Uvodnik ali naj živi, raste in cvete ...
Alenka Černelič Krošelj
Koncept je bil popolnoma klasičen:
predstaviti smo vam želeli naši dve
desetletji, ob tem pa se usmeriti tudi
v našo prihodnost. Razvijal pa se je
manj klasično, prav takšen pa je tudi
rezultat. Dvajset let je hkrati dolgih in
kratkih; dolgih glede na množico vaj,
številne koncerte in druge dogodke ter
kratkih glede na visoke obletnice drugih zborov ali društev.
Tako ni bil še čas za knjigo, zbornik smo že izdali, posvet že
organizirali, pojemo tako in tako ves čas … In tako je nastal
časopis in gibanje VIVANJE. Pripravljanje časopisa ni lahka
naloga, še posebej ker smo se odločili, da ga želimo čim bolj
ustvariti skupaj, torej vse pevke in vsi pevci Vive na čelu s
Simono. Po razmisleku in glede na to, da se radi potepamo, smo
se odločili, da tokrat izpostavimo turneje, ker je naša prehojena
pot tudi s te strani zelo zanimiva oziroma med najbolj
zanimivimi. V to smo vpletli še druge prigode, ki jih drugače ne
bi izvedeli, Simonino družino, besede naših zvestih poslušalcev
in podpornikov, utrinke, podatke, poigravanje z imeni, vice,
križanko in tudi vabilo, da preživite kar nekaj oktobrskih ur na
dvajsetih mestih z nami. Vivin čas(opis) je naš čas, naših dvajset
let, ki smo jih preživeli skupaj, nekateri prav vseh dvajset,
nekateri 18 ali 10, nekateri šele 1 ali pa so komaj postali naši
člani. Za naš čas – Vivin čas(opis) smo vsi pomembni in vsi smo
imeli naloge. Časopis je izdelek vseh nas, razdelili smo si teme,
izbrali tisto, kar nam je bilo blizu, ali pa samo odgovorili na
vprašanja, ki jih je pripravila Mateja, in tako predstavili sebe.
Nastali so raznovrstni članki, vsak je ubral svojo pot, ki ni bila
določena, in vanjo uredniško nismo posegali …
Največ dela sta na koncu imela Mateja (jezikovni pregled) in
Amir (oblikovanje in priprava za tisk), upam pa, da boste tudi
vi, naši poslušalci in tokrat tudi bralci, imeli »veliko dela« z branjem …, da vas bo naš čas prepričal in se bomo večkrat videli na
dvajsetih dogodkih in še velikokrat tudi v naslednjih dvajsetih
letih … Hvala vsem za podporo in hvala, da uživate z nami!
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Naj živi, raste in cvete!

Barbara Les

1997
Lidija Cizel
Zgoščenka z naslovom Vivat, Crescat,
Floreat je bila Vivina 1. zgoščenka,
ki smo jo posneli po petih letih delovanja. Na zgoščenki smo predstavili
uspešnice preteklih let. Posneli smo
večinoma ljudske pesmi v priredbah.
Snemali smo v cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki, ki velja za
eno zelo akustičnih cerkva. V soboto, 24. 5. 1997, smo imeli
prvi snemalni dan. Upevali smo se s pomočjo elastičnih trakov.
Kmalu po pričetku snemanja nas je zmotilo glasno kikirikanje.
Tako je bilo moteče, da smo ga morali pregnati. A petelin ponosno varuje svoj teren, zato smo ga še enkrat le s težavo odgnali
in hitro snemali naprej.

Minilo je že 16 let, odkar vem zanjo.
Popeljala me je v svet kulture, zabave,
pripadnosti. Viva je v moj vsakdanjik
vnesla melodijo in ritem. Že kot radovedna najstnica sem ji prisegla zvestobo in čeprav sem si nekajkrat morala
vzeti odmor od vsega Vivinega dogajanja, sva skupaj doživeli
že marsikaj. Turneje, tekmovanja, nastope, snemanja zgoščenk.

Barva glasov je drugačna kot danes, saj se je
veliko ljudi v zboru zamenjalo. Zaradi tega
energija ni boljša ali slabša, le drugačna.

Merkù je na zgoščenki pustil sled s skladbama Pater noster in
Jnjen čeuá jti gná, ki je stalnica Vivinega »železnega repertoarja« in se prepeva na vsaki zabavi.
Na njej prepevamo v latinščini, nemščini, tudi v francoščini
smo se preizkusili. Večji del skladb pa je v različnih narečjih
našega maternega jezika.
Prav zanimivo je pobrskati po arhivu in po dolgem času poslušati deset let mlajšo Vivo. Barva glasov je drugačna kot danes,
saj se je veliko ljudi v zboru zamenjalo. Tisti, ki smo ostali, pa
smo deset let starejši. Zaradi tega je tudi energija drugačna; nič
boljša, nič slabša, le drugačna.
Vsaka skladba je zgodba zase, a nekaj jih pa vendarle druži: vse
so del Vivinega ustvarjanja in pomembni del njenega življenjskega ciklusa. S takšnimi projekti kvaliteta zbora nedvomno
raste, vez med pevci pa je z vsako novo skladbo močnejša, zato
se za Vivino prihodnost ni treba bati.

Slednje je z Vivo nekaj posebnega. Ni čisto tako kot snemanje v
studiu, ko lahko ponavljaš eno in isto stvar neštetokrat in greš
na živce le sebi in tonskemu mojstru. Snemanje z zborom v
cerkvi je poleg časovne omejitve in zunanjih dejavnikov zelo
odvisno tudi od splošnega razpoloženja zbora in dirigentke ter
uglašenosti in pripravljenosti zbora. Seveda je ponavljanja veliko, mogoče včasih iz prav smešnih razlogov, kot je šum motorja
zunaj ali petje zelo glasnega ptiča z vrha cerkve. Je pa snemanje
vsekakor velik izziv in konec koncev je zgoščenka neke vrste
rezultat večletnega truda.
Druga zgoščenka, ki smo jo snemali ob 10. obletnici delovanja zbora, nosi ime Odkar vem zanjo; po Minattijevi literarni
umetnini, ki jo je mojstrsko uglasbila mlada skladateljica Mojca
Prus. Na zgoščenki se zvrstijo skladbe različnih avtorjev; nekaj
njih je Viva že prav dobro poznala pred snemanjem, kot na primer skladbo Jakoba Ježa Igraj kolce ali Lojzeta Lebiča Drumlca
je zvomlana.
Tudi Miškinisova Gloria, Psalm (112), in Lacrymosa Zdenka
Lukaša sta nas spremljali še kar nekaj let po snemanju. Pavle

Vrtiljak evergreen ritmov
Drugi dan snemanja, v soboto, 28. 6. 1997, smo pričeli kar s
fotografiranjem za ovitek. Oblekli smo majice v vijolični in
zeleni barvi, tla pred gasilskim domom v Brežicah prekrili s
smrdljivim belim blagom, se sezuli in ulegli. Še dobro, da slika
ne oddaja vonja. Fotograf nas je s pomočjo gasilskega sky lifta
fotografiral iz zraka. Bilo pa je tudi prijetno sončno, tako da
vsi na fotografijah lepo mežikamo. Seveda je naša šefica lahko
nosila sončna očala. Sledilo je snemanje še preostalih pesmi.

Snemali smo v cerkvi sv. Marka
v Cerkljah ob Krki, ki velja
za eno zelo akustičnih cerkva.
Popoldan smo posneli še videopromocijo za RTV SLO na
prošnjo avtorice oddaje Jasne Novak (sedaj že upokojene), ki nas
spremlja že od našega začetka. En del smo posneli na mostu čez
Savo in Krko. Zaključili pa na Simoninem vikendu, kjer smo se
na koncu še seveda pozabavali.
Na letnem koncertu smo predstavili pesmi z zgoščenke. Uredili
smo brošuro delovanja v petih letih in jo podarili prav vsakemu
poslušalcu. Koncert sta s svojimi hudomušnimi vložki povezovala igralca Karin Komljanec in Vincenc Lotos Šparovec. Natisnili smo 220 kaset, katerih cena je bila tedanjih 1000 SIT, in
300 zgoščenk, katerih cena je bila 2000 SIT.

2008
Amir Tokić
Projekt izdaje zgoščenke je garanje.
Vmes se sprašuješ, kaj ti je tega treba. A na koncu, ko uspe, je vredno,
občutek je dober.
Projekt izdaje zgoščenke se nikoli
ne izpelje od danes na jutri. To je daljši proces, ki se ga na
področju ljubiteljske kulture lotevamo še posebej skrbno in z
vsem srcem. Z njim se v povprečju ukvarjamo celo sezono, torej
eno leto. Zgodba se običajno začne pri zasnovi vsebinskega
koncepta, izboru literature in iskanju sofinancerjev ter se
nadaljuje skozi številne naporne vaje in snemanja. Sledi zvočna
obdelava posnetkov, grafično oblikovanje, izdelava in končno
distribucija zgoščenke našim poslušalcem.
Biseri. Ščep veselja in žalosti. Dež in sonce. Za sončne in deževne. Za zdaj in potem. Med vijolično in zeleno … Skupaj smo izbirali naslov naše tretje zgoščenke. Lotili smo se timskega dela
in brainstorminga. Premlevali smo več mesecev, skupaj in vsak
na svojem koncu. Nekdo na vrtu, drugi v avtomobilu, tretji ob
trenutkih tišine v toaleti, spet kdo drug dremaje v postelji pred
spanjem. Bilo je mučno in dolgotrajno z dobrodošlimi olajšanji
ob trenutkih genialnih razodetij. Garali smo, a na koncu se je
splačalo. V ekipi smo se strinjali: naj bo Vrtiljak.

cilj je bil ustvariti svež izdelek, zanimiv za širšo javnost. Zato
smo se kljub temu borili dalje, ker je to v nas. Smo zanesenci.
Garali smo, skušali pripraviti nekaj dobrega in uspelo nam je!
Zmaga. Na koncu je bil občutek super. Predvsem zato, ker smo
vse, kar smo lahko, naredili sami.
SMS 26. 8. 2011: Andreja Zorko o Vrtiljaku
Lepe pesmi, zelo melodično in harmonično. Zelo lep zvok
in spremljava, das gefällt mir sehr. Še posebej mi je všeč
uvod v Vrtiljak, pa tam sredi nekaj podobnega zapojete, kot
da bi za kak film snemali. Skratka, imam kurjo polt, ko poslušam. Naslednjič si bom pa katero od teh pesmi začela
peti kot Mahlerja zadnjič. Bo to vseeno lepše poslušati.
Kot oblikovalec grafike sem želel slediti konceptu inovativnosti in izvirnosti projekta. Vrtiljak je bilo treba odmakniti od njegove stereotipne vizualne podobe. Na naslovnici se tako nahaja
njegova abstraktna prispodoba. Štirje lebdeči ploščki, ki elegantno krožijo v zraku. Videti je, da jih je že načel čas, kljub temu
pa so še vedno zelo živi in z vsakim trenutkom še samo prido-

Če se pri tako zahtevnem projektu ob
natrpanem urniku in obsežnem repertoarju
človek samo prešerno smeje, potem laže.
Za Vrtiljak smo imeli več vaj kot običajno in bile so daljše.
Poleg materiala za redno dejavnost smo izdelovali še dodatni
program za zgoščenko. Snemanja so bila na sporedu večkrat in
zgodilo se je tudi, da so se zavlekla pozno v noč. Uskladiti smo
se morali z instrumentalisti. Utrujeni smo bili. Na trenutke se
mi je misel na zgoščenko že upirala. Bilo mi je že odveč. Spraševal sem se, kaj mi je tega treba. Si predstavljate?
A to je samo trenutek slabosti, ki je normalen. Sem samo človek. Če se pri tako zahtevnem projektu ob natrpanem urniku in
obsežnem repertoarju človek samo prešerno smeje, potem laže.
Ali pa je to spontani izraz dejstva, da visi na robu obupa. Naš

bivajo na žlahtnosti, si bogatijo izkušnje in gradijo na notranji
dovršenosti. Vsak plošček nosi lasten simbol, zasnovala jih je
Alenka, in vsak zaznamuje enega izmed štirih glasov v zboru,
ki sobivajo v dinamičnem ravnovesju. Brez enega izmed njih
bi se usklajeno sobivanje hitro porušilo. Spodaj ležeče prekinjene krožnice simbolizirajo energijo, zagon in nenehno gibanje
skozi nemiren vsakdan. Gonilna sila umetniške sfere Vive je že
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Prve avdicije
Vivina prva zasedba

KD MePZ Viva Brežice: 20 let
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, foto: Matej Kramžer

leta Simona, zato kompleks krožnic pooseblja preplet zbora in
zborovodkinje. To je preplet generacij, preplet veselja in razočaranja, zmage in porazov, vzponov in padcev, sreče, enotnosti in
zadovoljstva. Zadovoljstva s tem, kdo smo, kaj počnemo in kako
se uspešno razvijamo iz dneva v dan.

