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MESANI PEVSKI ZBOR CRESCENDO
Ustanovitev Mešanega pevskega
zbora Crescendo, ki deluje v okviru
Glasbenega društva Crescendo,
sega v začetek leta 2015. Zbor je bil
ustanovljen na pobudo zborovodje
Žige Kerta, sestavlja pa ga več kot 40
mladih pevcev in pevk, ki jih druži želja
po ustvarjanju kvalitetne zborovske
glasbe. Njihov program je sestavljen
iz zborovskih skladb slovenskih in
tujih skladateljev, občasno pa tudi
popularnih pesmi, prirejenih za
zbore. Večinoma se usmerjajo v težji
zborovski program, s katerim se
udeležujejo tako domačih kot tujih
tekmovanj in festivalov.
Med njihove prve pomembnejše
projekte spada uspešen nastop v
maju 2016 na magistrskem koncertu
njihovega dirigenta, Žige Kerta, kjer so
izvajali zahteven repertoar domače in
tuje zborovske glasbe, od slovenskih
ljudskih, črnskih duhovnih skladb,

pa tudi sodobnih zborovskih skladb
ameriških in evropskih skladateljev.
S tem koncertom se je začel odpirati
tudi njihov pogled proti izvajanju
zahtevnega zborovskega programa
in udeleževanju različnih dogodkov
doma in v tujini.
Za Glasbeno društvo Crescendo
je prvi večji samostojni glasbeni
projekt predstavljal koncert glasbe
iz muzikalov na Škofjeloškem gradu
junija 2017. MePZ in Simfonični
orkester Crescendo sta združila
moči in se predstavila s priredbami
najbolj znanih svetovnih muzikalov
na
razprodanem
koncertu
v
grajskem atriju. Ta koncert je otvoril
tradicijo poletnih koncertov društva
na škofjeloškem gradu:
v začetku junija 2018 se je društvo
predstavilo s koncertom irske in
keltske glasbe, junija 2019 pa s
koncertom
priredb
slovenskih

Evrovizijskih uspešnic. Septembra
2017 je MePZ uspešno izvedel svoj
prvi večji koncert v tujini – v Varšavi
na Poljskem. Svojo prezenco v tujini
je MePZ otvoril avgusta 2016, ko se je
z zahtevnim koncertnim programom
udeležil festivala Choralies v mestu
Vaison la Romaine v južni Franciji.
Tam so se uspešno predstavili na
dveh samostojnih koncertih.
Dosežki ter pričakovanja…
Tekmovalna pot MePZ Crescendo
se je začela septembra 2017, ko se
je MePZ udeležil mednarodnega
zborovskega tekmovanja za Grand
Prix (ang. International Baltic
Sea Choir Competition) v Jurmali
(Latvija) ter dosegel odličnih 87,08
točk. Spomladi leta 2018 se je zbor
uspešno predstavil tudi na državnem
zborovskem
tekmovanju
Naša
pesem v Mariborju. V juliju 2019
se je zbor udeležil mednarodnega
zborovskega tekmovanja v Prevezi
(Grčija), kjer so prejeli dve zlati

priznanji: v kategoriji A (Mešani
pevski zbori, prosti program) in
kategoriji G (Prosti program), v
prostem programu pa so bili tudi
zmagovalci kategorije (prvo mesto).
Novembra 2019 so na regijskem
tekmovanju odraslih pevskih zasedb
(za Gorenjsko) prejeli zlato priznanje.
V letu 2019 je Mešani pevski zbor
Crescendo posnel svojo prvo
zgoščenko, ki je izšla v začetku
leta 2020.

