
DNEVI SLOVENSKE GLASBE – ZDAJ GRE 
ZARES!

»Visoko čislam učenjaka, ki nam preganja temo 
zmot, a še bolj cenim poštenjaka, ki ve in hodi 
pravo pot.« (Simon Gregorčič)

Hoditi po pravi poti je uganka, ki jo rešujemo vse 
življenje, kajti naše potovanje je polno razpotij in ovir. 
Pot mladega glasbenika je navdihujoča in naporna,  
sproščujoča in utrujajoča,  polna odrekanj in nagrad. 
Mnogo je protislovja, vendar pravilen način je ta, da 
najprej sejemo in potem žanjemo. Mladi glasbeniki 
pridobijo med izobraževanjem delovne  navade, 
razgledanost, nova prijateljstva, kreativno porabljen 
prosti čas in seveda največjo nagrado – to je iskren 
aplavz občinstva. Tisti najbolj vztrajni pa pridejo v 
glasbi do kruha.
 
Učenci in učitelji Glasbene šole Lipičnik so zopet 
polnili dvorane s koncertom, ki so ga letos izvedli 
kar na treh lokacijah; v petek, 31. marca,  je 
pokala po šivih dvorana Kulturnega doma Straža, 
dan kasneje je bil koncert sneman za TV in DVD v 
Kulturnem centru Semič, dogodek pa so ponovili 
tudi v Kulturnem domu Grosuplje v nedeljo, 2. 
aprila 2017. Mini glasbena turneja je za 
nastopajoče predstavljala vrhunec šolskega leta, 
predstavilo pa se je blizu 100 nastopajočih, med 
drugimi orkester Glasbene šole Lipičnik pod 
taktirko Gregorja Zagorca, vokalna skupina 
Singerca, otroški pevski zbor, glasbene skupine, 

odlični solisti… 

Orkester in otroški pevski zbor

Tematika koncerta je bila instrumentalna ter slovenska 
glasba. »Radi imamo slovenska jabolka, domače 
mleko in ravno tako bi si življenje težko predstavljali 
brez  slovenske glasbe,« pravijo v Glasbeni šoli Lipičnik.

 
Deklice pevsko-plesne skupine

Že pred samim koncertom je vladalo pozitivno vzdušje 
na vseh vajah, tonskih vajah in med pripravami.

 
Solistke in pevke vokalne skupine Singerca



 
Orkester in vokalna skupina Singerca

Zbrali smo tudi nekaj vtisov občinstva:
»Čestitke vsem za včerajšnji koncert. Ganljivo do solz je gledati 
mlade, predane glasbenike in kolektiv, ki se trudi do skrajnosti.« 

»Super ste bili! Bojana, čestitke in hvala za vso spodbudo 
nastopajočim deklicam!« 

 »Trije koncerti v treh dneh… 
Utrujen, a zadovoljen! Hvala, Jani in Katja Lipičnik!«

»Prvi dan turneje Glasbene šole Lipičnik uspel, jutri Semič, v 
nedeljo Grosuplje... Vabljeni na čudovit koncert naših otrok. 
Hvaležna sem vsem, ki ste organizirali čudovito popoldne v 
Straži!«

»Zelo sem se zabavala; iskrene čestitke Katji in Janiju za vse, 
kar sta naredila. Čuti in vidi se, da vse kar delata, delata s srcem
  Bravo   Sta velika človeka in vesela sem, da vaju poznam.«
Zdaj pa si le odpočijta!«

 
Hangover in Singerca

 »Koncerti so bili odlični! Kakovost izvedbe in energija učencev je 
neprimerljiva z »običajnimi koncerti«. Z vidika poslušalcev smo bili 
zelo zadovoljni. Naša deklica je kot nastopajoča uživala, sam 

dogodek je bil sicer malo utrujajoč, ampak izjemen.«
»Čestitke!!! Koncerti so bili odlični. Kot »taksist« sem imela 
priložnost poslušati vse 3 nastope (in še nekaj vaj prej  ) in vsakič 
posebej je bilo super; tako izbor glasbe kot izvedba; pa energija 
vseh  vas na odru in okoli njega. Res vse pohvale!«

»Katja in Jani, čestitke za lep, prijeten in razigran koncert Glasbene 
šole Lipičnik! Še posebej mi je bila všeč komorna zasedba in pesem
 Sous le Ciel de Paris. Veliko uspehov pri delu še naprej!«

»Vse čestitke in pohvale za koncert. Čeprav se mi je sprva zdelo, 
da mi bo kot gledalcu na tretjem koncertu dolgčas, pa temu ni bilo 
tako; tudi na tretjem sem užival. Kar se mene tiče, je bila turneja 
uspeh.«

 
Skupina Predators

»Koncert je bil odličen! Bravo! Všeč nam je bilo, ker je bilo vsega 
po malem… Za vse okuse.«

»Bravo! Res je bilo lušno in zabavno! Le tako naprej!«

»Če si ogledaš vse tri koncerte… in imaš pri tretjem še vedno solze 
v očeh… Je sploh potrebno še kaj dodati?!? TOP, TOP, TOOOP!!
Samo tako naprej, ponosni smo na Vas in na naše sončke! 
ČESTITKE!!!«

»Imeli smo se fajn in bilo je super. Drugo leto pa spet! Hvala za
 vaš trud.«

»Čestitamo vsem vam –mentorjem in učencem za odličen 
koncert. Uživali smo od prve do zadnje minute.«

»Učitelji in sodelavci Glasbene šole Lipičnik smo 
ponosni na vse naše učence, ki se trudijo. Žal nam 
niso vsem dane enake sposobnosti, a vsak 
posameznik je za nas unikaten in pomemben. Letni 
koncert daje možnost prav vsakemu učencu, da se 
predstavi. Znan rek pravi: Vsi različni, vsi odlični! 
In še: Skupaj smo najmočnejši!«

Glasbena šola Lipičnik, Straža, 12. 4. 2017


