zagorju, ampak v mestu, s katerim je Zagorje
pobrateno, tj. v srbskem Aleksincu. Glasbene
šole Zagorje, Trbovlje in Hrastnik so na gostovanje v Aleksinac in Raško odpeljale 41 mladih
glasbenikov. Največ vredno pri tem je bilo to,
da so uspeli iz mladih glasbenikov – godalcev,
pihalcev in trobilcev – omenjenih šol sestaviti
tudi Mali simfonični orkester, katerega srce je
bil Godalni orkester Glasbene šole Zagorje. S
svojim nastopom so zelo navdušili poslušalce
na koncertih; na splošno je bil orkester deležen
velike pozornosti gostiteljev. Tako namreč pišejo prvi zapiski, povzeti iz srbskega časopisa,
v katerem je bilo po uspešni turneji zasavskih

Simfonični orkester Glasbene šole Zagorje na koncertu leta 1985
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glasbenikov med drugim zapisano: » ... in na
koncu želimo opozoriti na posebnost, to je na
poizkus treh šol, ki so se dogovorile, da s svojimi učenci sestavijo mali simfonični orkester.
Ker so druga od druge oddaljene le nekaj kilometrov, so lahko to izvedle s svojimi najboljšimi učenci. Učitelji z učenci na svojih šolah obdelajo program, potem pa se učenci enkrat ali
večkrat mesečno srečajo na eni izmed šol, na
kateri vadijo izbrana glasbena dela. ... Orkester
je zelo dobro vodila dirigentka Jožica Zupan.
Poskus je vreden vse pozornosti in bi se ga dalo
gotovo prenesti v našo sredino ter preizkusiti.«
Turneja po takratni Republiki Srbiji je bila na
nek način prva večja prelomnica v delovanju
orkestra, ker se je dirigentka zaradi zahtevnosti posameznih skladb takrat odločila, da bo
orkester razširila še z drugimi glasbili – s pihali in trobili. In tako je leta 1985 orkester začel

delovati v pravi simfonični sestavi. Na pobudo
takratnega ravnatelja Glasbene šole Zagorje
Riharda Beuermanna ter v dogovoru z drugimi
zasavskimi glasbenimi šolami in Glasbeno šolo
Domžale so k sodelovanju povabili glasbenike
iz prej omenjenih šol. Orkester se je zato tudi
preimenoval, in sicer v Zasavski simfonični orkester, vendar je glede na najštevilčnejšo udeležbo glasbenikov iz Zagorja sedež orkestra še
vedno ostal pri nas. Orkester, ki je imel takrat
že več kot 50 članov, se je na dirigentkino željo
leta 1988 preimenoval v Orkester mladih glasbenikov.
Orkester je nastopal na vseh pomembnejših
nastopih Glasbene šole Zagorje: na pomladanskem in božično-novoletnem koncertu,
jubilejnih koncertih, na občinskih proslavah
v vseh treh zasavskih občinah, gostoval je v
pobratenih mestih Zasavja in sodeloval na
veliko dobrodelnih koncertih. Na koncertih

Koncert Orkestra mladih glasbenikov ob 40-letnici Glasbene šole Zagorje leta 1986
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Nastop Orkestra mladih glasbenikov na Božično-novoletnem koncertu Glasbene šole Zagorje, 23.
december 1994

Koncert Orkestra mladih glasbenikov ob 50-letnici Glasbene šole Zagorje, 23. maj 1996
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Orkester mladih glasbenikov na Pomladanskem koncertu, 23. april 1994

Orkester mladih violinistov na Pomladanskem koncertu, 7. april 1989
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so se predstavljali s skladbami, ki jih izvajajo
simfonični orkestri – od koračnic, valčkov, suit,
solističnih skladb s spremljavo orkestra do različnih skladb za otroke in odrasle.
Orkester je od vsega začetka odlično, zelo predano ter z veliko veselja in volje vodila Jožica
Zupan. Ker je bilo v tistem času zelo težko pridobiti orkestrsko literaturo, primerno za šolski
orkester, je dirigentka veliko prostega časa
namenila prav izbiranju programa, ki bi bil za
učence zanimiv in ne pretežek. Vendar pa ji je

to vsa leta vodenja orkestra zelo dobro uspevalo. In mnoge izmed članov orkestra je s svojo
predanostjo glasbi tako prevzela in navdušila,
da so se tudi sami odločili, da šolanje nadaljujejo na srednji glasbeni šoli.
In prav gospe Jožici Zupan gre posebna zahvala, da orkester danes praznuje visok jubilej,
tj. 30-letnico delovanja. S svojo ljubeznijo do
glasbe in z vso predanostjo je v orkester mlade
glasbenike združevala 16 let.