SIMFONICNI ORKESTER CRESCENDO
Simfonični orkester Crescendo je
začel delovati novembra 2012 pod
okriljem Gimnazije Škofja Loka.
Orkester sedaj deluje v okviru
Glasbenega društva Crescendo, ki
je bilo ustanovljeno ob koncu leta
2013. Orkester ustvarja pod taktirko
dirigenta Žige Kerta, sestavlja pa
ga okoli 50 glasbenikov. Veseli nas
dejstvo, da je orkester sestavljen
večinoma iz dijakov, študentov
in inštrumentalistov iz različnih
glasbenih akademij tako doma, kot
tudi iz tujine, s čimer lahko pogumno
zrejo v prihodnost njihovega
ustvarjanja in delovanja. Simfonični
orkester Crescendo vsako leto
priredi dva koncerta, božičnega
in pomladnega, občasno tudi z
več ponovitvami. Njihov program
sestavlja tako klasična glasba kot tudi
skladbe domačih in tujih skladateljev
ter priredbe popularne glasbe.
Za Glasbeno društvo Crescendo je

bil prvi večji samostojni projekt gala
koncert muzikalov na Škofjeloškem
gradu junija 2017. Simfonični
orkester Crescendo je takrat
združil moči z Mešanim pevskim
zborom Crescendo in se predstavil s
priredbami najbolj znanih muzikalov
na razprodanem koncertu na
grajskem vrtu. V letu 2018 je
skupaj z MePZ in irsko glasbeno
skupino izvedel že drugi koncert na
Škofjeloškem gradu, tokrat obarvan
v irske in keltske ritme, leta 2019 pa
so uspešno razprodali Škofjeloški
grad s slovenskimi evrovizijskimi
skladbami.
Trudijo se izvajati repertoar, ki
bi klasično glasbo približal tudi
manj izkušenemu poslušalcu, saj
verjamejo, da je to glasba, ki jo
lahko vzljubi prav vsak.

ZIGA KERT
dirigent
Žiga Kert (1992) je študiral na
Akademiji za glasbo v Ljubljani na
oddelku za glasbeno pedagogiko,
kjer
je
študij
zaključil
pod
mentorstvom izr. prof. Marka
Vatovca. Orkestrsko dirigiranje je
študiral na Konservatoriju za glasbo
v Celovcu (na današnji privatni
univerzi Gustava Mahlerja), najprej
v razredu prof. Alexeja Kornienka,
kasneje pa pod taktirko prof.
Martina A. Fuchsbergerja. Solo petja
se je učil pri mag. prof. Francki Šenk.
Svojo glasbeno pot je začel pri šestih
letih z učenjem klavirja v glasbeni
šoli Piano Forte. Med odraščanjem
je sodeloval pri številnih otroških in
mladinskih pevskih zborih.
Po vpisu na Akademijo za glasbo
(2011) je leto kasneje v Škofji Loki
ustanovil
Simfonični
orkester
Crescendo, s katerim pripravi letno

dva različna tematska koncerta. Leta
2015 je ustanovil tudi Mešani pevski
zbor Crescendo, katerega usmerja
predvsem v izvajanje zahtevnejše
zborovske glasbe. Udeležuje se
različnih dirigentskih seminarjev
(Georg Grün, Tomaž Faganel, Gary
Graden, Stojan Kuret …), zborovskih
tekmovanj (Slovaška, Češka, Latvija
– tekmovanje za Grand Prix, Grčija,
Slovenija) in festivalov oz. simpozijev
(Francija – Choralies, Španija
– Svetovni zborovski simpozij,
Amerika – ACDA) tako doma kot
tudi v tujini. Dvakrat se je udeležil
tudi seminarja v ZDA, in sicer v Salt
Lake Cityju v zvezni državi Utah
pri svetovno znanem dirigentu dr.
Bradyju Allredu.
Trenutno je kot profesor glasbe
zaposlen na Osnovni šoli Predoslje
Kranj, kjer tudi vodi dva otroška in
mladinski pevski zbor. Prav tako
vodi Mladinski mešani pevski zbor
Gimnazije Škofja Loka, Mešani pevski

zbor Crescendo, Simfonični orkester
Crescendo, cerkveni pevski zbor v
Stražišču pri Kranju in Ženski pevski
zbor Rož v Šentjakobu v Avstriji.