3

Na tretji zgoščenki smo se vam predstavili z izborom slovenskih in tujih zimzelenih skladb. Za nas še vedno velja rek »Vivat, crescat, floreat!« in prepričani smo, da nam je s tretjo zgoščenko ta duh na ustrezen način uspelo zajeti v celovit paket. V
posodobljeno simboliko smo vpletli pridih arhaičnega zarjavelega vrtiljaka, ki ga dobro poznamo vsi, je brezčasen in vedno
aktualen, saj ljudi vedno znova sprosti in jim razvedri obraz.
Ivan Molan, župan občine Brežice
Spoštovane pevke, spoštovani pevci Mešanega pevskega
zbora VIVA, iskrene čestitke ob dopolnjenem drugem desetletju uspešnega delovanja!
Kot eden mlajših zborov v Posavju se lahko pohvalite z zavidljivim številom uspehov na regionalnem, državnem in
mednarodnem glasbenem prizorišču. Uspešna kombinacija mladostne zagnanosti, obilice znanja in predanega dela
ter stremenje h kakovosti in širšemu delovanju so postali
zaščitni znak vašega zbora. S svojim delovanjem, motivacijo mladih in vedno novimi pristopi razvajate svoje poslušalke in poslušalce, ki skupaj z vami rastemo in spoznavamo različne odtenke glasbenega ustvarjanja. Letni koncert
MePZ VIVA je prav gotovo eden najbolj pričakovanih dogodkov v občini Brežice.
S svojimi dodelanimi nastopi na tekmovanjih in gostovanjih v Sloveniji in tujini ste promotorji tako brežiške občine, v kateri delujete, kot tudi regije Posavje in države Slovenije. Veseli me, da je zbor od samih začetkov svoje poti
tesno vpet v sodelovanje na različnih dogodkih, saj si brez
vašega odličnega petja težko predstavljamo večje prireditve
in svečanosti v občini Brežice. Da ste pomemben soustvarjalec kulturnega življenja v občini Brežice, pričata tudi plaketa in priznanje Občine Brežice, ki ste ju v znak priznanja
ter zahvale prejeli od lokalne skupnosti.
Prepričan sem, da bo vaša pot tudi v prihodnje tlakovana z
ustvarjalnostjo, glasbenimi uspehi in tkanjem prijateljskih
vezi.
Patricia Čular, državna sektretarka
Viva je zame …
Zabava, saj je z njo izginilo prepričanje, da je zborovsko
petje rezervirano le za osnovnošolske klopi ali pač za malo
starejše. Energija, ki se sprošča od prvega nastopa in je
neskončno nalezljiva in vabljiva za vsakega obiskovalca.
Užitek za poslušalce, ki se za vstopnice že od prvega
nastopa potrudijo vsaj kakšen dan, če ne že teden pred
nastopom. Presenečenje, ko se vsako leto po koncertu
vprašaš, ali lahko naredijo še kaj več, kaj bolj izvirnega in
te presenetijo s čim novim. In jim vedno uspe! Gibanje, ki
ne povezuje le svojih članov, temveč giba in vedno znova
razgiba tudi svojo okolico. Vivekom in Vivi iskrene čestitke
in na noro dobro skupno prihodnost!
Milena Jesenko: Vivi ob 20. obletnici
Cenjeni pevke in pevci MePZ Viva!
Da je že dvajset let, kar ste se rodili? Čas res brzi in marsikateri spomin v njegovi naglici zbledi. Ne pa na vaš prvi
nastop. Spomnim se vas: zelo mladi ste bili, tudi zborovodkinja, a s petjem in repertoarjem, ki je takoj požel navdušene ovacije in pohvale z vseh strani. V ljubiteljsko pevsko
kulturo ste tedaj prinesli neverjetno drugačnost, svežino,
razgibanost, česar nismo bili vajeni na naših zborovskih
odrih. Bili ste nov pevski veter, kaj veter, orkan, ki vas je v
naslednjih letih dvigal do najvišjih priznanj na domačih in
tujih tekmovanjih in vas vodil na nastope v prestižni družbi vrhunskih glasbenih zasedb, kakršna je bila ob izvedbi
Mahlerjeve Simfonije tisočev.
Bogata in raznolika je bera vašega dvajsetletnega delovanja. Vsak vaš letni koncert je pričakovanje, kaj nam boste
pokazali novega, vsakič pričakujemo nove skladbe ali nove
priredbe znanih pesmi, izvirnost postavitve, odličnost.
Razvadili ste nas in jaz sem vam za to hvaležna. Saj res,
koliko se vas je izmenjalo v teh dvajsetih letih? Koliko znanih in na kulturnem polju uveljavljenih Posavcev je izšlo
izpod vašega okrilja? Mihaela Komočar, Janko Volčanšek,
Klemen Slakonja … Pa uveljavljeni in uspešni na drugih
področjih? Ni jih malo, ki so plemenitili svojo osebnost v
MePZ Viva!
In še nekaj mislim, da je res: vplivali ste na dvig kakovosti
številnih zborov v naši občini. Umetniško ustvarjanje vaše
Simone, nove zamisli in neusahljivost energije naj vas vodijo v naslednje desetletje. Iskreno čestitam ob jubileju!

Viva (u)živa

Snemanje zgoščenke v živo

Krško, 13. november 2011

2012
Mateja Jankovič Čurič
Nocoj sem sama doma. Četrtek se počasi umika petku. Iz dnevne sobe odmeva glasba z naše poslednje zgoščenke, jaz pa se predajam mislim, ki se mi
pri tem porajajo, in zvoku tipk na svojem prenosniku, ki je intenziven ravno
toliko, kot so intenzivne moje misli.
Vsaka zgoščenka je zgodba zase, a vsem je vendarle skupen načrt, kako priti do izdelka od začetka do konca. Le zgodba naše
zadnje zgoščenke je povsem nasprotna – ni bila načrtovana, še
manj pričakovana. Vse se je začelo s preprosto željo, da si za
osebni arhiv posnamemo pesmi s ponovitve letnega koncerta
v Krškem. Tako je Rudi (glavni mojster na vseh naših snemalnih poteh) pripravil vso opremo in s prvim odpetim tonom se
je snemanje začelo. A ta večer je moralo biti v zraku nekaj čarobnega, kajti vsi člani zbora smo se počutili enkratno – vse
je zvenelo, zvok je bil zlit, s-ji, š-ji, t-ji izgovorjeni istočasno,
skratka vse se je v nekem trenutku »poklopilo«. K enkratnosti
dogodka so pripomogli še poslušalci, ki so nas nagrajevali z vedno daljšim aplavzom, zagotovo tudi program, ki je obsegal gospel/spiritual skladbe ter uspešnice Beatlov in Abbe ob glasbeni
spremljavi, kar smo si že od nekdaj želeli peti. Zadovoljni smo
odpeli 2-urni koncert in si zaželeli še veliko takih. Čim prej
smo hoteli tudi slišati posnetke, da znova podoživimo ta večer.

A ta večer je moralo biti v zraku nekaj
čarobnega, kajti vsi člani zbora smo se
počutili enkratno.
Nismo čakali dolgo, ko je Simona oznanila, da so posnetki
odlični, česar smo se vsi razveselili. Verjetno bi pri tem tudi
ostali, če naša predsednica Irena ne bi venomer iskala novih in
novih izzivov. Pa se ji je zazdelo, da bi bilo več kot odlično, če
bi s pomočjo »mašinerije« in odličnih mojstrov, ki stojijo za njo,
izdali čisto pravo zgoščenko s posnetki v živo, kar ni običajno
niti v slovenski zborovski srenji, še manj pa smo sami imeli tak
izdelek. Od besed smo prešli k dejanjem in v dobrem mesecu je
bil material za zgoščenko pripravljen. Amir je pripravil zuna-

njo podobo, Alenka je prispevala spremno besedo, manjkal je le
še naslov, ki bi zaobjel vse, kar smo takrat čutili in doživljali.
Med vsemi predlaganimi je bil zmagovalni naslov Viva (u)živa,
kajti viveki smo še kako živi, skladbe so posnete v živo, ob tem
pa smo vsi neizmerno uživali.
Tako je nekaj povsem nenačrtovanega postalo stalni sopotnik
na vseh naših poteh – v avtu, službi, doma … Vedno znova smo
presenečeni in hkrati izjemno ponosni, da nam je uspelo nekaj
tako neponovljivega. Da smo tako zlahka prišli do nove zgoščenke v naši zbirki, si niti v sanjah nismo mogli predstavljati.
Glasba iz dnevne sobe se umirja, aplavz bo počasi izzvenel.
Razmišljam o Alenkinih besedah: »Naj bo naša glasba za čas,
ko je strto vaše srce, ko se spreminja svet in ob trenutkih, ko
smo hvaležni, da smo in da znamo uživati ob glasbi, ki je
nepogrešljiv del življenja vseh nas.« Nocoj sem hvaležna. Že
naslednjič bom morda strta. A nikoli mi ne bo žal, da, že odkar
pomnim, svoj prosti čas bogatim s prepevanjem v zboru.
SMS 18. 3. 2012: Andreja Zorko o Viva (u)živa
Wow. Super CD. Vaš zbor res dobro poje. Le tako naprej,
predvsem pa veliko!
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Vivin prvi javni nastop
Terme Čatež

Simona o Vivi
V Vivi, z Vivo in ob Vivi
Simona Rožman Strnad
s svojo družino
20-letno bivanje v Vivini sredici ali srčiki je zajelo verjetno najpomembnejše, najplodnejše in najbolj ustvarjalno
obdobje mojega življenja. V njej sem
iz mlade diplomantke »zrasla« v ženo,
mamo in dolgoletno kulturno delavko
ter zborovodkinjo. Viva zame niso le vaje, nastopi, koncerti,
druženje, delo. Je neke vrste življenjski nektar, infuzija, ki je
prisotna ves čas. Tudi doma. Pa ne samo, ko se pripravljam na
svoje delo v zboru, temveč tudi ko razmišljam o njenem bistvu,
poslanstvu, ko razglabljam o sebi, o posameznih pevcih, o posameznih situacijah, odnosih, trenutkih, ko snujem nove programske ideje. Vse prej našteto je prisotno ves čas – lahko med
likanjem, med lupljenjem krompirja, med vožnjo ali branjem
ali pa tik pred spanjem in potem se spet težko umirim za počitek. Seveda je vsega tega deležna tudi moja družina. Iz nje dobivam dodatno energijo, hkrati pa verjetno tudi njej posredujem
ta »Vivin nektar«, za katerega menim, da je zdrav, krepčilen in
koristen. Pa tako je še z marsikaterim »vivekom«. Mislim, da je
vse to preprosto ljubezen.

Otroka: Krištof in Veronika
Se spominjata, kdaj sta imela prvi stik z Vivo?
Krištof: Se ne spomnim, ampak so mi povedali, da sem
imel prvi stik z Vivo na vajah, ko sem bil enomesečni
dojenček, pa potem sem bil
kot trimesečnik na turneji po
Kanadi, pa mesec dni kasneje
na tekmovanju na Češkem.
Skratka, v Vivi sem startal na
polno.
Veronika: Ne, se ne spominjam, se mi pa zdi, da sem že
kar skoz z njo.
Katerega koncerta, ki sta ga
obiskala prvič, se spominjata?
Krištof: Spomnim se koncerta v Viteški dvorani, verjetno
je bil vaš letni koncert, a ne
vem kateri.
Veronika: Ne vem, res ne. Se
mi je pa zelo vtisnil v spomin
koncert Carmina Burana,
pa lanski koncert z Abbo in
Beatli.
Ti je šlo kdaj na živce, da
sem ob petkih in še kdaj odhajala na vaje, nastope oz. na
Vivo?
Krištof: Ne, saj sem vedel, da
se trudiš in hkrati uživaš v
glasbi in svojem delu.
Veronika: Ni mi šlo na živce,
ampak sem te pogrešala. Vendar sem vedela, da hodiš na
vaje, ker pripravljate ful dober
program, da bi bil spet kak zanimiv koncert.
Kakšen je tvoj vtis in
odnos do Vive oz. odnos do
zborovske glasbe? Je morda
Viva kakor koli vplivala na
tvoje spoznavanje zborovske
glasbe?
Krištof: Vsekakor se mi je
zborovska glasba približala
preko Vive, ravno skozi vaše
skladbe sem spoznal, katera
zborovska glasba mi je bolj
všeč (sodobne) in katera manj.

Znanje o tej zvrsti glasbe pa
sem nekaj pridobil v šoli, največ pa ravno od tebe, ko kaj
doma razlagaš o tej glasbi, ko
jo poslušaš, ko jo igraš na klavir, ko se s kom pogovarjaš o
njej …
Veronika: Čutim, da ste vedno pripravljen zbor in da v
pesmi, ki jih pojete, vložite
veliko energije in ljubezni.
Kot majhna sem že hodila
s teboj na vaje, kjer sem spoznavala zborovsko glasbo in
tudi, kako se v zboru dela – da
je potrebno najprej upevanje,
potem delo po glasovih, potem petje samo kakšnih delčkov pesmi in to večkrat in
večkrat … Obiskala sem vse
Vivine (čeprav se vseh ne spomnim) koncerte in spoznala
veliko zborovskih skladb.
Tvoja najlepša, najbolj zanimiva izkušnja z Vivo?
Krištof: Priznam, da je bil to
lanski zaključni piknik. Pelo
se je, igralo odbojko, v bistvu
sem bil že toliko star, da sem
se lahko vključil v družbo.
Veronika: Opisala bom dva
različna občutka – eden je bil
na vajah, ko so mi uresničili
mojo željo in mi zapeli Kantaj
Nineto, drugi pa je lanskoletni piknik z Vivo, ko sem lahko s pevci igrala odbojko.
Kaj meniš o meni kot zborovodkinji?
Krištof: Menim, da izbiraš
dobre pesmi, da dobro delaš,
se vedno odlično pripraviš in
da si vedno znova motivirana
in angažirana.
Veronika: Da se na vsako vajo
pripravljaš in da prideš z vaje
vedno zelo utrujena.
Naj vivek?
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spomin: Ana, Katrin, Vlasta,
Barbara, Irena, Anita, Lučka,
Alenka, Jelka, Rok, Filip, Toni,
oba Jureta, Andrej, Uroš.
Ti je katera Vivina pesem še
posebej pri srcu?
Krištof: Najboljše so mi z lanskega letnega koncerta, ko ste
izvajali Beatle in Abbo – Let
it be, Money, money, money,
Waterloo ...
Veronika: Kantaj Nineta, Let
it be, Money, money, money,
Fernando, Chili con carne,
Plenty good room.
Letos sta bila tudi med poslušalci na slovenskem zborovskem tekmovanju Naša
pesem v Mariboru. Kakšen
občutek sta imela?
Krištof: Imel sem občutek, kot
da bom jaz nastopal, v bistvu
sem imel malo treme. Sicer
pa so se mi zdeli vsi programi
zborov zelo dolgi, saj sem
nestrpno pričakoval Vivo, ki
je nastopala predzadnja.
Veronika: Bila sem živčna (še
zdaj sem), skrbelo me je, kako
bo žirija ocenjevala (ali bodo
strogi ali bodo kaj popustljivi), med petjem Vive se mi je
pa zdelo po obrazih, da niste
bili sigurni vase, ampak prepričana sem bila, da se boste
dobro odrezali. Prvi nastopajoči so mi bili zelo všeč.
Kakšno se vama je zdelo sodelovanje med Vivo in zborčkom Vivinih otrok, ki smo
ga pripravili na prazničnem
koncertu 2010? Kako sta se
počutila na vajah?
Krištof: Enkratno, počutil
sem se vivično, zlasti da smo
bili mladi del prave Vive.
Veronika: O, bilo je zanimivo. Všeč mi je bila vaja »pojoči
bonbončki« in na koncu te
vaje smo ostale tri punce: Judita, Leda in jaz in smo pele
isti ton aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Misliš, da bi se v Brežicah
obnesel otroški ali mladinski zbor, npr. Viva Junior?
Krištof: Mislim, da bi se, ker
bi že samo ime Viva Junior
pritegnilo veliko število mladih pevcev. Tudi sam bi se pridružil. Ko pa bom zmutiral,
bom šel na avdicijo za odraslo
Vivo.