JOŽICA
ZUPAN

Zahvala za tako lep spomin na
začetke mojega delovanja z godalnim
in pozneje s simfoničnim orkestrom
Toliko trdega dela in odpovedi. Vaje, vaje,
zbiranje not po Sloveniji in tujini, a volje mi ni
zmanjkalo, ker je bilo, ko smo se postavili na
oder in osrečili občinstvo, vse to pozabljeno ...
Prisrčen sprejem in navdušeno ploskanje ter
požvižgavanje in prepevanje znanih napevov poslušalcev, ki so odhajali z naših koncertov ... to so bili najlepši trenutki. Vedno sem se
domov vračala z najlepšimi vtisi in spomini.
Ob takih dogodkih sem vedno začutila, da
drug brez drugega ne moremo. Tisti, ki so že
korak naprej, in tisti, ki šele delajo začetne korake. Z delovanjem orkestra smo prispevali k
razcvetu godalne in simfonično-orkestralne
kulture v naših zasavskih krajih in na različnih gostovanjih zunaj Slovenije. Ja, dobri
stari časi. Pred kratkim sem srečala prijatelja,

violinista, s katerim sva veliko sodelovala; povedal mi je lepo misel, ki jo želim deliti z vami:
»Vsak dan umre ena misel, eno čustvo, a ljubezen do glasbe ne bo nikoli zamrla.«
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Leta 1996 se je Orkester mladih glasbenikov v
želji po boljši organiziranosti in vodenju registriral kot kulturno društvo in spremenil svoje
ime v Kulturno društvo zagorski godalni orkester. In tako se orkester imenuje še danes. Ker
orkester v okviru predmetnika deluje v Glasbeni šoli Zagorje, se ta pojavlja tudi v njegovem
imenu. Tudi po 30 letih še vedno deluje, menjaje se v godalni in simfonični sestavi, vendar
pa – tako kot tudi na samem začetku – njegovo
srce še vedno ostajajo godala.

DANICA
KOVAČ

Lepi spomini me vežejo na čas ravnateljevanja na Glasbeni šoli Zagorje in na njeno bogato dejavnost.
S ponosom sem spremljala uspehe posameznih inštrumentalistov, obeh zborov in
orkestrov na šoli. Posebno rada se spomnim
nastopov godalnega orkestra. Še vedno živ je
lep nastop ob 50-letnici šole, takrat pod vodstvom gospe Jožice Zupan.
Pa je prišel čas, ko je dirigentsko palico moral
prevzeti takrat še zelo mlad gospod Klemen
Benko. Zavedal se je težke odgovornosti.
Toda z vztrajnim delom in s predanostjo, ob
podpori vodstva šole in kolegov, je pridobival
izkušnje; danes orkester zveni usklajeno in
uglajeno.
Upravičeno se lahko pohvali z doseženim.
Čestitam dirigentu, članom orkestra in šoli ob
30-letnici delovanja orkestra in želim, da bo
orkester tudi od zdaj žel nove in nove uspehe.

Maja leta 1999 smo lahko spremljali programsko zelo bogat sklepni koncert godalnega in
simfoničnega orkestra ob odhodu Jožice Zupan v pokoj. Vodenje orkestra sta pod imenom
Godalni orkester Glasbene šole Zagorje po
njenem odhodu za kratek čas prevzela Katja
Žekar, v nadaljevanju pa Klemen Benko, ki orkester vodi še danes.