TANJA KLANCNIK
solistka
Sopranistka TANJA KLANČNIK prihaja
iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. Njena
glasbena pot se je začela na Glasbeni
šoli Slovenj Gradec s poukom citer
(Viktor Poplaz) in petjem v Vokalni
skupini Cantabile (Vanja Mori),
kmalu je sledil tudi pouk solopetja

(Tanja Vogrin in kasneje Simona
Raffanelli Krajnc). V srednji šoli je
bila kot citrarka in vokalistka del
skupine Matalaja, ki je delovala pod
okriljem Gimnazije Slovenj Gradec,
s katero so uglasbljali slovensko
in svetovno poezijo, sodelovali na
koncertih in festivalih tako doma kot
v tujini ter prejeli številne nagrade
(Bernekerjeva plaketa, nagrada Rock
vizionar za najbolj inovativen pristop
h glasbi, glasbena turneja itd.).
Po uspešno zaključeni gimnaziji je
začela s študijem citer (Ilse Bauer
Zwonar,
Christiane
Meschnig
Sommer in Silvia Igerc) in solopetja
(Francka Šenk) na Koroškem
deželnem konservatoriju v Celovcu
– zdaj Privatna univerza za glasbo
Gustava Mahlerja, kjer je leta 2019
z odliko opravila pedagoško in prvo
umetniško diplomo tako iz citer kot
tudi iz petja.
Dandanes nastopa solistično kot
koncertna pevka, sodeluje v raznih

zborih, sestavih in komornih
skupinah, tako doma kot v tujini
(Slovenija, Avstrija, Poljska, Francija,
Latvija). Med drugim je ustanovna
članica mladega komornega sestava
Ensemble Amici Musici Carinthia.
Kot solistka se je predstavila v
vlogah Katharine v Offenbachovi
opereti Die Verlobung bei der
Laterne, druge spletične v operi
Škrat Alexandra Zemlinskyega in
prvega škrata v Senu kresne noči
Felixa Mendelssohna Bartholdya,
prav tako pa je nastopila v naslovni
vlogi Metke v Humperdinckovi operi
Janko in Metka. Septembra 2021
je imela čast izvajati Mahlerjevo
4. simfonijo skupaj s komornim
orkestrom Alma Mahler Ensemble
pod taktirko dirigentke Alje Klemenc
v čudovitem gozdnem ambientu
Vrbskega jezera blizu Celovca,
kjer je potekal posebni Open Air
koncert »Mahler Hautnah«. Redno
sodeluje v različnih instrumentalno-

vokalnih sestavih na avstrijskem
Koroškem in Štajerskem, s katerimi
izvajajo staro in cerkveno glasbo.
Kot solistka je večkrat nastopila tudi
z mešanim študentskim pevskim
zborom Crescendo iz Škofje Loke,
prav tako pa je imela čast nastopiti
na dosedanjih Open Air koncertih na
škofjeloškem gradu skupaj z zborom
in orkestrom Glasbenega društva
Crescendo pod taktirko dirigenta
Žiga Kerta.
Leta 2020 je bila kot ena izmed
udeležencev poletnih seminarjev
Glasbene matice v Ljubljani izbrana
za sodelovanje na koncertu Aleja
sniva, ki je del festivala Noči v Stari
Ljubljani in je bil izvajan v atriju
Mestnega muzeja Ljubljane. Izbrana
pa je bila tudi za solistko na koncertu
v sklopu ciklusa Pevski obeti, ki je
bil izveden oktobra 2021 v Viteški
dvorani v ljubljanskih Križankah.
S posebno ljubeznijo se posveča
samospevu, o čemer pričajo solistični
recitali in glasbeni večeri in zaradi

česar je še posebej hvaležna, da
prihaja ravno iz Slovenj Gradca. Kot
interpretka samospevov Huga Wolfa
je že večkrat nastopila v njegovi
rojstni hiši v Slovenj Gradcu, prav
tako je nastopila ob odprtju njegove
spominske sobe na
Dunaju. V
jubilejnem letu Huga Wolfa 2020 sta
skupaj s pianistko Majo Kastratovik
v okviru Wolfovega abonmaja
izvedli koncertni večer „Tihožitje
speva“, glasbeno sta sooblikovali
izdajo Wolfove spominske znamke
in kot glasbenici imeli priložnost
sodelovati tudi v oddaji o mestu
Slovenj Gradec RTV Slovenije. V letu
2020 je izšla posebna izdaja dveh
Wolfovih klavirskih skladb za mlade
skupaj z zgoščenko, na kateri sta tudi
dva samospeva glasbenega genija
Huga Wolfa.
Tanja trenutno zaključuje umetniški
študij solopetja v Celovcu in se redno
udeležuje izobraževanj in mojstrskih
tečajev pri priznanih pedagogih