Se spominjaš svojega prvega
stika z Vivo oz. z mano v povezavi z Vivo?
Da, po prometni nesreči sem
okreval v bolnišnici in pisal
aranžmaje za vaš prvi letni koncert. Ker se je že precej mudilo,
sem pač to moral narediti kar
tam.
Potem si tudi sodeloval na 1.
letnem koncertu – 1. 9. 1993 –
kot aranžer in instrumentalist
ter vodja takrat že popularne
zasedbe k.u.t. GAS. Spomini na
tisti dogodek?
Tisti dan sem prišel iz bolnišnice, v bistvu sem šel skoraj naravnost od tam kar na vajo in koncert. Bolel me je vrat, a lepa in
dobra glasba je lajšala bolečine.
V bistvu je bilo rojstvo k.u.t.
GAS-a terminsko blizu rojstva
Vive?
Pač …
Tudi danes si aranžer priredb
za Vivo, snemalec in producent
Vivinih zgoščenk. Kakšna razlika je med delom takrat (v začetku) in zdaj?
Razlika je celih 18 let, ki so prinesle mnoge izkušnje in spoznanja tako zame kot za vaš zbor. Pri
vas zahtevnejši pevski program,
pri meni napredek v znanju, tehnični opremi … Tudi osebnostno
smo vsi zrelejši. Lepo se je učiti
in to čez nek čas opaziti.
Kako se počutiš, ko sodelujeva pri teh projektih?
Lepo, ker delava dobro.
Kaj meniš o mojem strokovnem delu z Vivo oz. o mojem
odnosu z Vivo?
Stroka je glavna stvar pri vodenju. V tvojem primeru – dirigiranje je na pravi ravni, gre
tudi za premagovanje tekočih težav, pomembna je tudi
pevska zasedba: mora biti
kvalitetna, če nje ni, ne moreš
preseči nekaj, o čemer sanjaš.
Odnos je neka mešanica profesionalnega in prijateljskega,
saj ste dober amaterski zbor,
ki pa ni skupaj samo zaradi
glasbe. Združuje vas mnogo
več.
Sem se v 20 letih kaj spremenila kot zborovodkinja?
To sama najbolj veš, sami sebi
smo največji sodniki. Nedvomno so te izkušnje mnogo
naučile.

Kako si predstavljaš – kaj pomeni biti vivek?

Bi mi dal kakšen napotek?

Krištof: Da si član Vive, da
uživaš v petju in poslušanju
zborovske glasbe, da si prijazen in prijateljski do svojih
sopevcev oz. sopevk.
Veronika: Delati, se hkrati zelo zabavati, kaj naučiti,
sproščeno peti – skratka uživati.
MePZ Viva Brežice

na spletu:

www.mepzviva.org

junij 1993
Sodelovanje na koncertu KUD Brežice
Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice

Mož: Rudi

Veronika: Mhm, vsekakor.
Sam dejmo začet že z vajami!!!!

Krištof: Vsi so mi všeč.
Veronika: Vse imam zelo,
zelo, zelo rada in so mi pri
srcu, najbolj pa so vtisnjeni v
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maj 1993
Prvi nastop na občinski reviji
Bizeljsko

Pri delu je pomembna pot in
ne cilj (barva plakete, število točk na tekmovanju …). V
amaterski zasedbi si je vredno
jasno postaviti mejo med pravim profesionalnim delom in
užitkom, da je prijetno tebi in
zboru, da je zadovoljstvo obojestransko.
Kako si predstavljaš, kaj pomeni biti vivek?
Tisti, ki zna dihati s celim
zborom, ki ga radosti petje in
je živ!

Simona Rožman Strnad
zborovodkinja

Nenadomestljiva zborovodkinja Simona Rožman
Strnad brez omembe vredne pavze (morda je manjkala eno samo vajo vsako sezono in 3 mesece po rojstvu Veronike) uspešno vodi zbor že 20 let. Najljubše
so ji sodobne, 'odštekane', drugačne skladbe, vedno
pa se bo spominjala turneje po Grčiji, projekta Vivaldi, lanskih intenzivnih vaj na Debelem rtiču in
nato letnega koncerta, v spominu pa ji bodo ostale
tudi žurke pri Simoni v pivnici, kjer se je pelo do
jutranjih ur. Obožuje zimo in trenutke doma, kjer
tudi redno ločuje odpadke. Na loteriji zagotovo ne
bo zadela, saj še nikoli ni kupila loto listka, najbolj
pa se boji notranjega nemira. Skozi življenje jo vodi
ljubezen, med drugim tudi do piva, vse zelenjave, ki
je zelena, in svojih lastnih kuharskih sposobnosti.

Mateja Jankovič Čurič
Simona je izjemno stroga do sebe in tako posledično tudi
do nas. Kdor težko sprejme tak način dela, ne more biti
član Vive.
Simonina energija je izjemno nalezljiva – kadar je dobra,
to čutijo tudi poslušalci, saj takrat pevci prenašamo njeno
energijo mednje. Žal čutijo tudi, ko ni.
Berta Balon
Simona je ženska z ogromno pozitivne energije, ki jo že
dvajset let prenaša na pevce Vive. S svojo karizmo in izjemno notranjo močjo vpliva na vsakega posameznika.
Njeno dirigentsko delo je zelo strokovno in precizno. Pri
vsakoletnem naboru novih pesmi izbere zborovsko glasbo
iz različnih stilnih obdobij, kar nam, pevcem, daje veliko
veselja do nadaljnjega petja, obiskovanja vaj in medsebojnega druženja. Upam, da bo še dolgo tako! :) :) :)
Anonymus
Viva mi je postala način preživljanja petkovih večerov …
No, včasih tudi sobotnih in četrtkovih. Pa nedeljskih dopoldnevov :). Čeprav znajo biti vaje včasih tudi naporne, se
ob dobri družbi vse dvojno povrne. Če pa se družimo še na
kakšnem potovanju ali turneji, pa še toliko bolj … Simona
je ena izmed nas. Seveda se zaradi njene funkcije včasih
tudi pripeti, da bi ji najraje zavil vrat. Ampak ima sposobnost, da se ti hitro prikupi nazaj in bi ji ga spet odvil :). V
glavnem, ostani »naša« še naprej.
Petra Zevnik
Nekaj o Simoni - Simona je naša zborovodkinja. Je zelo
profesionalna. Na vaje pride vedno pripravljena. Njena želja je, da bi tudi sama nekoč pela še pri zboru :).
Kako je biti vivek - Hja, vivek je biti lepo, odgovorno, včasih naporno, velikokrat pa prijetno in ponosno. Rada sem
del Vive.
Jure Pregelj
Glede Simone pa, saj veš, sami superlativi: najlepša, najboljša, najenergičnejša, najzaneslivejša, tudi pomivanje je
ne spravi stran … Pa še malo zares: je duša naše Vive in mi
smo telo. Duša je večna, telo žal ni.

>>

1994 >>

februar 1994
Ustanovitev lastnega kulturnega društva
odcep od KUD Brežice

Kako je biti vivek
Antonija Kozole
Pri iskanju odgovora, kako je biti vivek,
ne najdem enoznačne definicije, ki bi
opredeljevala status moje biti, ki zaseda
stol nekje desno od zborovodkinje.
Preden sem zakoličila svoj prihod
med člane zbora, s katerimi sem se v
naslednjih letih družila vsaj enkrat
tedensko, sem od njihovih simpatizerjev pridobila ravno
pravšnjo dozo informacij, ki so me še dodatno spodbudile, da
sem se v trenutku odločila, da hočem postati del ekipe.
Vstop je pomenil korenito spremembo v mojem življenju.
V prvi vrsti je bila potrebna reorganizacija urnika. Saj ne, da
bi bil ta kaotičen, bil je le neizpopolnjen, prazen. Iz njega je
zevala velika luknja, ki je kričala po tem, da jo s čim zadelam.
Odgovora, s čim zapolniti manjkajočo vrzel, ni bilo težko najti,
potrebna je bila le določena mera angažiranosti in pozitivne
energije. In da ne pozabim – potrkati na prava vrata. Če nimaš
poznanstev, moraš biti obdarjen s pogumom in iznajdljivostjo,
s katerima lažje pristopiš do ključne osebe. V tem primeru
je Simona odigrala glavno vlogo. Očitno me je bog v tistem
obdobju uslišal in mi podaril vrline, ki so mi omogočile, da sem
se izkazala s svojimi vokalnimi sposobnostmi. Te so bile solidne,
a željne novega znanja. Izkušenj s pevskim udejstvovanjem mi
ni manjkalo, a želela sem si osebnega napredovanja. Imela sem
občutek, da stagniram in se nikamor ne premaknem. Bilo je kot
naročeno: zaključila sem z enim poglavjem in odprla drugega.
Poleg samega znanja sem imela višje cilje: ni mi bilo dovolj le
hlastanje po notah in ujeti ton, v glasbi sem želela najti sebe in
v njej pustiti svoj pečat. Za nekim ''la-la-la'' napevom se skriva
moje migetanje s prsti, omehčane mišice na rokah, sproščeno
gibanje ter ne nazadnje energija, ki se pretaka po telesu in ki jo
prenašam tako na svoje sotrpine kot tudi na ljudi, ki me pridejo
poslušat. Da, tudi mene.
Lahko rečem, da sem ponosna vivika, ki že skoraj pet let še vedno greje isti stol kot na začetku pevskega udejstvovanja pri
Vivi. Priznam, da me občasno stisne, ko pogledam v planer in
se sprašujem, ali mi bo tudi tokrat uspelo uskladiti službene
obveznosti z bolj prijetnimi. Kot zagrizena borka ne bi dopu-
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september 1994
Vivin prvi letni koncert

stila, da bi mi kdor koli poskušal omejiti delovanje na tem področju. Za kakršno koli ceno! Zame je glasba posebno doživetje,
kamor želim vlagati trud ne glede na čas in denar. Je zahtevno
in na trenutke se sprašujem, ali je res potrebno, da na račun
glasbe trpijo druge stvari. Ampak ko vidiš rezultate, se zaveš,
da je vredno. Manjkajoča točka do zlata, spoznavanje novih
prijateljev, poroka Sabine in Frenka, Petre in Simona, doživetje
glamurozne poroke leta Hrvatič-Podržaj in ne nazadnje naša
skupna druženja ob neformalnih dogodkih – refleksija teh dogajanj vodi samo v eno misel: »Je vredno.« Odgovor na začetno
vprašanje je torej preprost: Lepo je biti vivek!

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Vivin časopis

5

Pridi na Vivino AVDICIJO!
Rad/a poješ? Si rad/a v dobri družbi? Ti ni problem
odpotovati na kakšno turnejo ali na tekmovanje? Če
si odgovoril/a 1x, 2x ali 3x JA, potem si vabljen/a na
avdicijo MePZ Viva Brežice, ki bo potekala
v petek, 28. 9. 2012, ob 18. uri
in v četrtek, 4. 10. 2012, ob 18. uri
v Vivini sobi (Prosvetni dom Brežice).
Več informacij na: info@mepzviva.org
Se vidimo! Viva te pričakuje! :)

Na avdiciji
Suzana Strnišnik

Vse za Vivo
Janez Budič
Po letu prepevanja v zboru Viva je prišel
čas za nastop na Naši pesmi 2010. Bilo
je moje prvo večje pevsko tekmovanje,
za katerega so bile izbrane izjemno
zanimive ter kvalitetne pesmi. Skupaj
s sopevci in sopevkami sem preživel
veliko agresivnih vaj in tako dobro
pripravljen komaj čakal na nastop. A glej ga zlomka, tik pred
nastopom, 2 dni prej, sem zbolel in imel visoko vročino čez
39 °C. Že dan prej sem Simoni javil novico, da v kolikor mi ne
bo boljše, ne bom nastopil na Naši pesmi. Na dan tekmovanja
se stanje ni izboljšalo, zato sem žalostno vest samo potrdil. A
to ni bilo dovolj; na vztrajno prepričevanje naših glavnih vivik
ter lastne želje sem vstal iz postelje, pogoltnil dva lekadola ter
privolil v tekmovanje. Na tekmovanju sem pel z vročino, dosegli
pa smo zelo lepih 89,6 točk. Čisto malo nam je zmanjkalo do
zlatega priznanja (mogoče bi moral biti še za kakšno stopinjo
bolj vroč). Po tekmovanju mi je vročina hitro padla, v roku dveh
dni pa sem bil zdrav kot riba. Nauk te zgodbe je, da petje zdravi
telo in duha, jaz pa sem zdrav še dan danes.