13

Koncert godalnega in simfoničnega orkestra ob odhodu Jožice Zupan v pokoj s solistko Niko Hace,
30. maj 1999

Mladi godalci z ustanoviteljico orkestra in dirigentko Jožico Zupan (zadaj) ter z novima dirigentoma
Katjo Žekar in Klemnom Benkom
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Mladi dirigent Klemen Benko je orkester prevzel z veseljem in veliko odgovornostjo do
svoje mentorice in učiteljice Jožice Zupan. Za
svoj prvi koncert z godalnim orkestrom 23.
decembra 1999 je izbral družinske, zasanjane
skladbe, ki so za božično-novoletni koncert še
kako primerne, ter med obiskovalci koncerta
požel veliko odobravanje in ploskanje. In večje
spodbude za nadaljevanje dela si res ne moreš
želeti. Godalni orkester Glasbene šole Zagorje je z dirigentom Klemnom Benkom znova
in znova dokazoval, da se tudi z najmlajšimi
učenci da zaigrati zelo lepo, in kar je za godala

še posebno zahtevno, intonančno točno. In to
dirigentu z izjemno tenkočutnih ušesom za intonacijo vedno znova uspeva.
In tako so si sledili uspešni nastopi na različnih
prireditvah in koncertih, na katerih so članice
in člani godalnega orkestra s svojim igranjem
in z mladostnim zanosom vedno znova navduševali občinstvo pa tudi goste, ki so z njimi
sodelovali.

KLEMEN
BENKO
Dirigent in
umetniški vodja
orkestra

Po končanem šolanju na Srednji glasbeni
in baletni šoli v Ljubljani sem poleg pouka
violine na Glasbeni šoli Zagorje prevzel zelo
odgovorno mesto – vodenje godalnega orkestra, ki je imel bogato tradicijo in hkrati
zahtevno občinstvo. Od samega začetka
vodenja sem si postavil jasno vizijo dela –
ohranitev klasične postavitve godalnega orkestra in zasedbo, sestavljeno iz »domačih«
glasbenikov. Na repertoarju sta se znašli klasična in zabavna glasba, z orkestrom pa so iz
leta v leto sodelovali solisti iz vseh oddelkov
glasbene šole. Večkrat smo zasedbo razširili
na simfonični orkester, ki je navdušil s samostojnim koncertom leta 2006 – ob 60-letnici
Glasbene šole Zagorje. Še posebej pa sem ponosen na uspešni udeležbi na Državni reviji

godalnih orkestrov v Radovljici v letih 2008
in 2010, kjer smo prejeli zelo pozitivne kritike
za svoja nastopa. Nepozabno pa je bilo letovanje na otoku Mali Lošinj na Hrvaškem leta
2010, kjer smo poleg glasbenih užitkov spisali
tudi lepe spomine. S širitvijo oddelka godal se
je izpopolnila tudi zasedba orkestra, ki dandanes v delo vključuje vsa glasbila iz družine
godal in ima 25 članov.
V vseh teh letih vodenja orkestra sem spoznal
dvoje: pomembnost redno in dobro organiziranih vaj ter karseda profesionalnega, a
hkrati pristnega odnosa do mladih glasbenikov. Lahko rečem, da sem z vodenjem orkestra dozorel kot glasbenik in hkrati tudi kot
človek. Delo z orkestrom pa bo vedno imelo
posebno mesto v mojem glasbenem opusu.
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KATJA
ŽEKAR

Ko sem se leta 2003 zaposlila na GŠ Zagorje,
sem v svoji učni obveznosti prevzela tudi godalni orkester. To mi je predstavljalo neki nov
izziv, ker sem se z vodenjem orkestra srečala
prvič. V tem času se je spremenil tudi predmetnik, kar pomeni, da je bil godalni orkester
obvezen predmet za vse učence godalnega
oddelka od 4. razreda naprej. Tako je bilo
po predmetniku v letu 2003 v godalni orkester vključenih 15 otrok. Moja želja pa je bila,
da bi v orkestru sodelovalo in igralo čim več
učencev, ker je ta način dela oziroma pouka
nekaj povsem drugačnega od individualnega, solističnega igranja. Opazila sem tudi, da
otroke igranje v orkestru navadno dodatno
motivira in jim je v veselje. Tako sem začela
vključevati mlajše učence, torej tiste, ki jim
po predmetniku še ni bilo treba sodelovati
v orkestru. S tem se je seveda pojavila nova
težava. Težavnostna stopnja pri izbiri programa je bila dodatno omejena. Starejšim,
izkušenejšim učencem vaje niso več predstavljale posebnega izziva, mlajši pa so jim
težko sledili. Tako sem začela razmišljati, da
bi naredili dve skupini, torej dva orkestra. Ker
zelo rada delam z majhnimi otroki, sem dala
pobudo, da bi skupino, v katero bodo vključeni mlajši, prevzela jaz, godalni orkester pa
bi ponovno prevzel Klemen Benko. Tako se
je v šolskem letu 2008/09 oblikovala nova
skupina – Mali godalni orkester. Vanjo so bili
včlanjeni učenci od drugega do četrtega razreda violine. Sestav je imel 13 članov. S tem