in pevcih (Breda Zakotnik, Helen
und Klaus Donath, Francka Šenk,
Regine Hangler, Johannes Effertz –
Wolf, Harry van der Kamp, Andreas
Lebeda).
V letošnjem letu je za svoje
umetniško delo in prispevke prejela
Bernekerjevo plaketo, priznanje za
kulturne dosežke Mestne občine
Slovenj Gradec. Študij glasbe ji
omogoča izpopolnjevanje znanja
in tehnik, s koncerti, nastopi in
poučevanjem pa lepoto glasbe
doživlja in izraža tudi na odru, jo
predstavlja in približuje publiki ter
glasbeno ljubezen deli naprej.

NEJA BOHINC
solistka
Neja Bohinc, rojena 13. avgusta
2001, prihaja iz Zaloga pri Cerkljah
na Gorenjskem. Že kot majhna
deklica je rada pela in plesala,
v zboru pa je začela prepevati
v prvem razredu osnovne šole.
Pri desetih letih se je začela učiti
kitaro pri učitelju Urošu Useniku
v Glasbeni šoli Kranj in pri enajstih
letih opustila petje v pevskem zboru.
Kljub temu je vseeno prepevala na
šolskih in občinskih prireditvah. Po
dveh letih se je vrnila v zborovske
vode in začela svojo zborovsko
pot v mladinskem pevskem zboru
osnovne šole Davorina Jenka
Cerklje pod vodstvom Irme Močnik,
v katerem je bila tudi solistka. Po
končani osnovni šoli se je vpisala na
gimnazijo na Biotehniškem centru v
Naklem. Tam je spoznala Žiga Kerta,
ki jo je povabil, da bi kot solistka
nastopila v mešanem mladinskem

pevskem zboru Gimnazije Škofja
Loka. Tako je začela s solo vložki v
pevskem zboru na BC Naklo in v
pevskem zboru gimnazije Škofja
Loka. Vmes je prepevala na raznih
šolskih prireditvah in kot solistka
nastopala na porokah in na koru
domače cerkve. Po končani nižji
glasbeni šoli iz kitare se je vpisala
na solo petje pri učiteljici Andreji
Niki Fabijan v GŠ Kranj, kjer sedaj
končuje peti razred. Poleg solo in
zborovskih nastopov je na gimnaziji
pela v razrednem tercetu, ki so
ga sestavljali trije ženski vokali
in spremljava klavirja. Izvajali so
slovenske popevke, jazz, pop in rock
zvrsti.

Kljub pestrem repertoarju, ki ga
je Neja že izvajala, je globoko v
njenem srcu zasidrana ljubezen
do narodno zabavne glasbe, zlasti
do pesmi ansambla bratov Avsenik.
Tako je v času šolanja na gimnaziji,
s prijatelji iz ljubiteljske kvintetne
zasedbe začela izvajati Avsenikove
viže. Po končani gimnaziji je kot
solistka nastopila na nekaj porokah
in nadaljevala učenje petja, zbor
pa začasno opustila. Po enem letu
študija zootehnike na Biotehniški
fakulteti je zopet začela prepevati
in sicer v mešanem pevskem zboru
Crescendo pod vodstvom Žiga Kerta.
Sedaj nastopa kot zboristka MePZ
Crescendo, učenka petja v GŠ Kranj
in s svojim ansamblom načrtuje
nove projekte. Trenutno pa izkušnje
v narodno zabavnih vodah nabira v
ansamblu Viharnik, kjer nadomešča
njihovo pevko.