Ni ravno dolgo tega, odkar sem prestopila vrata Vive. Tistega mrzlega
oktobrskega dne, z roko v roki, kot na
prvi šolski dan, stopava z Janezom po
stopnicah proti pevski sobi. Joj, koliko
je teh stopnic in kako se vlečejo.
Ko vendar doseževa vrh stavbe, vstopiva v pevsko sobo. Simona in Amir z nasmeškom na obrazu že pripravljena na akcijo.
Moj nasmešek je vseeno malo bolj kisel, malo me je strah. Pa saj
vem, da je tole avdicija in mi ne bo nihče nič naredil, pa vendar
me živčki izdajajo. Po glavi se mi prepletajo razni scenariji, kaj
lahko pričakujem, kako bo izpadlo, bom izpeljala tako, kot načrtujem, kako bo reagirala ''komisija''… Kaj moram zdaj? Zapeti? Vse strmi vame, še klavir me nekako čudno gleda. Jaz pa kar
malo čakam, zbiram pogum, srce bije s pospešenim ritmom.
Nič, kar bo, pa bo. Vdihnem globoko in začnem, glas se mi na
začetku še trese, sem nestabilna, a pogled na nasmejano žirijo
me pomiri, postanem bolj gotova vase in odpojem do konca.
Preseneti me reakcija: kljub temu da se z glasbo nisem ukvarjala drugje kot doma pod tušem, požanjem bučen aplavz in
pohvale. Seveda poleg pohval dobim tudi koristne napotke in
postanem prva altistka. Od takrat naprej se udeležim skoraj
vsake vaje z nekajminutno zamudo, kjer se vsakič naučim in
spoznam kaj novega. Viva je zakon.
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september 1995
Drugi letni koncert

foto: arhiv MePZ Viva

Vivino brucovanje
Sabina Žibert
Ste že kdaj zasledili oglas: »MePZ Viva
išče nove pevce?« Vsekakor se vedno
veselimo novih pevskih kolegov, za
starejše člane Vive pa prihod novincev predstavlja še dodaten razlog za
veselje. Vsakdo, ki pride na novo v naš
zbor, avtomatsko dobi časten naziv bruc pripravnik. Veselje
starešin izhaja iz tega, ker vsakega bruca slej kot prej doleti
brucovanje in takrat se viveki pripravimo na noro zabavo z
maskirano komisijo, ki celotno brucovanje vrhunsko izpelje od
začetka do konca.
Strokovno komisijo lahko sestavljajo razigrane čarovnice, vesoljci, agenti iz filma Men in black, zombiji in tako naprej.
Najprej se določijo pravila igre, ki se jih morajo bruci strogo
držati. Obvezna je tudi uniforma, s katero naše bruce opremimo. Običajno jih oblečemo v čim večje vreče za smeti, zraven
pa navržemo še kakšno bojno barvo, ki skozi igre krasi obraze
naših borcev.
Starešine, strah in trepet brucev		

							

In tako smo že pri prvi nalogi za naše bodoče kolege, sopevce,
ki jo morajo izvesti z vso spoštljivostjo do svojih starejših
kolegov, petja in samega prostora, v katerem se brucovanje
odvija. Ta naloga je že stara in poznana v veliko krogih, zato jo
lahko podrobneje opišemo. Na tla naše pevske sobe razgrnemo
veliko odejo, ki jo obravnavamo kot sveto zemljo Vive. Nato
povabimo bruce bliže in jih prosimo, da vsi stopijo na to našo
sveto zemljo, vendar spoštljivo, tako da si prej sezujejo nogavice
in nato na to sveto zemljo pokleknejo. Strokovna komisija
nato pred vsakega kandidata postavi deščico, nanjo pa košček
toaletnega papirja. Pomočniki strokovne komisije kandidatom
zavežejo oči in vsakemu od njih položijo v roko majhno
sekirico. Vsak dobi navodilo, naj čim hitreje in čim močneje
razseka prej videni toaletni papir. Ker pa je naša komisija vedno
hudomušne narave, položi na mesto toaletnega papirja na
deščico kandidatove nogavice, ki si jih je pred vstopom na sveto
zemljo moral sezuti. In tako bruci nevede sekajo svoje nogavice
na prafaktorje, medtem pa dobivajo veliko spodbudnih besed
starejših sopevcev. Na naših ustnicah se pojavijo veliki nasmehi,
v očeh brucev, ki si po končani akciji odvežejo prevezo z oči, pa
začudenost in zaprepadenost. Ker pa je naša komisija dobrega
srca, bruce kmalu za tem razveseli z novim parom nogavic in
takrat se na njihove obraze vrnejo nasmeški.

leto 2006
foto: arhiv MePZ Viva

foto: arhiv MePZ Viva

Veselje starešin izhaja iz tega, ker vsakega
bruca slej kot prej doleti brucovanje in
takrat se viveki pripravimo na noro zabavo.

Vsekakor brucem ne uide niti kakšna pevska naloga na temo,
ki jo izberemo kolegi sopevci. Za dodatne plus točke pa ni prav
nič narobe, če bruc poleg zapetega pokaže še svoje plesne sposobnosti.
“Hudičeva brucmajorka“			

leto 2000

Svet starešin				

leto 1997
foto: arhiv MePZ Viva

Ker pa Viva preverja več kriterijev vzdržljivosti, brucem
pripravimo tudi prav poseben napitek in piškot, ki je dokončen
preizkus njihove žilavosti. V piškotu in napitku so namreč
ponavadi vse sestavine, ki jih najdemo v domači kuhinji. Torej
vsebujejo vse začimbe in tekočine, ki so kisle, grenke, slane,
pekoče, in so nato prikrite z opojnim in zavajajočim vonjem
medu oz. kakšne podobne sestavine, ki te prav pritegne, da bi
ugriznil v slasten piškot oz. naredil požirek pijače. Za njih je
to test vzdržljivosti, za nas pa prava poslastica pogledov na
njihove grimase ob prežvekovanju naših tradicionalnih dobrot.

Po brucovanju sledi enoletna pripravniška
doba, potem je vivek polnopravni član.
Po nizu prijetnih igric se vse skupaj zaključi z bručevo zaprisego. Takrat dobi vsak bruc prav posebno Vivino ime. V usta
si da par orehov ali pa mora enostavno ugrizniti v jabolko in
tako izgovoriti svoje ime. Strokovna komisija nato po posvetu
z ostalimi člani zbora določi, kaj se je slišalo, in to ime se svečano zapiše na prav posebno diplomo, izdelano za naše bruce:
vsi jo imamo in vsekakor smo ob koncu takšnega večera tudi
vsi ponosni nanjo. Po brucovanju sledi enoletna pripravniška
doba, nakar postane vivek polnopravni član zbora. To pomeni,
da lahko sodeluje kot član nove komisije za brucovanje in tradicija živi naprej.

Srečni novi viveki 		

							

leto 2005
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april 1996
Tekmovanje Riva del Garda, Italija
srebrna diploma

september 1996
Tretji letni koncert

KD MePZ Viva Brežice: 20 let
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Vivin časopis

Viva in maškare

Viveki kot kmetje

Vsaka poroka je nekaj krasnega, čudovitega in ob uporabi vseh presežnikov,
ki jih poznamo, ne bi mogla opisati
vsega, kar mladoporočeni par na tak
dan čuti. Vsekakor so Vivine poroke
nekaj posebnega. Ne samo zato, ker
Viva poročni dan polepša s svojim petjem, ampak ker se malo
pred polnočjo viveki prelevimo v skupino šolarjev, kmetov,
kmečkih žena, ciganov, delavcev, čistilk, kuharjev in podobno.
Ne samo da smo taki po izgledu, ampak tudi po lastnostih in
vedenju.
Pevcu, ki se poroči, se viveki odpravimo v maškare. Že dan pred
poroko pride na vrsto dogovor o naši podobi, ki je ponavadi
izbrana glede na delo oz. interese mladoporočencev. Nato se
skrbno dogovorimo o vseh rekvizitih, ki jih mora vsaka maškara imeti s seboj. Najpomembnejši del samih maškar se odvija
na dan poroke okoli desete ure zvečer v prostorih naše pevske
sobe. Takrat se posvečamo spremembi naše podobe, ki zna biti
včasih tako drugačna, da te mladoporočenca niti ne spoznata.
Vsemu temu prisostvuje obilo dobre volje, smeha, ki nas še bolj
žene k temu, da nam pride na misel kakšna norčija, ki bi jo
lahko ugnali pred vsemi zbranimi svati. Vsaka poroka in z njo
priprava na hudomušne maškare je vedno velik projekt za pevce, ki ga vedno znova izpeljemo z velikim veseljem.

Kar naenkrat je bil prostor poln pleskarjev,
čistilk, mehanikov, urejevalcev okolja, ki so
sadili rože oz. takih, ki so bili pod skrbno
roko glavne gradbenice podjetja »Negrad«.

Navihane dogodivščine, kot so maškare, nas še bolj povežejo,
tako da si zares lahko rečemo, da smo velika Vivina družina
in si na koncu vsakega takšnega druženja priznamo, da je prav
zares lepo biti vivek.

Jelka in Jurij Žnideršič
Viva se poleg nastopov,
gostovanj,
tekmovanj
in podobnega udeležuje
tudi neobveznih, a nepozabnih dogodkov. Recimo porok svojih članov.
Ne samo da sodelujejo pri
uradnem delu, ampak se tudi zberejo nekaj pred polnočjo, preoblečejo, zamaskirajo in prilomastijo na poročno gostijo.
Po poročni torti, ko smo se ravno odpravljali na plesišče, se prismeji in privrešči ducat vivekov v »ohcetno« dvorano. Kmetice
in kmetje so naglas govorili drug čez drugega, se smejali, ponujali vino in piškote, s traktorjem pripeljali slamo, v cekarju
zajca ter v »gajbi« petelina in kokoš. Svatje so s smehom in ploskanjem spremljali to norčijo, tako kot midva, čeprav naju je
malce stisnilo pri srcu, kaj imajo še za bregom.

V kup slame so skrili 3 jajca, na katera se
je ženin moral zlekniti in počakati, da jih
nevesta pod njim najde.
Poklicali so naju k sebi, naju »spodobno« oblekli, saj takšna, kot
sva bila, res nisva bila primerna za delo na kmetiji. Najprej je
moral ženin pokazati svoje spretnosti pri vožnji traktorja in
prikolice. Nevesta pa bi morala pokazati pogum in svoje medicinsko znanje ter potipati kokoško, ali skriva v sebi kakšno
jajce. Hvala bogu so to idejo opustili in mi dali čas, da se naučim. Ker pa kokoš in petelin nista mogla kar prosto tekati po
dvorani in plesišču, sva jima morala zvezati nogi ter ju položiti
v košaro. Potrudila sva se po najboljših močeh, vendar priznava, da se je zjutraj petelin vseeno odločil oditi s prizorišča kljub
zvezanim nogam.
Seveda so tu še jajca! V kup slame so skrili 3 jajca, na katera se je
ženin moral zlekniti in počakati, da jih nevesta pod njim najde.
Našla sem samo eno jajce, ostali dve pa sta se ponesreči zdrobili.
Ko sva zadostila njihovim muham, sva dobila vsak kozarec
vina, nato pa smo skupaj zapeli nekaj Vivinih zimzelenih. V
spominu vseh prisotnih pa so najbolj ostale naslednje stvari: Sabina kot kmetica z zelo debelo »tazadnjo«, Ana in Ina z narisanimi dlakami pod pazduho in po nogah, Rok z zajcem, kokošjo
in petelinom, Alenka s svojim nastopom in ostali s svojimi pripomočki – grabljami, vilami, vinom in »šnopcem«.
foto: arhiv MePZ Viva

foto: arhiv MePZ Viva

Vsekakor je bilo zame zelo prijetno presenečenje, ko so na najino poroko priletele maškare, ki so zajemale celotno ekipo, potrebno za ustvarjanje novega doma. Kar naenkrat je bil prostor
poln pleskarjev, čistilk, mehanikov, urejevalcev okolja, ki so
sadili rože oz. takih, ki so bili pod skrbno roko glavne gradbe-