smo pridobili pomembno »stopnico« na poti
razvoja mladih godalcev, ker so s tem orkestrom učenci dobili možnost, da se postopno
privadijo na drugačen način dela, spoznajo
vlogo dirigenta, se naučijo poslušati med
seboj in se prilagajati drugim. Veliko učencev
je predtem in tudi še zdaj sodelovalo v različnih komornih sestavih, s katerimi so imeli
številne nastope. Sem pa vesela, da lahko s
sodelovanjem v Malem godalnem orkestru
omogočim prav vsem učencem godalnega
oddelka kontinuirano in redno spoznavanje
načina dela v orkestru. Tako jim je pozneje,
ko se vključijo v godalni orkester, lažje, ker so
si predhodno pridobili dovolj izkušenj. Lažje
se lotijo zahtevnejšega programa in mu brez
večjih težav sledijo.
Program za Mali godalni orkester velikokrat
izberemo skupaj z učenci. V veliko veselje mi
je, če jim s programom lahko izpolnim »glasbene želje«. Posledično še raje obiskujejo
vaje, so prizadevnejši in se veselijo nastopov.
Ker pa se vsako leto predstavimo na Cici koncertu in matinejah, se radi še dodatno »pozabavamo« ter si privoščimo stilno preobrazbo,
povezano s temo koncerta ali skladb, ki so na
programu. Na kratko povedano, pridno in
trdo delamo, a se zraven radi tudi zabavamo.
Sicer pa je v vsakem izmed nas nekaj otroka
…

30 let

povezani z glasbo

Mali Godalni orkester na Javnem nastopu GŠ Zagorje, 28. maj 2011

ANJA
BUKOVEC

»Zmeraj rada sodelujem z otroškimi in mladinskimi orkestri, ker se mi zdi izmenjava
energije in glasbenih trenutkov med glasbeniki vseh starosti izjemno pomembna
za razvoj in obstoj glasbe kot ene najbolj
univerzalnih umetnosti. Tudi sodelovanje z
orkestrom GŠ Zagorje je bila čudovita dogodivščina. Igranje z vašimi mladimi glasbeniki
je ustvarilo prav poseben trenutek enosti in je
poudarilo bistvo glasbe ... užitek.«

Godalni orkester z violinistko Anjo Bukovec
ob 200-letnici IGM-a Zagorje,
8. oktober 2004
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Samostojni koncert Godalnega orkestra ob 60-letnici Glasbene šole Zagorje s solistko Moniko Debelič,
maj 2006

Leta 2006 se je orkester še posebno skrbno
pripravljal na samostojni koncert ob 60-letnici
Glasbene šole Zagorje, s katerim je poslušalce
navdušil z izvirnim in raznolikim programom.
Zanimiv in bogat pa je bil tudi izbor gostov solistov, ki so nastopali z njim.
Orkester ima v zadnjih letih približno 25 učenk
in učencev godal, še vedno pa se jim občasno pridružijo pihalci, trobilci, tolkalci in drugi
inštrumentalisti. Z godalnim orkestrom kot
solisti ves čas sodelujejo tudi učenci iz vseh
oddelkov glasbene šole. V orkester pa se radi
vračajo tudi tisti učenci, ki so šolanje že končali
in ki tako ohranjajo vez z glasbo, glasbilom in z
orkestrom. Orkester rad in veliko sodeluje tudi
z vsemi drugimi skupinami Glasbene šole Zagorje. Godalni orkester Glasbene šole Zagorje
veliko nastopa predvsem doma, v Zagorju,
redno se udeležuje Zasavskih orkestrskih revij
in Državne revije orkestrov v Radovljici ter koncertov v okoliških krajih.