LENART SUSNIK
solist
Lenart Sušnik (1992 - ) je svoje
glasbeno ustvarjanje začel pri 7
letih v Glasbeni šoli Škofja Loka kot
učenec klarineta. Učenje slednjega je
zaključil osem let kasneje in ga aktivno
igra še danes. Kasneje se je vpisal
k pouku solo petja pri profesorici
Saški Kolarič, pri kateri je zaključil
šest letnikov. Med svojim šolanjem
se je udeleževal različnih pevskih
tekmovanj, na katerih je pobral
tudi različne nagrade, na primer,
srebrno priznanje na tekmovanju
mladih glasbenikov TEMSIG in drugo
mesto v letu 2016 na festivalu ruskih
romanc Blagoslovi me moj talisman.
Tudi sicer glasba zaznamuje njegovo
življenje od malih nog. Sam se je
priučil kitare in ves čas aktivno
igral in pel pri različnih zasedbah
in v različnih glasbenih zvrsteh. Na
Osnovni šoli Cvetka Golarja je pel in
igral v šolski zasedbi Šolski muzikanti,

na Gimnaziji Škofja Loka pa v zasedbi
The Nipple People. Kasneje je bil
aktiven tudi v Mešanem pevskem
zboru Crescendo in narodnozabavni zasedbi Dor ma cajt.
Danes igra klarinet in poje v narodnozabavni zasedbi Kerlci, sam pa je tudi
ustanovitelj in idejni vodja akustične
rock zasedbe Vinci in Plačanci, s
katerimi ima v prihodnosti željo
ustvariti
samostojno
glasbeno
kariero.
Na pevskem področju je aktiven
tudi kot zborovski pevec, kjer se
večkrat spopade tudi s kakšnim solo
vložkom. Sam pa je tudi umetniški
vodja in pevec Garažnega deceta.

MITJA ROZMAN
solist v duetu
Mitja petje veseli in ga spremlja že
od malih nog. Najprej je prepeval
v otroškem pevskem zboru Sončni
žarek in nato v mladinskem pevskem
zboru Dotik, ki sta bila cerkvena
zbora iz Stražišča.
Želel je pevsko napredovati in
prepevati v še boljšem zboru in tako
leta 2011 pričel peti v Komornem
zboru De Profundis. Zborovodkinja
tega zbora Branka Potočnik Krajnik
je na avdiciji spoznala potencial
njegovega glasu in bila pika na i, da
je zbral pogum in se odločil nastopiti
na avdiciji v Glasbeni šoli Kranj za
program solo petja.
Tako je leta 2012 pričel peti pri
mentorju Janezu Hostniku. Uspešno
je opravil 6 razredov solo petja in še
dodatno leto na komorni igri.

Svoj talent je dodatno oblikoval v
različnih zborih. Trenutno prepeva
v
Mešanem
pevskem
zboru
Crescendo, Akademskem pevskem
zboru France Prešeren iz Kranja,
v moškem zboru Garažni decet in
cerkvenem zboru Upanje. Občasno
skupaj s sopranistko Matejo Grašič
pripravita samostojni recital kjer
prepevata kot solista in v duetu.

MANCA ZUPAN
solistka
Z glasbo se ukvarjam že od malih nog.
Začela sem s petjem v cerkvenem

pevskem zborčku Angeli v Besnici, v
osnovni šoli igrala klavir in kasneje
obiskovala ure solopetja v Glasbeni
šoli Kranj. V gimnazijskih letih sem
pela v Dekliškem pevskem zboru
Gimnazije Kranj, med študijem
mikrobiologije pa tudi v Stična bendu,
kot backvokalistka Tilna Lotriča in v
zasedbi Pom+. Še danes pa pojem
v ženskem pevskem zboru Carmen
manet, s katerim poleg celovečernih
koncertov popestrimo tudi poročne
obrede.