Kmalu za najino sledi že naslednja poroka, na katero bomo
vdrli kot kmetje in kmetice. Pevci se oblačijo v delavske obleke
in gumijaste škornje, medtem ko jim glave pokrivajo veliki slamnati klobuki. V rokah držijo različna orodja, ki se uporabljajo
pri kmečkih opravilih, kar pomeni, da s seboj nosijo vile, motike, lopate, grablje in še kakšno zdelano samokolnico. Na drugi
strani pevske sobe medtem iz pevk nastajamo prave kmečke
žene in ženice, oblečene v krila čez kolena, dolge predpasnike,
naše glave pa so pokrite z rutami. Nikakor ne smemo pozabiti
na dodatek viška kocin pod pazduho in po nogah ter oblikovanje velikih sočnih zadnjic s tremi blazinami, pritrjenimi z elastičnim povojem. Vse skupaj ženski del še dopolni z velikimi
košarami v rokah ter kakšno pravo kokoško oz. zajcem, ki se
v košarah skrivajo. No, tako lepo napravljeni se nato odpravimo na sam kraj zločina in že nestrpno čakamo na povabilo in
na vstop prve maškare, ki se kar na sredo odra pripelje z mini
traktorjem, sposojenim od Vivinih otrok. Sedaj je vse nared, da
mlademu paru kakšno še zapojemo oz. kakšno zagodemo. S seboj smo prinesli veliko balo krme, ki jo kar pred vsemi odpremo in malo razgrnemo, nato pod to krmo položimo tri jajca in
ženina prosimo, naj previdno sede gor. Nato nevesti zavežemo
oči in ji zadamo nalogo, naj ta jajca, ki so nekje pod ženinom,
najde samo s pomočjo tipanja. In že se prične obilica smeha, ki
traja in traja. Medtem nevesta prvo jajce zdrobi, drugi dve pa na
srečo najde in reši. Ko so vsi jajčki najdeni, se seveda maškare
počasi poslovimo. Malo za seboj pospravimo, nekaj nereda pa
tudi pustimo, da nas slučajno ne bi prehitro pozabili. Tako se
zadovoljni in polni novih vtisov odpravimo vsak k sebi domov.

foto: arhiv MePZ Viva

Sabina Žibert

nice podjetja »Negrad«. S seboj so pripeljali star hladilnik, pralni stroj, televizijo, ploščice oz. vse, kar sodobni dom vsebuje.
S Francijem sva bila postavljena na preizkušnjo. Morala sva
popraviti vratca na hladilniku, pred hladilnik položiti ploščice
in še marsikaj. Vse skupaj pa so viveki še dodatno začinili s priredbo besedila pesmi »Gularja sen tiela jmiet« na temo najinega urejanja doma. Že tako nepozaben dan so resnično naredili
še bolj poseben in lep.

maj 2011

Viva gradi hišo			

april 2003
foto: arhiv MePZ Viva

Čistilka “Negrada”

Pomoč na kmetiji Žnideršič

		

avgust 2011

Ko šolarčki pridejo na ohcet ...

junij 2002
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april 1997
Tekmovanje Naša pesem Maribor
srebrna plaketa

Mojih prvih dvajset let z Vivo
Toni Hribar
28 + 20 = 12
Pred nekaj tedni je bilo, ko sem na Vivi
povedal, da imam problem priti na »fešto« ob zaključku sezone, ker se mi na
isti dan obetajo kar tri: službena, Vivina in tista ob 30. obletnici mature. Ob
slednjem podatku se je zdrznilo kar nekaj vivekov, nekako jim
je prišlo do živega, da sem veliko starejši od njih, saj so oni maturirali šele pred nekaj leti in se prav zdaj postavljajo na svoje
noge. Nekateri se takrat niti rodili še niso, pa vendar starost
nikoli ni bila ovira, da se ne bi odlično razumeli med sabo.
Tudi takrat, ko se je z Vivo vse skupaj začelo. Imel sem jih osemindvajset, od nekaterih sem bil dvakrat starejši. Kot enemu od

Imel sem jih osemindvajset, od nekaterih
sem bil dvakrat starejši.
bolj izkušenih mi je tako pripadla tudi čast postati prvi predsednik Vive. Ker sem v petih letih nabral kar nekaj kilometrine
– take pevske, pa družabne in tudi potovalne pri ljubljanskem
APZ-ju, mi je bilo precej jasno, katere so naloge predsednika.
Začetki so bili pevsko gledano zelo počasni, a vendar smo postali ob druženju po vajah prava klapa. To se je pokazalo že na
naši prvi občinski reviji na Bizeljskem, ko smo po uspešnem
nastopu peli iz vseh grl in plesali po mizah, da so nas samo
gledali.
Žuranja smo bili namreč vajeni, saj smo družabno petje redno
trenirali v pivnici pri Simoni, kjer smo velikokrat prepevali pozno v noč. Za zbor so zelo pomembna seveda tudi gostovanja
in Vivino prvo je bilo na Vinski vigredi v Metliki. Kmalu smo
se odpravili tudi na naše prvo tekmovanje. Ker smo do Naše
pesmi v Mariboru imeli kar preveč spoštovanja, smo jo najprej
mahnili v Rivo del Garda v Italiji. Dosegli smo dober rezultat
in to nam je dalo zagona za naprej. Vsako sezono se je naše
pevsko znanje dvignilo na višji nivo, mnogi so začeli obiskovati
ure solopetja in potem so se projekti kar vrstili. Tekmovanja v
Mariboru, Rivi, Novem Boru, Kleipedi, Prevesi in Riminiju, gostovanja v Kanadi, Nemčiji, Švici, Franciji, Italiji, na Hrvaškem
in v Bosni ter seveda projekti z vojaškim orkestrom Slovenske
vojske, orkestrom Orchestra Barocca iz Italije, združenim mladim simfoničnim orkestrom v Švici, simfoničnim orkestrom
iz Potsdama, združenim orkestrom Slovenske in Zagrebške
filharmonije ter združenimi slovenskimi zbori v več različnih
zasedbah in seveda snemanja in izdaje zgoščenk.
Za nekatere je postal tempo dela kar prehud in so Vivo zapustili, za druge spet je bila Viva odskočna deska za pevsko kariero v
drugih sestavih, tretji so ustanovili nove pevske zasedbe. Zame
pa Viva še vedno pomeni ekipo, ki s trdim delom vsako leto dokonča nov projekt. Pri vsem tem sem v različnih vlogah sodeloval od Vivinega začetka in obljubim, da bom ostal zvest vivek
do konca svojih dni, najsi bo to v vlogi predsednika, blagajnika,
vodje potovanja ali postavljavca praktikablov.

>>

september 1997
Vivat, crescat, floreat!
izdaja prve zgoščenke in kasete

Najslavnejši vivek - Toni Hribar
David Križman
Ali rad pleše?
Ko sem kot smrkavec prišel k zboru,
me je Simona posadila na stol zraven
strica s popolnoma pobeljeno glavo.
Nekaj mesecev sem potreboval, da sem izgubil tremo pred
njim, kajti njegov nastop je deloval resen in neomajen. Moja
napačna predstava o gospodu se je razblinila kmalu po tem, ko
smo praznovali njegov 10. rojstni dan! Da, da! Predstavljajte
si sedaj mojo nevero, šok in olajšanje, ko sem izvedel, da je ta
spoštovani gospod z odtenki modrosti in izkušenj na glavi v
bistvu mlajši od mene! Tonči ima namreč to nesrečo, da svoj
rojstni dan praznuje vsako četrto leto, kajti na svet je privekal
ravno 29. februarja. Na praznovanju sem takoj opazil, da Tonči
nikakor ni značaj človeka, kakršnega sem si sam predstavljal –
sedenje pri miru in resnobne debate so bile drugotnega pomena
zanj, vedno bolj pa je prihajala do izraza njegova potreba po
gibanju.
Tonči izpolnjuje vse pogoje, da zaseda mesto pravega basista.
Ne samo da jih izpolnjuje, zna biti, da je ta nepisana pravila
nezavedno postavil ravno on! Redko kdo v zboru ve, o čem govorim, pa bi si dovolil razjasniti zadevo: da nekdo zasede sedež
za blagozvočnimi glasovi sopranistk, sta nujno potrebni zrelost
in modrost, ki se izražata v belih laseh. Zlobni jeziki bodo rekli,
da so to sivi lasje in da gre za znake staranja, ampak mi, basisti,
dobro vemo oziroma se tolažimo, da temu ni tako. Druga zadeva je brada, ki jo mora imeti pravi basist, priporočljivo je, da je
tudi ta že z znaki odraslosti in znanja. Tretja, najpomembnejša,
pa je lastnost basista, ki jo premore le malokdo, ki se ljubiteljsko
ukvarja z umetnostjo, in sicer pravemu basistu ni do uživanja
alkoholnih substanc. Ta zadnji pogoj je možno prekršiti le, če
gre za rajanje ali če je bas žejen.

Ena mlajših, ki se je ujela v njegove korake,
pa je po plesu bila zmožna izustiti samo:
»Vode!«
Ob redkih kršitvah tega zadnjega pogoja sem vedno bolj zaznaval, da ima Tonči neverjetne gibalne sposobnosti. Kar ni in ni
mogel biti pri miru. Če ni bilo junaka, ki bi naredil otvoritveni ples, je težavo rešil Tonči; če ni bilo prostora na plesišču za
viveke, ga je kaj hitro ustvaril Tonči; če se je (možno samo v
znanstvenofantastičnih filmih) pojavil kakšen pevec, ki je hotel Tončiju konkurirati v vzdržljivosti, je kaj kmalu ugotovil,
da bo moral še veliko narediti, da izpili svojo plesno kondicijo.
Ni bilo dekleta, ki bi ne prišlo na vrsto za ples z njim, takšna
mladost je vela iz njega na zabavah. Marsikateri mladenki se je
zgodilo, da je prišla večkrat na vrsto. Ostali možje smo ga gledali s prikrito nevoščljivostjo in smo raje z debatami spreminjali
svet in reševali politično situacijo, kot pa da bi posnemali njega.
Da je njegov ples divji in vihrav, so mi potrdile tudi druge sogovornice, katerih izjave sem uspel dobiti takoj po plesu. Naša
dolgoletna članica je takoj po vrtenju vzdihnila: »Oh, kot da
bi me hotel povodni mož odpeljati!« Ena mlajših, ki se je ujela v njegove korake, pa je po plesu bila zmožna izustiti samo:
»Vode!« Nekoč se je zgodilo, da je tudi naš član hotel posnemati
Tončija. V kotu ga je opazoval in zraven skušal ujeti ritem njegove polke, a si je nazadnje poklapano priznal, da bo raje ostal
plesni partner z metlo.
Ja, ja, takšen je naš Tonči na zabavah. Upam, da sem vam v tem
kratkem sestavku v grobem predstavil, kako je žurati s Tončijem. Če je še kak dvomljivec med vami, ki ne verjame mojim
besedam, ga vabim, naj se udeleži kakšne Vivine zabave. Kakršna koli dvomljivka pa naj na zabavo pride v polni plesni
pripravljenosti – vsekakor se ji bo (z)vrtelo!
Naj omenim, da mi je bila v čast naloga, ki sem jo dobil, namreč
pisati o človeku, ki je nepogrešljiv člen Vivinih vaj, nastopov in
zabav. Stárosta našega zbora je poosebitev le-tega: zrel, zabaven
in mestoma divji.
Glede na to, da si je res težko predstavljati delovanje Vive brez
njega, naj velja tudi zanj podobno geslo, kot ga ima zbor: »Naj
živi, raste in pleše!«
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september 1997
Četrti letni koncert

Korepeticije z basi
Larisa Jagrič
Stara koka + nova kuharica
= dobra supa
Nekega jesenskega dne leta 2009, moj
spomin niti ne seže več tako daleč, me
je Simona povprašala, če bi bila voljna
imeti na skrbi base, ko le-ti ne bodo imeli svojega vodje. Seveda,
zakaj pa ne? To je dobra kupčija, sem si mislila. Simoni se bo
delo razbremenilo, jaz pa bom poleg basovske zabave deležna
novih izkušenj vodenja in vaj v učenju potrpežljivosti. Tako nekako se je vse skupaj začelo.
Otvoritvena sezona starih basov z novo korepetitorko se je pričela na intenzivnem vikendu na Ljubelju. Malo pred začetkom
vaj sem v želodcu že začutila ščemenje, kako bom opravila svoje novo poslanstvo. Bodo z menoj zadovoljni? Pa Simona, bom
izpolnila njena pričakovanja?
No, začetek ni bil tako strašen. V resnici je bil začetek prav
sproščujoč, saj so basi že na prvo vajo prinesli polno steklenico
rujnega in kozarce, da ga med njimi tudi zame ni zmanjkalo.
Pa smo prepevali. Mrvico sem se pri delu še lovila, kajti nisem
si upala do basov nastopiti s preveliko mero zahtevnosti (te že
na vaji ravno ne manjka), obenem pa sem jih želela naučiti, kar
mi je bilo zadano. Ah, vaja je bila nadvse prijetna; ni manjkalo
smeha, zabave, petja in pitja, kajti naša pevska grla se hitro osušijo. In vaj je bilo konec! Odzivi? Hm, niti danes ne vem natančno, kakšni so bili odzivi, sem pa prepričana, da so bili rezultati
odlični: odlični pevci, prijeten repertoar in svež gorski zrak.
Na vsako vajo sem prihajala bolj sproščena, manj pripravljena,
včasih polna energije, da je na koncu nisem več imela, a včasih
se zgodi tudi obratno. Basi te znajo zasukati – ti vzeti še tisto
malo potrpljenja, ki si si ga pridobil (še posebej, če so na korepeticijah prisotni tudi tenorji, kar pa se zgodi zelo redko), ali pa ti
veselje in budnost z vajami kar podarijo.
Včasih pa, veste, pridejo tudi trpki trenutki, ko bi se vsi kar najraje razjokali, ker nam ne gre in ne gre v glavo, kaj šele v uho,
zaigrana melodija. Tako se je dogajalo z Mahlerjem. Dovolil si
je pleskati z vsemi kombinacijami melodij, harmonij, sozvočij,
ki to včasih niso več bila, da so bile na vajah pavze pogostejše
od petja. Pa ne zato, ker bi jih mojster tako pogosto uporabljal,
ampak ker smo si jih mi dovolili vzeti. Le tako smo se zopet
po kozarčku ali dveh okrepčali in opogumili, da nadaljujemo
z delom.
Po dežju posije sonce! In z njim spored za letni koncert, kjer
smo prepevali same lepe; črnske duhovne, spirituale, Beatle in
Abbo. A korepeticije? Super! Z basi smo že na začetnih vajah
prepevali, kakor da so nas pesmi spremljale od zibelke naprej –
no, nekatere zagotovo so.