V teh 30 letih je v orkestru zaigralo veliko glasbenikov, ki jih vsa ta leta združujeta ljubezen
do glasbe in veliko prijateljstvo. Za njimi je veliko lepih trenutkov, ki so jih preživeli ob glasbi.
Zato iskrena hvala staršem, ki ljubezen do glasbe prenašajo na svoje otroke, jih spodbujajo in
jim omogočajo, da s pomočjo glasbe oblikujejo svojo osebnost in odraščajo v zadovoljstvu.
Veseli smo, da je v tej naši lepi dolini toliko nadarjenih mladih glasbenikov, s katerimi lahko
ljubezen do glasbe sejemo med naše odlično
občinstvo.
Vsa leta delovanja je z orkestrom sodelovalo
veliko znanih skladateljev in aranžerjev ter solistov. Še posebno pa so članice in člani orkestra veseli, kadar jim kakšno skladbo napišejo
ali priredijo domači glasbeniki ali pa kar njihov
dirigent.

30 let

povezani z glasbo

3. revija godalnih in harmonikarskih orkestrov zasavskih glasbenih šol, 21. april 2006

Nastop na Pomladanskem koncertu Glasbene šole Zagorje, 13. april 2007
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Božično-novoletni koncert Glasbene šole Zagorje s solistom Aljažem Podpečanom, 23. december 2008

8. republiška revija godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol – slika z generalke

30 let

povezani z glasbo

MATEJ
ZUPAN

Začetkov Zasavskega godalnega/simfoničnega orkestra se spomnim sorazmerno dobro. Igrali smo na zasavskih glasbenih revijah in drugih prireditvah. Spomnim se odličnega sodelovanja vseh zasavskih glasbenih
šol, gostovanja v Srbiji (Aleksinac in Raška),
kjer smo v tistih časih še uživali sadove in
povezave »bratstva in enotnosti«. Kot solist
sem takrat igral (tudi še danes priljubljeno
flavtistično) El condor pasa. Na začetku sva
flavti igrala skupaj z zdajšnjo ravnateljico GŠ
Zagorje Metko (takrat še Razboršek) Podpečan. Res, da v tistih časih notnega gradiva
ni bilo veliko, pa vendar je orkester izvajal

originalna dela Johanna Straussa in drugih
skladateljev v mogoče ne povsem originalnih zasedbah, ker seveda ni bilo vseh glasbil.
In potem si je dirigentka orkestra (op. p. moja
mama) seveda zaželela še več priljubljenih
zabavnih skladb, ki jih je slišala na radiu ali
TV. Tako se je večkrat zgodilo, da sem se jaz
(v glavnem poluspešno) lotil (brez pravega
znanja, seveda) prirejanja skladb (Ne čakaj
na maj, Pesem ptic trnovk, Zelenje ...) in potem orkester spremljal na klavirju. Vsekakor
je bil ta orkester zame pomembna glasbena
izkušnja, ki mi je dala prvi pravi stik igranja v
simfoničnem orkestru.

KAJ SO POVEDALI ČLANI GODALNEGA ORKESTRA

T

isto leto, ko sem prišla k orkestru, sem bila
najmlajša, igrala pa sem tretjo violino. Zdaj
sem pri orkestru drugo leto in igram prvo
violino. Druge violine nisem igrala, zato je bil
preskok s tretje na prvo malo večji, a zdaj sem
se že navadila in mi note ne delajo težav. Pri orkestru mi je najbolj všeč, če se med igranjem
tudi malo 'pohecamo', da ni vedno vse tako
resno. Najboljše je, kadar skladbe igramo s celotno spremljavo, ker tako zazvenijo čisto drugače. Včasih je malo naporno, še posebej pred
pomembnimi nastopi, ker takrat veliko vadimo
in se težje sprostimo. Sicer pa sem prepričana,
da vsi radi hodimo k orkestru, saj smo večinoma vsi prijatelji, skladbe, ki jih igramo, pa so po

navadi zabavne in lepe. Glede skladb nisem
izbirčna; rada igram vse od mirnih do poskočnih. Trenutno sta moji najljubši skladbi 'Boter
Čmrlj' in 'Jutranja zarja', všeč pa mi je tudi 'Nessum Dorma', ker je zelo znana skladba, z nami
pa jo je zapel Janez Lotrič. Pred koncerti imam
po navadi tremo, a vedno izgine, ko pridem na
oder. Na koncertih je najboljše, kadar smo na
vrsti zadnji, naša zadnja pesem pa je zelo všečna, saj potem z njo navdušimo občinstvo, da
nam ploska skoraj v nedogled. V orkestru bom
gotovo igrala tudi po končanem šolanju v glasbeni šoli, ker mi je tam preprosto všeč.
Nika Cirar, violina
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IGOR
PODPEČAN