ANA SKUMVAC
solistka
Ana Skumvač je 22-letna študentka
mednarodnih odnosov iz Zgornjih
Gorij, ki najbolj od vsega uživa v
petju. Prvi nastop je imela pri osmih
letih, ko se je udeležila tekmovanja
Prvi glasek Gorenjske, kjer je osvojila
prvo mesto. To jo je spodbudilo, da
se je kmalu zatem odločila, da se bo
petju resno posvetila in je začela s
solo petjem, s katerim se ukvarja že
dvanajst let.
Veliko uspehov si je nabrala na
mednarodnih festivalih, na Bledu,
Malti, Makedoniji, Madžarskem in
Tenerifih, kjer je dosegla nekaj lepih
uvrstitev, od prvega do tretjega
mesta ter nekaj posebnih nagrad,
največ pa nastopa po porokah,
zabavah in koncertih, kot je koncert s
simfoničnim orkestrom Crescendo.

CRT VODOPIVEC
solist
Črt Vodopivec je začel peti v sedmem
razredu, v Pevskem zboru Osnovne
šole Železniki. Kasneje je bil član
mešanega mladinskega pevskega
zbora Gimnazije Škofja Loka,
trenutno pa je aktiven v mešanem
mladinskem zboru Crescendo in
Komornem zboru Konservatorija za
glasbo in balet v Ljubljani. Solo petje
se je v drugem letniku srednje šole
začel učiti pri prof. Janezu Hostniku
na glasbeni šoli v Škofji Loki, sedaj

pa je učenec prof. Janka Volčanška
na Konservatoriju za glasbo in balet
Ljubljana, kjer nadaljuje šolanje po
končani gimnaziji.

Akademiji za glasbo v Ljubljani pri
profesorici Moniki Skalar.
V času svojega izobraževanja je
osvojila kar nekaj nagrad, med
drugimi leta 2012 zlato priznanje na
državnem tekmovanju Temsig, sledila
je druga nagrada na tekmovanju
Citta di Palmanova leta 2019, maja
2021 pa je prav tako osvojila drugo
nagrado na tekmovanju Art Rogaška
Competition ter srebrno plaketo na
tekmovanju Temsig.

TEJA BRENCIC
koncert mojstrica
Teja Brenčič je z igranjem violine
začela pri 7 letih v glasbeni šoli
Logatec, v razredu profesorice
Marjetke Tekavec Mihevc. Svojo pot
je nadaljevala na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani v razredu
profesorja Jerneja Brenceta. Sedaj
pa dokončuje dodiplomski študij na

Kot komorna glasbenica deluje
v komornem godalnem orkestru
Camerata Laibach pod umetniškim

vodstvom prof. Aleksandre Čano
Muharemović.
Orkester
deluje
pod okriljem Društva Akademskih
glasbenikov. V času delovanja
Camerate Laibach je skupaj z
ostalimi osvojila visoke nagrade
na mednarodnih tekmovanjih, kot
so Rudolf Barshai – prva nagrada,
Rocky Mountain Music competition
– druga nagrada, Astrana Stars v Nur
– Sultanu (Kazahstan) – Grand prix,
Mednarodno tekmovanje Idrijska
čipka – prav tako Grand prix oz.
lavreat tekmovanje. Na povabilo
festivala Nei Souni Del Luoghi iz
Italije so imeli celovečerni koncert v
gledališču Teatro Verdi v Gorici, prav
tako pa so imeli že več samostojnih
celovečernih koncertov v Ljubljani,
Trstu, Ilirski Bistrici, Radovljici…
Redno se udeležuje mojstrskih
tečajev pri priznanih violinistih in
pedagogih: Anke Schittenhelm,
Seawon Suh, Helfried Fister, Sandor
Javorkai, Nadeža Tokareva, Božena
Angelova, Maighread McCrann,

Wonji Kim Ozim, Janez Podlesek,
Robert Szreder…
URH ZUPAN
električna kitara
Urh Zupan je svojo glasbeno pot kot
kitarist pričel pod okriljem učitelja
Uroša Usenika v Glasbeni Šoli Kranj.
Uroš ga je že v zelo mladih letih
navdušil za zvrsti kot so rock, funk in
blues. V šestih letih individualnega
učenja kitare in igranja v kitarskem
orkestru Glasbene Šole Kranj je
osvojil osnove, katere je pozneje
nadgradil z zanimanjem za jazz
glasbo in z udeležbo na Jazz Kampu
Kranj leta 2017. V dijaških letih se
je pridružil Velikemu Simfoničnemu
Orkesteru Gimnazije Kranj, kjer se je
v tistem času tudi šolal.
Štiri leta zapored je v decembru
nastopal v Gallusovi dvorani kot član
orkestra in kot solist. Že kot dijak je
igral v različnih bandih, s katerimi