Basi so posebna vrsta ljudi – vsem so ljubi in
njihovi žametni glasovi očarajo vse.
In bilo je zabavno, bilo je sproščeno in bilo je včasih tudi naporno. Korepeticij namreč ni manjkalo, vseskozi smo se na vajah
morali deliti, a tudi basi niso bili vedno vestni pri obiskovanju
vaj. Včasih je manjkal kakšen, včasih pa je bil na vaji kakšen.
Minila je prva, minila druga in mineva tretja sezona nove korepetitorke za base. In občutje? Veselo! :) Basi so posebna vrsta
ljudi – vsem so ljubi in njihovi žametni glasovi očarajo vse. So
sproščeni in za delo je to še kako koristno, so skrbni, a včasih
v svojih razvnetih pogovorih tudi na to pozabijo. Tako mora
njihova korepetitorka, ki je ob basih že pridobila mišice, nositi
»sint« tri nadstropja čez Vivino palačo. Ne smem pa pozabiti na
njihov pevski položaj. Imajo najboljši sedež, ki bi si ga človek
mogel zamisliti pod soncem. Sedijo namreč za nami, soprani.
Kar naj kdo oporeka, a jaz vam pravim, ni boljšega para od soprana in basa. :) Muahaha!
A kupčija, četudi se ne splača, se vedno splača. Izkušenj imam
več, z njimi pa več znanja. Naučila sem se uživati med resnim
delom, a potrpežljivosti se še vedno učim. Ampak to me za zdaj
še ne skrbi. Dela je še dovolj in tretja sezona pri Vivi tudi ni
zadnja. Naučim se še veliko, v veselje pa mi je, da košček svoje
učenosti delim z basi.
Juha pa je tako ali tako na koncu vedno zelo okusna, četudi
vsakič malo drugačna.

>>

1998 >>

september 1998
Peti letni koncert

>>

oktober 1998
Revija pevskih zborov
Škofljica
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18 let - 18 razdelkov
Alenka Černelič Krošelj
Sestavek, ki ga pišem z nasmehom, s
solzami, nostalgijo in razmislekom
… Uh, je to starost ali pa je res ta Viva
tako pomemben del mojega življenja,
da ne gre brez nje.
Pa naj bo tako, kot se spodobi, in bom začela na začetku. Pisanje
sestavka za naš časopis je bil izziv, izziv zaradi številnih stvari,
izziv tudi zato, ker sem med tistimi, ki ves čas nekaj raziskujemo, zapisujemo, predstavljamo, pišemo in na različne načine
in v različnih oblikah »besedičimo«. Oseben pogled, brez histo-

Boštjan Piltaver
Mateja Jankovič Čurič
alt

Mateja Jankovič Čurič je tudi že dosegla
polnoletnost pri Vivi (18 let) in si je
vzela 2 leti dopusta in 1 leto porodniške.
Najljubši stil pesmi so ji ljudske pesmi.
Lepe spomine ima na turnejo v Litvi
in žurke pri Hervolu. Nikoli več ne
želi peti »komada iz Švice«, obožuje pa
pomlad, ko bi preživela sanjske počitnice
na koralnem otoku. Preredko ločuje
odpadke in bi odprla privatno šolo, če bi
zadela na lotu. Boji se revščine, najraje
pije koka kolo, od zelenjave daje prednost
krompirju in najbolje skuha lazanjo.
Njena misel: »Vsaka stvar je za nekaj
dobra!«

bariton

Boštjan Piltaver – Banč je pri Vivi že ducat let, ki pa ga je zapolnil tudi s polletno
pavzo. Najljubši stil pesmi mu je Bohemian rhapsody stil. Ima lepe spomine na
letni koncert 2011, Carmino Burano in
Grčijo (oz. se je nič ne spomni), prav tako
ima pomanjkljive spomine na naše žurke
… Simfonija tisočev se mu je zamerila, da
se je bo izogibal, ima pa rad poletje, ko
uživa v svojih najljubših počitnicah nekje
na plaži pri 35 °C, nič pa se ne bi branil
tovrstnih užitkov tudi ob božiču. Pogosto
ločuje odpadke in bi ga kap, če bi zadel na
lotu. Ima fobijo pred zadetkom na lotu.
Najljubša zelenjava zanj je piščanec, ki ga
rad poplakne s kakim 'pirčkom' in 'vinčekom'. Najbolje skuha halo pico in se ne
obremenjuje z vodilnimi mislimi skozi
življenje, saj 'ne misli glih prou pogosto,
ha ha ha'.

Nekdanji pevci me po prvem pozdravu vedno vprašajo: »A ti si pa še vedno pri Vivi?«
rične distance, vpogled v vsakdanje življenje …, nič takega, kar
ne bi kot etnologinja in kulturna antropologinja tako in tako
ter »itak« počela ves čas. Vendar pa je ta sestavek drugačen, je
vpogled v pomemben del skorajda polovice mojega življenja, je
vpogled v številne prelomnice in zgodbe, ki me zaznamujejo in
so me sooblikovale. Je neke vrste intimni dnevnik, ki ne sledi
dnevom, ampak je kronika, ki sem jo strnila v 18 točk – 18 mojih let z Vivo, kjer se prepletata moje življenje in življenje Vive,
kar se spleta v neločljivo pletenico – lahko bi zapisala tudi v
srce ali pa v voluto – spiralo, ki se je sicer začela, a še ni videti
njenega konca, pa čeprav me nekdanji pevci ob srečanju in po
prvem pozdravu vedno vprašajo: »A ti si pa še vedno pri Vivi?«

Kronika ali kako je biti vivek v 18-ih točkah:
1. razdelek
Leto 1994, bil je 1. september, in soseda, prijateljica iz otroštva,
je že bila članica Vive. Takrat se nisva kaj posebej družili, ona
je bila še dijakinja, jaz že študentka. Vezi pa so bile in so vseeno
močne, otroštvo blizu, prijateljstva pa trdna. »Nahecala« sem
svojega brežiškega fanta (sedaj je to moj mož), košarkarska liga
se še ni začela, da sva šla skupaj na 1. letni koncert Vive. Vem
tudi, kako sem bila oblečena – črno-belo z lastnimi rokami sešito obleko in prozorno jakno – jopico, visoke pete, tako kot se
spodobi za koncert. Bil je topel večer, polno dvorišče brežiškega gradu in zanimivo dogajanje. Dinamična dirigentka, instrumentalisti, zbor mestoma na meji, skupaj pa super. Odlično,
sem si mislila, to bi bil zbor zame, pa še blizu je in v Brežicah,
kjer je doma moj fant in kjer poznam samo njegove kolege, bi
bilo odlično, da imam še svojo – lastno družbo.

2. razdelek

Irena Hribar
sopran

Irena Hribar poje že šestnajst let brez
pavze. Obožuje vse dobro zapisane in zapete pesmi, vse pa je odvisno od razpoloženja, vremena … Nikoli več pa zagotovo
ne želi peti pesmi Drim, drim, drimala.
Najbolj je uživala na turneji v Grčiji, ker
je bil Timotej že tako velik, da ni bilo z
njim nobenih težav in sta se lahko z možem oba prepustila Vivinemu rajanju,
tudi na zadnji dan, ko je letela v bazen.
Žuranje z Vivo ji gre dobro od grla, saj
se težko odloči za najljubšo žurko. Med
boljšimi so zagotovo iz leta 2010 pri
Alenki v 'gorci', ko smo še ob treh zjutraj ubrano peli, brucovanje v Nerezinah
2000 (bruca Dejan in Alex), pa občni zbor
na kmetiji Pudvoj. Če bi zadela na lotu,
bi najprej naredila žurko, potem pa šla
za celo poletje v Južno Ameriko, kjer bi
pila jegermajstre, jedla solate in nikakor
ne kuhala, kajti tega ne mara. Živela bi z
mislijo: »Carpe diem!«

Lučka Černelič
alt

Lučka Černelič plemeniti Vivine vrste
že 20 let, ki jih je napolnila s kratkimi
prekinitvami kumulativno do pol leta.
Najlepši stil pesmi ji je spiritual/traditional. Turneje oz. koncerti, ki so ji ostali v
najlepšem spominu, so turneja po Kanadi, Letni koncert 2011, Simfonija tisočev.
Obožuje žurke na Žlegarju, ne mara pa
pesmic Nekje in Z gozdom prihajam. Uživa v zimskem letnem času in je že bila na
sanjskih počitnicah, saj ne pričakuje nič
več sanjskega. Redno ločuje odpadke in bi
»odletela v nebo«, če bi zadela na lotu. V
svojem življenju je neustrašna in obožuje
Marjanov chardonnay. Najljubša zelenjava so ji nekisle kumare in je mojster v
kuhanju sirovih štrukljev. Njena vodilna
misel: »Delaj, misli, poj, uživaj, se na drugo ne oziraj!«

Petkov večer, kmalu po prvem letnem koncertu Vive – sestra
Ivanka in njena oziroma najina prijateljica Dragica sta bili že
članici, jaz pa sem se družbi pridružila po vajah – v pivnici pri
Simoni (Deržičevi). Super je bilo, peli smo in peli. Simona je
malo prisluškovala, kako mi gre, in potem rekla, da naj kar pridem čim prej, seveda na avdicijo. Ampak je kazalo dobro. Sicer
pa sem bila takrat že »stara« cerkvena pevka in tudi pevka z izkušnjami v mladinskem zboru Veter v Ljubljani in na ta petkov
večer sprejeta tudi v MePZ Viva Brežice.

3. razdelek
Vsak petek grem še vedno z veseljem na vaje. Tudi ko sem tako
utrujena, da ne bi prav nič več počela in sem bila doma samo
20 minut ter sem v tem času pripravila maso za palačinke, jih
nekaj spekla (za lačne otroke) in potem vseeno odhitela na vaje.
Prva moja leta v Vivi smo imeli ločene (ženske, moške) vaje tudi
med tednom. Če je bil ponedeljek, smo si študentke uredile, da
smo ostale doma ali pa smo prišle domov in naslednjo jutro
šle nazaj. Vaj nismo želeli zamuditi, veliko smo se ukvarjali z
vokalno tehniko, uživali pa smo še posebej po petkovih vajah
v pivnici. Frenk Urbanč je nosil s sabo besedila popevk in ljudskih pesmi in smo peli in peli vse do jutranjih ur. Potem pa smo
še nadaljevali na starem motelu, kjer smo si privoščili najboljši
pomfri, ki je bil na voljo ob 5-ih zjutraj. Povezani smo bili ne
glede na leta, takrat še vsi brez resnih obveznosti in s časom, ki
je bil nujno namenjen Vivi.

4. razdelek
31. avgust 1996 – poroka. Bila sem med prvimi poročenimi
pevkami oziroma poročenimi med petjem pri Vivi. Prva moja

poroka, povezana z Vivo, je
bila sestrina, 29. decembra
1994. Ko smo prišli iz cerkve,
je Viva metala riž in pela
Dan ljubezni, pesem, ki je
še vedno »Vivina poročna
pesem«. Potem je bilo tako in
še lepše na moji poroki, kjer
se je obred začel s koračnico
in staro ljudsko Od nebeške
ohceti. Potem so zvečer kar
naenkrat prišle maškare
– pevci, oblečeni v pojoče
cigane. Prinesli so polno
daril – rabljeno zobno pasto,
prazen šampon … – vsak
predmet je imel navodilo za
uporabo. Takrat nekako se je
začelo. Najlepši del poročnih
maškar, ki so stalnica našega
društvenega življenja, pa
so vedno priprave nanje.
Iskanje primerne teme,
oblačil, pripomočkov, pesmi.
Tega ne zamudim oziroma
zamudim samo v ekstremnih
okoliščinah.

5. razdelek
Moji otroci – »Vivini« otroci.
Trikrat mama, vsak moj porod pa je povezan tudi z Vivo.
Večer pred rojstvom Lede bi
lahko pela na koncertu v Kulturnem domu Krško. Na dan,
ko se je rodil Vito An, sem do
1.00 pomagala na veselici, ki
smo jo izvedli ob podpori Občine Brežice v čast 10. obletnice samostojne države. Na
večer, ko sem že štela minute
med popadki, bi lahko še snemala Vrtiljak za novo Vivino
zgoščenko, na jutro, ko sem
imela rok, pa sem še pri oblikovalcu delala korekture za
zbornik ob 15. obletnici Vive.
Prvič, leta 1997, sem imela
malo daljši porodniški dopust
– dopust od vaj in nastopov,
drugič sem letela med odmorom letnega koncerta nahranit Vita Ana in tretjič sem 19
dni po rojstvu Jazona že predstavljala zbornik v sejni sobi
Upravne enote Brežice.

6. razdelek
Prva družinska turneja. Kanada in še vse druge skupne turneje. Ni vedno lahko potovati
z Vivo in s sabo imeti tudi
družino. Leta 1999 je bila
Leda še majhna, bila je stara
23 mesecev, navihana deklica,
ki je znala očarati. Številne fotografije potrjujejo, da si je vedno našla »žrtev« za igranje in
hecanje. Takšna sta tudi Vito
An in Jazon. Tako med naše
družinske zgodbe štejemo
tudi legendo o »super pujsu«
iz Grčije (Vito An), prve Jazonove korake na tekmovanju v
Riminiju leta 2009 in njegovo
veselje nad vožnjo z avtobusom in našim šoferjem Stanetom iz Nemčije.