S komponiranjem in z aranžiranjem se
ukvarjam od 18. leta. Največ sem na začetku
pisal za narodnozabavne skupine pa tudi za
otroke in popizvajalce.
Vedno pa me je zanimalo tudi pisanje skladb
in priredb za druge zasedbe in glasbene zvrsti: pihalne orkestre, big band, godalni orkester, orkester flavt …
Vendar pa sem zaradi pomanjkanja časa to
prelagal – vse dotlej, ko me je poklicalo nekaj
učiteljev iz Glasbene šole Zagorje, ki vodijo

V

šolskem letu 2011/2012 so me sprejeli v
Godalni orkester GŠ Zagorje. Zelo sem bil
vesel, ker sem do takrat z občudovanjem
poslušal orkester le iz dvorane. Najraje od vsega igram priredbe popularne glasbe. Pri zadnjih taktih skladbe si že oddahnem, ker vem,
da sledi ploskanje, ki je znak, da nam je uspelo.
Domen Drnovšek, violina

P

ri godalnem orkestru sem začela igrati v
letu 2003; takrat ga je vodila dirigentka
Katja Žekar. Ko sem prišla prvič na vajo,
sem bila zelo prestrašena, ker nisem vedela,
kako potekajo vaje orkestra, poleg tega pa ljudi okrog sebe nisem poznala. Po nekaj vajah
sem se navadila in tudi začetniška trema na
nastopih je hitro izginila. Tako zdaj stopim na
oder in uživam v glasbi, ki jo igramo. Najbolj se
spomnim dogodivščin, da smo dekleta veliko

komorne skupine. Stvar je v meni vzbudila
zanimanje, hkrati pa sem zaradi bližine šole
lahko prišel na kakšno vajo, svojo priredbo
poslušal in jo popravil, če je bilo treba.
Vesel sem, da sem lahko svoje prve aranžerske poizkuse za učence glasbenih šol delil
tudi z Godalnim orkestrom Glasbene šole
Zagorje. Odlikuje jih zelo dober zvok, skladbe
vedno zelo temeljito pripravijo in zato bom z
velikim veseljem še kaj zanimivega napisal
za njih.

gledala za fanti, predvsem na revijah, in tako je
bilo skoraj vsako leto, ko smo potovali v druge
kraje v Sloveniji, poleg fantov pa se tudi spomnim, da je bilo zelo veselo vzdušje v orkestru.
Rada igram vse zvrsti glasbe, če pogledam na
občinstvo in tudi ljudi v orkestru, pa se mi zdi,
da se najbolj vživimo v igranje ob igranju zabavnega programa.
Anja Miklavčič, violina

N

a začetku mi to ni pomenilo ravno veliko,
čez čas pa je to preraslo v nekaj večjega.
Vsa ta zabava in resno delo sta igranju v
orkestru dala svoj pomen. Najraje igram počasnejše skladbe, v katerih se lahko najbolj izrazim. Najbolj pa mi je všeč, da je prav vsaka vaja
drugačna – nekaj posebnega –, in ravno to je
tisto, kar mi je pri orkestru najbolj všeč.
Tjaša Sijamhodžič, violina

30 let

P

povezani z glasbo

ri našem orkestru sem začela igrati pred
devetimi leti, torej leta 2004, ko sem obiskovala drugi razred violine. Tistega leta
se je orkestru pridružilo kar nekaj učencev, izmed vseh pa sva ostali le midve s Klaro. Ko sem
začela obiskovati orkester, sem bila zelo navdušena, vendar pa me je bilo tudi malo strah,
ker je bilo to zame nekaj popolnoma novega.
A kmalu sem se navadila in z veseljem obiskovala vaje. Najbolj se spomnim dneva, ko sem
začela igrati prvo violino. Ko sem prišla v orkester, sem igrala tretjo violino, prvo pa so igrale
učenke, ki so zelo dobro igrale, zato se mi je več
let to zdel nedosegljiv cilj in veselje je bilo nepopisno. Seveda pa so zelo lepi spomini tudi
revije, ki smo jih obiskali skozi ta leta. Vedno
smo se zelo zabavali, poleg tega pa dosegali
tudi dobre rezultate. Čeprav na vajah dirigentu
večkrat povzročamo preglavice, mislim, da na
koncu z vsemi zbranimi skupnimi močmi zaigramo tako, kot najbolje znamo.
Ana Kuder, violina