je celo nastopal kot predskupina
znanim izvajalcem, kot so S.A.R.S
in Rok’n’Band. Snemanje kitare in
delo v studiu mu ni tuje, posnel je
nekaj skladb za promocijo božičnih
koncertov v Cankarjevem domu,
pred kratkim pa je posnel in napisal
skladbe za najnovejšo ploščo rock
banda Ash Estate, kjer igra še danes.

Z dirigentom Žigo Kertom in s
simfoničnim orkestrom Crescendo
je začel sodelovati leta 2016 in še
danes poleg študija na Fakulteti za
Strojništvo Univerze v Ljubljani še
vedno sodeluje z njim in z glasbenim
društvom Crescendo.

MATIC DOLENC
solo kitara

Matic Dolenc se je s kitaro spoznal
na GŠ Kranj, kjer se je šolal pod
mentorstvom prof. Nataše Bogataj.
Glasbeno pot je nadaljeval na
Akademiji za glasbo v Ljubljani
pri prof. Andreju Grafenauerju.
Leta 2018 je diplomiral z odliko.
Udeležil se je mnogih državnih in
mednarodnih kitarskih tekmovanj
ter osvojil številne nagrade.Deluje
kot solist ter kot član raznih komornih
zasedb in ansamblov. Največji izziv
in zadovoljstvo mu predstavlja delo
z mladimi na GŠ Risto Savin Žalec,
kjer poučuje kitaro.

ANDREJ MISSON
skladatelj
Slovenski skladatelj, raziskovalec,
strokovnjak za glasbeno teorijo in
kompozicijsko tehniko kontrapunkt,
pedagog, zborovodja, organist ter
poustvarjalec na orglah, klavirju in
čembalu.
Rodil se je 2. avgusta 1960. Leta
1980 je končal izobraževanje na
Orglarskem tečaju pri Teološki
fakulteti v Ljubljani, ki ga je vodil Jože
Trošt, in postal organist ter cerkveni
zborovodja. Leta 1987 je na višji
šoli pri profesorju Antonu Nanutu
diplomiral iz dirigiranja. Leta 1987 je
na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri
profesorju Danetu Škerlu diplomiral
iz kompozicije in glasbene teorije.
Pod mentorstvom istega profesorja
je kasneje iz glasbene teorije tudi
najprej magistriral in nekaj let zatem
še doktoriral.

Kot zborovodja je z različnimi zbori
gostoval po Evropi, ZDA in Kanadi
ter posegal po najvišjih priznanjih.
Zdaj je redni profesor za glasbeno
teoretične predmete na Akademiji
za glasbo v Ljubljani in predstojnik
Oddelka za kompozicijo in glasbeno
teorijo.

Njegov skladateljski opus sega
na raznovrstna področja. Med
večjimi stvaritvami so skladbe, npr.
Himna evropski Sloveniji za zbor
in orkester (drugi stavek Libertas
animi, meditacijo na istoimenski
madrigal Jacobusa Gallusa, je s
svojim mednarodnim orkestrom

in zbori v Trstu izvedel Riccardo
Muti), Slovenski vojni requiem za
solista, mešani zbor in orkester,
kantata Primorska za moški zbor in
orkester, Tea4Two za orkester, Dim
nad vodo za orkester, božični Te
Deum za zbor in orkester (izveden v
Slovenski filharmoniji s Slovenskim
komornim zborom, člani orkestra
Slovenske filharmonije in dirigentom
Markom Vatovcem), kantata Sv.
Elizabeta za zbor in tolkala idr. Pod
vodstvom dirigenta in prijatelja
Petra den Oudna so v Amersfoortu
na Nizozemskem izvedli tudi mašo
za dve solistki, mešani zbor, orgle in
godalni orkester Missa Ecumenica.
Prav tako je napisal več obsežnih
zborovskih skladb, med katerimi
so Letni časi na besedila Josipa
Murna, Pesem štirih na izbor pesmi
iz zbirke Pesmi štirih, Magnificat,
Pater noster, Jubilate Deo, številna
krajša zborovska dela: Pomladna,
Pa bo pomlad prišla, Anekdota,
Nageljne poljske, Na sorškem polju