7. razdelek
15. obletnica, posvet in
zbornik, med letoma 2007
in 2008. Obletnice so vedno
nadaljevanje na strani 11

>>>

Vivino prvo gostovanje
1993

Vodopivčev kvak-kvak v Nemčiji
1999

Uroš Brezovšek

Na Vinski vigredi v Metliki

Ko se poskušaš spomniti prvega…, ti
vedno v spominu ostane najslajše. Dolgo smo se odpravljali in končno odpeljali naproti našemu prvemu gostovanju, takrat smo rekli kar turneji. Saj Vinska vigred
kaj drugega tudi ne more biti.
V spominu so mi najbolj ostale tri stvari. Prva, da smo imeli s
seboj dva posebna gosta, tj. pevca MoPZ Kapele, ki sta bila naša
vodiča na pevski reviji v Kapelah, kjer smo se »ful zaštekali«
in jima obljubili, da gresta z nami na naše prvo gostovanje. Pa
ne kot vodiča, ampak kot naša gosta in spremljevalca. Le kdo
bi se odpovedal družbi mladih deklet iz Vive, pa še na Vinski
vigredi.
Drugo, kar je zaznamovalo naše gostovanje, je bila pesem Da
pa čanynu. Simona je ta rezijanski napev priredila iz ženske
verzije v mešano. Tisti, ki nas niso poznali, bi rekli, da v zmešano. Rezijanski napev se pač poje »tutta forza« na grlo, kar je
dalo pesmi posebni čar. Mislim, da so nas imeli v Metliki že
zadosti. Sam sem nehal šteti ponovitve nekje pri deset. Kaj so
si le mislili obiskovalci? Že skoraj brez štime smo še zadnjič,
lahko rečem, odkrulili pod šotorom, ko nas ni skoraj nihče več
poslušal, najbolj vztrajni obiskovalci Vigredi pa so nas bili že
popolnoma vajeni.

Lidija Cizel
V znanem Berchtesgadnu v Nemčiji
smo na povabilo Bavarskega slovenskega društva koncertirali od petka,
4. 6. 1999, do nedelje, 6. 6. 1999. Obeležili smo 150. obletnico zborovskega
društva Liedertafel. Koncertov smo se
udeležili namesto pobratenega UPZ Emil Adamič iz Ljubljane.
Za zamenjavo nas je predlagal Franc Kene. Glede na odzive, ki
smo jih prejeli v Berchtesgadnu, smo bili očitno odlična zamenjava. Tudi sami smo bili zadovoljni z našo mini turnejo.
Z nami pa zaradi bližajočega se poroda ni odšla naša zborovodkinja Simona. Nadomestila jo je kar študentka glasbene
pedagogike Mateja Rožman, altistka. Med potjo smo doživeli
veliko, tudi sneg. Vozili smo se šest ur. Že istega dne, ob 17. uri
popoldan, smo imeli prvo vajo v koncertni dvorani in ob 20.
uri koncert. Zapeli smo štiri pesmi. Sodelovalo je osem zborov
iz Nemčije in Avstrije ter mi, edini iz Slovenije. Ljudi smo malo
zmedli, ko smo zapeli Rezijansko in Jnjen čeuá jti gná. Nič čudnega, saj te slovenščine tudi sami najbolj ne razumemo. Neki
moški zbor je prepeval Vodopivčevo pesem Žabe. Pesem so zapeli v nemščini, kar je bilo posebej smešno, saj so namesto hi-

Razgled z Orlovega gnezda

Že s koncertom v petek smo opozorili nase in tako nadaljevali tudi v soboto dopoldan. Na osrednjem trgu v Berchtesgadnu
smo prepevali ljudske pesmi. Z belimi klobuki smo bili pravi
trubadurji. Nato smo bili prosti in si privoščili izlet na bližnji
Kehlstein, kjer stoji mogočno Orlovo gnezdo, ki je sedaj restavracija. Z vrha se ponuja odličen razgled na salzburško nižino
in na jezero Königsee. Seveda se je na vrhu in po celi nižini
razlegala slovenska pesem. Zvečer smo prisluhnili koncertu
filharmoničnega orkestra BadReichenhall, solistom ter zboru
Liedertafel. Cel večer so igrali in prepevali znane in priljubljene skladbe Smetane, Schuberta, Mozarta, Brahmsa, Verdija in
še drugih. Seveda smo si tudi sami takoj poželeli sodelovanja s
kakšnim orkestrom in se preizkusiti tudi v takšnem petju. Kasneje se nam je želja resnično večkrat uresničila.
V nedeljo smo sodelovali pri slavnostni maši in povorki, kjer
smo spet opozarjali nase s klobuki in majicami, drugi pa z »lederhösami in hösenträggerji«. Ob 16. uri smo imeli še zaključni
koncert, na katerem so se nam prav prisrčno zahvalili za sodelovanje. Potem pa smo se polni novih vtisov in utrujeni vkrcali
na naš avtobus in se srečno vrnili domov.

Ljudi smo malo zmedli, ko smo zapeli
Rezijansko in Jnjen čeuá jti gná. Nič
čudnega, saj te slovenščine tudi sami
najbolj ne razumemo.
trega »rega, rega, rega …« peli počasi »kvak, kvak, kvak«. Ko so se
naši nasmeški polegli in smo malo razmislili, smo ugotovili, da
Nemci ali Avstrijci res ne morejo hitro zapeti rega, rega, rega.
Po večerji smo se vrnili v motel Gästenhaus Freimann, ki je bil
podoben večji koči. Lastnik se je pobahal, da je stric znanega
smučarja Thomasa Stangassingerja. Zvečer nas je takoj povabil
na žuranje v prostor za druženje. Ker smo bili edini nastanjeni,
se ni obiral in nam je takoj pokazal, kako se jodla. Tudi sami
smo se preizkušali v jodlanju, potem pa raje kar zapeli.
foto: arhiv MePZ Viva

Tretja pa je postala že kar znamenitost Staničeve družine. Starejši od Staničevih bratov je na poti domov sedel na predpredzadnjem sedežu avtobusa in tam se je začelo iskriti med njim
in njegovo bodočo ženo Alenko. Seveda sta vse zanikala, pa ne
za dolgo. Ni treba posebej poudarjati, da se je podobno ponovilo
čez nekaj let, ko sta na istem mestu v avtobusu sedela Samo in
Sabina (danes tudi Stanič). Katera turneja ali nastop pa je bil
takrat, pa se niti ne spomnim. Pa saj ni pomembno. Imeli smo
se super in škoda, da nismo še kdaj zavili na kakšno Vigred, a
brez Da pa čanynu …

¸junij 1999
Berchtesgaden, Nemčija
koncertna turneja

foto: arhiv MePZ Viva

1999 >>

>>

april 1999
Tekmovanje Naša pesem Maribor
srebrna plaketa

Orlovo gnezdo
foto: arhiv MePZ Viva

>>

ČASOVNICA

Viveki v Berchtesgadnu

>>

1999 >>

oktober 1999
Toronto, Kanada
koncertna turneja

>>

>>

oktober 1999
Tekmovanje Novy Bor, Češka
bronasto priznanje

november 1999
Šesti letni koncert

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Vivin časopis

18 let - 18 razdelkov				

Barbara Les
sopran

Barbara Les 'zažiga' pri Vivi že 15 let
in si je vzela pavzice v dolžini 3 let po
obrokih (za vsakega otročka po eno leto).
Najljubši stil pesmi so ji vse tiste, kjer so
soprani glavni, sanja pa o povratku na
turnejo v Grčijo. Glede najljubše žurke
ni izbirčna in so ji bile dobre vse tiste,
ki se jih spomni. Nikoli več ne želi peti
napamet in bo šele z nastopom 'penzije'
ugotovila, kateri letni čas ji je najljubši.
Sanjske počitnice so ji karavaning kjer
koli. Glede zbiranja odpadkov ni opredeljena in bi sponzorirala Vivo, če bi zadela
na lotu. Nima strahov pred altistkami.
Najraje pije modro frankinjo pa še vodo,
ko ni frankinje. Najljubša zelenjava zanjo
so bučke in korenček, ki jih tudi najbolje skuha. Skozi življenje jo vodi misel:
»Kdor pije (ops, poje), zlo ne misli!«

Amir Tokić
bariton

Amir Tokić bo naslednje leto v Vivi dosegel že 3/10 abrahama in je vesel, da se
ga še nismo znebili, glede na to, da je konstantni kričač. Vse, kar se da dobro peti in
je drugačno, mu predstavlja izziv. Najraje
se spominja popotovanja po Kanadi in
žurke na plaži po osvojeni lovoriki v Grčiji. Nerad poje, ko je hripav, veseli pa se
pozne pomladi in razgibanega dopusta,
saj ga poležavanje na plaži ubija. Vestno
ločuje odpadke, še posebej, če ga kdo opazuje, dobitek na loteriji pa mu ne bi spremenil življenja, le nekoliko manj skrbi bi
imel. Ker ga je strah letenja, zelo nerad
smuča. V vseh letnih časih si rad privošči kavo z mlekom in kozarec vode, na
krožniku pa najraje vidi piščanca, »karfijolo«, še posebej pa kitajsko zelje, ker
hrusta. Njegove misli so vedno pozitivno
naravnane, zato je tak tudi njegov moto:
»Always look on the bright side of life!«

Sabina Žibert
alt

Sabina Žibert ex Tokić je pri Vivi že 12
let brez podatka o prekinitvah. Vsi stili
so ji OK. Najljubši turneji sta ji Francija
in Grčija, najboljši piknik pa kostanjev
piknik v Peklu 2004. Ne ve, česa ne želi
več peti, obožuje poletje, ko uživa na
morju svoje sanjske počitnice. Ni podatka o njenem odnosu do odpadkov in bi
razdelila denar od zadetka na lotu šele,
ko bi si kupila avto, hišo ... Boji se malih
žužkov na dolgih nogah, najraje pije gosti breskov sok in od zelenjave jé čebulo
s kislo smetano. Je zelo samozavestna pri
mnenju o svojem kuhanju, saj pravi, da
je vse dobro, kar skuha. Skozi življenje jo
vodi misel: »Smej se, smej se, smej se in
svet bo lepši.«

Berta Balon
sopran

Berta Balon je pri Vivi že polnoletna (18
let), ki jih je 'pregurala' brez pavze. Najljubši stil pesmi je odvisen od njenega
razpoloženja, najlepše spomine ima na
turnejo v Kanado in na žurko v Prevezi
– Grčija. Čuti nenaklonjenost do nesposobnih instrumentalistov, uživa pa v jeseni. Upa na srečanje s svojimi sanjskimi
počitnicami in redno ločuje odpadke. Če
bi zadela na lotu, bi vse zapravila: «Kako
dobili, tako zgubili.« Je zelo skrivnostna
glede svojih strahov. Najraje pije brežiško
vodo iz pipe in jé vse vrste solat. Najbolje
skuha testenine na 1001 način, skozi življenje pa jo vodi misel: »Posvojite hišnega ljubljenčka, še bolje dva. To je čudovit
način dajanja in sprejemanja ljubezni.«
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razlog, da naredimo kaj posebnega, manj klasično zborovskega.
Zaradi uspešnih projektov, ki smo jih izpeljali v preteklosti,
in zaradi jasne vizije v prihodnosti smo v letu 2007 pripravili
strokovni posvet z naslovom ZBOROVSKA GLASBA V
POSAVJU OD 19. DO 21. STOLETJA: Mešani pevski zbor Viva
Brežice, dediči preteklosti, soustvarjalci sedanjosti in nosilci
prihodnosti, ki je bil uspešno izveden v soboto, 20. oktobra
2007, v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice v okviru
15-letnice delovanja zbora.

V odlični družbi prejemnikov
priznanj sem prejela srebrno
in ponosno pošiljala poljubčke svojim vivekom, ki so ploskali in vriskali na balkonu.
Kaj zapisati ob tem – velika
hvala!

V luči regionalnega in medregionalnega povezovanja ter v luči
preseganja geografskih meja smo želeli vzpostaviti novo obliko sodelovanja na regionalni in državni ravni ter s strokovnim
srečanjem praznovati naših petnajst let.

Zvesti (prostovoljci obveznega poslušanja) poslušalci, kritični ati in vedno zadovoljna
mama, ki pohvali, ter cela
družina. Domači, pa ne samo
moji, ampak od vseh pevk in
pevcev so naša obvezna in
najbolj zvesta publika. Številni nam sledijo tudi drugam
(npr. na tekmovanje Naša pesem), predvsem pa jih pričakujemo na letnih koncertih,
kjer je potem malo prostora
za ostale. Hvala vsem!

Za vsakih pet let smo namreč poleg koncerta pripravili še nekaj,
kar je »ostalo«: zgoščenko Vivat, crescat, floreat ob 5. obletnici
in zbornik Odkar vem zanjo … ob 10. obletnici. Tako smo za
naših petnajst let želeli pripraviti nekaj novega in drugačnega. Glede na pomen zborovstva v Posavju in v Sloveniji se je
zdel strokovni posvet, torej srečanje različnih strokovnjakov,
prava odločitev. Ob tem smo želeli predstaviti tudi naše delo z
različnih zornih kotov. Bila je zanimiva izkušnja, za nekatere
preveč strokovna, za druge pa priložnost, da naše delo pogledamo širše.
Raznolikost pevk in pevcev ter njihove sposobnosti so omogočile, da je organizacijski del posveta in zbornika nastajal in
nastal z združenimi močmi znotraj zbora. Tako kot je v Vivi
v navadi – vsak prispeva, kar lahko, vsi skupaj pa skrbimo, da
dosežemo cilje, ki si jih zastavimo.