V

iolino sem pravzaprav začela igrati zato,
ker sem vedno občudovala, kako godala
zvenijo v orkestru. Ko sem tudi sama začela
igrati violino, sem komaj čakala, da se pridružim godalni zasedbi glasbene šole. Vaje orkestra rada obiskujem, ker ob glasbi zelo uživam.
Najraje se spominjam dogodka, ko sem prvič
vstopila na vajo godalnega orkestra in sem pobliže spoznala sestavo orkestra. Najbolj mi bo v
spominu ostal nedavni koncert, ko smo lahko
skladbo Nessun dorma zaigrali skupaj s slavnim tenoristom J. Lotričem in na koncu poželi
bučen aplavz.
Tjaša Konrad, violina
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PRIZNANJA IN ZAHVALE

30 let

povezani z glasbo

Godalni

orkester v sliki
skozi čas

Koncert Orkestra mladih glasbenikov leta 1990
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Nastop Godalnega orkestra in pevskega zbora GŠ na letnem koncertu leta 1985

Samostojni koncert godalnega orkestra ob 60-letnici Glasbene šole Zagorje, maj 2006

30 let

povezani z glasbo

Godalni orkester Glasbene šole Zagorje na Božično-novoletnem koncertu Glasbene šole
Zagorje, 23. december 2009

Pomladanski koncert Glasbene šole Zagorje, 17. april 2009
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Mali godalni orkester na Cici koncertu, 13. junij 2009

Koncert učencev Glasbene šole Zagorje ob zaključku šolskega leta, 24. junij 2010

30 let

povezani z glasbo

Komorna skupina Godalnega orkestra na Inštrumentalni reviji zasavskih GŠ na gradu
Bogenšperk, 20. april 2012

Koncert učencev Glasbene šole Zagorje ob zaključku šolskega leta, 24. junij 2010
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PROGRAM

Slavnostnega koncerta
OB 30-LETNICI DELOVANJA
GODALNEGA ORKESTRA GLASBENE ŠOLE ZAGORJE
Četrtek, 21. 2. 2013, ob 19. uri, KC Delavski dom Zagorje ob Savi

1.

D. Šostakovič:

Valček št. 2

2.

G. P. Telemann:

Koncert za violo v G-duru, 1. st. – Largo

		

Solistka: Klara Jerman – viola (Mentor: Klemen Benko)

3.

U. Koder:

Cvetje v jeseni (glasba iz istoimenskega filma)

4.

C. Garde, prir. K. Benko:

Tango – Vonj po ženski

5.

G. Weiss, prir. K. Benko:

Cant Help Falling in Love

6.

A. Dvorak:

Simfonija »Iz novega sveta«, 2. st. – Largo

7.

P. Mascagni:

Cavalleria Rusticana – Intermezzo

8.

V. Vodopivec:

Boter čmrlj – solo za pozavno

		
9.

		
10.

Solist: Filip Veteršek – pozavna (Mentor: Drago Peterlin)

Slov. trad., prir. K. Benko: Potpuri slovenskih popevk
Solist: Matjaž Mrak – vokal

E. Presley, prir. K. Benko: Ameriška trilogija

		

Solist: Matjaž Mrak – vokal

11.

Jutranja zarja

V. Vodopivec:

		

Dirigent: Klemen BENKO

		
		

Vezni tekst in povezovanje: Karmen Cestnik

30 let

povezani z glasbo

ZA POMOČ PRI ORGANIZACIJI OBLETNICE SE NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO

OBČINI
ZAGORJE OB SAVI

ŽUPANU OBČINE ZAGORJE OB SAVI
gospodu Matjažu Švaganu

GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE ZAGORJE
30 LET POVEZANI Z GLASBO

Zbrali in uredili
Karmen Cestnik in Metka Podpečan
Lektoriranje
Tomaž Petek
Izvedba
Multima Kisovec
Naklada: 350 kos

Februar 2013

30 let

povezani z glasbo