idr., ter priredbe ljudskih pesmi, npr.
Puštalska, Vdovec, Mrtvec pride po
ljubico, Spejvaj nama Katica ...
Ustvaril je več komornih skladb, med
njimi Trio za klarinet, fagot in klavir,
Pastoralo za violončelo in klavir,
Sonato za flavto in orgle, prav tako
več samospevov (Anekdota, Soline,
Pomlad v moji sobi idr.), orgelskih
skladb in skladb za druga glasbila:
npr. Dim nad vodo za klavir štiriročno,
dva Nokturna za klavir. Za Škofjeloški
pasijon je ustvaril instrumentalno
glasbo in nekaj zborov, ustvarja
pa tudi pesmi, šansone, ki so jih
izvedle pevke Melita Osojnik (Sama
sva na svetu, Hotelske postelje idr.),
Klarisa Jovanović (Tam gori na gori)
in Regina (Samo ge te odin čakat). V
raznih strokovnih revijah je objavil
več glasbenoteoretičnih člankov. Živi
in ustvarja v Škofji Loki ter Ljubljani.

TINE BEC
skladatelj
Tine Bec je prvo glasbeno izobrazbo
pridobil na GŠ Sevnica kot učenec
klavirja. Na Konservatoriju za glasbo
in balet v Ljubljani je maturiral na
področju glasbenega stavka (prof. Črt
Sojar Voglar) in klavirja (prof. Irena
Koblar in prof. Damjana Cvetko) ter
na tamkajšnji glasbeni šoli zaključil
tudi višjo stopnjo solopetja (prof.
Edita Garčević Koželj). Na akademiji
je diplomiral iz kompozicije in
glasbene teorije (prof. Jani Golob),
magistriral pa iz glasbeno-teoretske
pedagogike.
Kot skladatelj je najbolj uveljavljen
v zborovski glasbi. Njegove skladbe
so prejele že več nagrad, izvajajo
se povsod po Sloveniji, vedno bolj
pogosto pa tudi v tujini. Deloval je
kot zborovodja in umetniški vodja
vokalnih skupin Vilinke, Vokalnih 5 in
Okteta Jurij Dalmatin ter MePZ Zvon,

s katerimi je osvojil več priznanj in
nagrad. Bil je tudi asistent Stojana
Kureta in Ambroža Čopija pri Vokalni
akademiji Ljubljana oz. Komornemu
zboru KGBL.

Od jeseni 2017 je zaposlen
na Zavodu sv. Stanislava kot
zborovodja Fantovskega pevskega
zbora, profesor vokalne tehnike
in korepetitor v Dekliškem in
Mladinskem
mešanem
zboru
sv. Stanislava Škofijske klasične
gimnazije. Zaposlen je tudi kot učitelj
glasbe in zborovodja otroškega
pevskega zbora na OŠAŠ, na glasbeni

šoli pa kot učitelj nauka o glasbi in
solfeggia.
Od leta 2019 z ženo Ano Bec vodita
nove zasedbe v okviru društva
Vokalna akademija Ljubljana.
GASPER MUZENIC
skladatelj

Gašper
Muženič
(*1992)
je
akademski skladatelj iz Ljubljane.
Študij kompozicije in glasbene
teorije je z odliko končal na
Ljubljanski Akademiji za glasbo pod
mentorstvom prof. Dušana Bavdka,

izpopolnjeval pa se je tudi pri
skladateljih iz tujine, kot so Conrad
Pope, Joe Kraemer in Nan Schwartz.
Tekom študija je za svoj opus prejel
študentsko Prešernovo nagrado,
v zadnjem času pa se predvsem
ukvarja s pisanjem glasbe za filme in
televizijske oddaje.

OBLIKOVALA LINA VOJE