8. razdelek
Vivine obleke. Oblačilni videz smo zamenjali le štirikrat. Malo
za 20 let, še posebej zato, ker opazujemo druge zbore, ki imajo
vedno (vsaj tako se nam zdi) nekaj novega. Prve uniforme so
bile bele bluze in vijolične hlače ter zeleno-vijoličen unikatno
poslikan šal ali kravata (izdelala Simonina sestrična Mateja Bogovič Fifnja). Hišni krojači in podporniki so bili seveda Rožmanovi z Ulice bratov Cerjakov.
Po najinem prihodu leta 1994 sva z Berto stalni sooblikovalki
Vivinega oblačilnega videza. Najine izkušnje in kompetence,
povezane z oblekami, nama vsake toliko časa pripeljejo izziv
in težko nalogo izbora materialov, krojev in izvajalcev novega
videza. Nismo vedno vsi zadovoljni, dobro blago je težko najti,
ustrezen kroj še težje izbrati, s šiviljami in krojači pa po sreči
ni bilo težav. Leta 1997 smo tako petletnico praznovali v novih zelenih bluzah s črnim ovratnikom in gumbi ter z dolgim
črnim krilom, fantje v novih črnih oblekah (suknjič z ruskim
ovratnikom), belo srajco in zelenimi šali. Si predstavljate, da
smo imeli toliko denarja, da smo kupili vsem tudi čevlje? Lučka
je edina pevka, ki jih še vedno nosi in jih ima še vedno »rada«.
30 črnih dolgih prosojnih šalov – dodatek k našim tunikam
sem v letih od 1997 do 1999 obrobila kar sama, potem smo
našli še vijola maroken (vrsta blaga) in dali narediti še vijolične
tunike in vijolične šale, fantje so dobili tudi zanimive poševno zapete črne telovnike. Pa potem dolgo časa nič, ker je nova
zborovska uniforma velika investicija. Vmes smo uspeli dobiti
kakšne sponzorske majčke pa kakšno kapo z napisom ipd. Leta
2007 smo ob 15. obletnici prenovili tudi naš videz. Ostali smo
v naših barvah, z Berto sva za pevke izbrali šantung svilo lepe
prelivajoče se zelene barve, Berta je našla tudi dober design –
nekaj spet asimetričnega, kar lahko ustreza vsem našim velikostim in videzu. Tokrat smo se ženske odločile za črne hlače,
za fante pa sva naročili klasične obleke pri Krojaštvu Rožman,
zraven pa še iz »našega blaga« kravate. Včasih oblečemo še tudi
»stare kombinacije«, novim pevkam in pevcem predajamo tiste,
ki so jih bivši člani vrnili, večkrat kaj predelamo, vmes se zredimo ali shujšamo, popravljamo dolžine, si kupimo nove čevlje,
neprimerno operemo, popolnoma onesnažimo zaradi živčnega
potu, na poti med učilnico in dvorano nas dobi dež, pri mladih
mamah se pocedi mleko, kravata ostane zavezana, zmečkana,
jo založimo ali zgubimo, gumbi odpadejo (imam vedno s sabo
sukanec in šivanke ter sponke), pozabimo črne nogavice, strgamo najlonke, pozabimo prave čevlje …

9. razdelek
Srebrno Prešernovo priznanje. Izjemen občutek je bilo stati na
odru brežiškega prosvetnega doma 6. februarja 2012. Zunaj je
snežilo, celo popoldne sem bila na terenu, potem smo imeli še
Prešernu in prazniku posvečeno prireditev v Mestnem muzeju Krško, od koder sem glede na snežne razmere odšla pozno.
Voziti sem morala počasi, nikakor se avto pred mano ni vozil
hitreje kot 40 km na uro, v dvorani pa so že čakali na začetek.
V avlo sem si prinesla vijolično-črne čevlje (se spodobi, saj gre
za Vivo), Amir, ki mi je varoval stol, pa mi je pomagal zavezati
modne dodatke (se spodobi zeleno-vijolične, saj gre za Vivo).

10. razdelek

11. razdelek
Medgeneracijski dialog. V
Vivi je vsako leto leto medgeneracijskega sodelovanja.
Različni smo, različnih starosti, izkušenj, znanj, karakterjev in volje. Včasih se večkrat
vidimo, včasih manjkrat, včasih smo ob petkih izčrpani,
pa vendar bi sama težko brez
pripomb in opomb Barbare
in Lidije o lepoti in pameti
sopranistk in povprečnosti
altistk, brez Amirjevih iskrivih pripomb, brez izmenjave
mnenj z Matejo, brez večnega
»šolanja« Katje O., ker jo je pač
treba usmerjati, brez občasne
Tonijeve slabe volje, ker polno
ljudi ni na vaje, brez ugibanja,
kdaj bo na vaje končno prišel
Uroš, in brez številnih debat,
kaj je še treba narediti in kako
bomo to naredili.

12. razdelek
Blagajna in naloge blagajničarke. Kar nekaj let sem bila
članica upravnega odbora,
trenutno sem predsednica
nadzornega odbora, katerega
najpomembnejša naloga je
pregled in nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Vodenje društva ni lahka naloga,
še posebej je naporno delo
treh ključnih »društvenih
funkcionarjev«: predsednika/
ce, tajnice in blagajničarke.
To zadnje sem bila kar nekaj
zanimivih let. Let, ko smo
zbirali denar za našo drugo
in tretjo zahtevno turnejo,
tekmovanji v Litvi leta 2005
in v Grčiji 2007, ko smo zaradi tega stalno pobirali lastne
prispevke, vsak mesec dodajali na varčevalni račun in se
trudili, da smo čim manj porabili, da je čim več ostalo za
tekmovanja v tujini. Pri Vivi
nismo nikoli razkošno »jedli
in pili«, ampak smo uporabili in uporabljamo vse vire za
kakovostno delo, ki sega daleč
naokoli.

13. razdelek
Pravim, da se ne bom vtikala.
Delam, kar znam. Vsak naredi za Vivo tisto, kar zmore.

>>

ČASOVNICA

2000 >>

>>>

18 let - 18 razdelkov				
Včasih tudi kaj več in preveč.
Torej, to točko z ljudskim številom nesreče posvečam opravičilu za vse, kar je bilo preveč
in je koga ujezilo oziroma si
je rekel, da bi pa tudi Alenka
lahko bila kdaj tiho in brez
mnenja.

14. razdelek
Voznica in druge. Ko zaprem
oči. V 18 letih smo se naučili
več kot 250 pesmi. Še posebej
mi je bil všeč projekt Vivaldi
in koncert pod okriljem
Festivala Brežice, super je
bilo tudi, ko smo skupaj
ustvarjali Carmino Burano, še
posebej zanimiv in naporen
pa je bil projekt Mahler in
Simfonija tisočev. Ob tem pa
ne morem mimo slovenskih
ljudskih – meni najljubši sta
manj znani pesmi Voznica
in Oče naš hlapca Jerneja
– obe »zateženi« pesmi, a
vendar takšni, da se ju ne bi
naveličala in je škoda, da ju že

nekaj let ne pojemo več. Sem
tudi med tistimi, ki redno
poslušamo naše zgoščenke.
Najbolj pa sem ponosna, ko
moji otroci v avtu zahtevajo
Vivo in pojemo skupaj, še
posebej z zadnje zgoščenke
Viva (u)živa: Jazon zahteva
Plenty good room, Leda
Dancing Queen, Vito An pa je
»super fan« in ima rad vse.

15. razdelek
Kako je biti vivek? To je stvar
veselja, radosti, predanosti
petju, trdemu delu, druženju.
Včasih težko, večinoma izjemno, velikokrat pogumno.
Viva je več kot hobi, je zahtevna aktivnost, ki veliko vzame
in ogromno ter še več da. A si
predstavljate, da ta hobi ne bi
bil resen in zahteven?
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tudi Viva včasih odveč in bi
bilo bolje, če bi namesto na
vaje šla tako, kot je sedaj bolj
»in«, teč po nasipu ali pa doma
pekla piškote.

17. razdelek
Viva je način življenja. Primer: naporen teden, vsak dan
do poznega večera, tudi petek
se zavleče do sedmih. Hitro
domov, kjer na hitro pozdravim otroke, vzamem note
…, seveda zamudim na vaje,
ampak grem pa v vsakem primeru. Ko so bili majhni, jih za
pol ure rajši nisem vznemirjala in sem šla kar na vaje. Dejstvo pa je, da so otroci veseli,
ko grem na vaje, saj večinoma
pride babica Mina. Jupi in
najlepša hvala babici.

18. razdelek

16. razdelek
Življenje brez Vive. Si ga ne
predstavljam več, čeprav je

Še koliko let? Čim dlje, pa čeprav bo za to treba ustanoviti
upokojensko Vivo!

september 2000
Sedmi letni koncert

Težko je biti slavni vivek
Antonija Kozole
Občudujem tiste slavne osebnosti, ki
se uspešno spopadajo z vsiljivimi fotoaparati, kamerami, ki se pojavijo v
neprimernem trenutku okoli njih, in
s posamezniki, ki se pulijo za avtograme, omedlevajo v njihovi prisotnosti
ali jih celo zalezujejo. Nisem slavna
osebnost, ampak kot članica Vive sem bila že nekajkrat izpostavljena očem javnosti. Dejstvo je, da je naše ime v Posavju zelo
prepoznavno, ustvarili smo si dober imidž, posledica tega je, da
smo velikokrat vabljeni na prireditve, kjer z veseljem odpojemo kakšno pesem. Sodelovali smo pri bolj odmevnih projektih,
ki so nam vzeli ogromno časa. Novica o naši prepoznavnosti
je prišla na uho tudi ustvarjalcem oddaje Moja Slovenija, ki so
nas povabili na snemanje zadnje oddaje v sezoni. Uau, kakšna
čast nas je doletela! V nekaj dneh smo se odločili, da sprejmemo
izziv. Sicer v nepopolni zasedbi, vendar polni vznemirjenja in
pozitivne energije. Čakala nas je nora zabava v studiu, polna
smeha in glasbe. In poleg tega še medijska izpostavljenost – oddaja, ki jo vodi Galunič, ima namreč visoko gledanost. V tednu
po oddaji sem v službi z gosti, ki so spremljali kviz, razpravljala
o tem dogodku. Delam namreč v restavraciji v strežbi, kar pomeni, da imam neposreden stik z ljudmi. Že predlani sem od
posameznikov poslušala, da so nas spremljali preko TV-ekranov, lani smo odpeli z dvajsetimi zbori veličastno simfonijo,

ki so jo predvajali tako preko
televizorjev in radia, tokrat pa
nas je pred kamerami čakala
bolj sproščena zabava. Zanimivo je, ko poslušaš vprašanja
in komentarje, ki se nanašajo
na oddajo. Včasih ne veš, kako
bi se odzval na komentar: »Ej,
zadnjič sem te videl v oddaji.«
Ali naj na to odreagiram samovšečno in še zraven komu
ponudim svoj avtogram ali
naj vse skupaj zanikam in
pometem stvari pod preprogo ali pa naj samo potrdim in
čisto na kratko povem, kako
je prišlo do dogodka. Vsekakor bo treba v bodoče skrbno izbirati besede in tehtno
razmisliti, kako odgovarjati
na smiselna vprašanja in nesmiselne komentarje. Dejstvo
je, da moj odgovor ne bo zadovoljil vsaka ušesa, se bom pa
morala truditi, da bodo moji
odgovori preprosti. Ja, zelo
težko je biti slavna osebnost,
pa čeprav samo za en teden.

Vivina gostovanja v tujini
Gostovanje v Kanadi
Irena Hribar
Naše prvo pohajkovanje
čez lužo
Bil je avgust 1999. S Tonijem sva se
vračala s poročnega potovanja, sedela
sva na vlaku Neapelj—Rim in kramljala, ko je zazvonil telefon –
na drugi strani Simona: »Nakazali so nam nekaj denarja, nekaj
je še obljubljenega, nismo še na konju, vendar smo se v upravnem odboru odločili, da gremo v Kanado.« Super, hura, v Kanado gremo, ampak kakšen finančni zalogaj, kakšen izziv. Če se
danes spomnim na denarno stanje na našem računu na dan od-

S pesmijo in plesom smo želeli prikazati
utrip našega mesta nekje v začetku 20.
stoletja, ko so bile Brežice živahno mesto ob
sotočju dveh rek, Save in Krke.
hoda, me kar oblije pot. In vendar smo zmogli, tako kot že marsikdaj, s skupnimi močmi, dobro voljo in neizmerno energijo.
Vse priprave so se sicer začele že dve leti pred tem, ko je takratni predsednik Bojan Kaplan v imenu Vive poslal prvo pismo
Vseslovenskemu kulturnemu odboru in njegovemu predsedniku Ivanu Plutu, čez približno leto dni pa smo prejeli tudi
uradno vabilo iz Toronta. Aprila 1998 smo na občnem zboru
izvolili poseben odbor za Kanado in začeli z zbiranjem informacij, Simona in Alenka pa sta navezali prve stike z Mirkom
Ramovšem z Inštituta ZRC SAZU. Za Kanado smo namreč želeli pripraviti čisto nov projekt, ki bi našim izseljencem ostal
zares v spominu. In uspeli smo. Takole je v reviji Rast zapisal
sevniški umetnik Rudi Stopar: »Polne dvorane slovenskih domov so bile ena sama pesem. Nekatere od narodnih pesmi so
zapela vsa grla, ne samo zbor Viva pod veščo in svežo taktirko
Simone Rožman Strnad. Tak repertoar zbora bi doma, žal, ne
bil sprejet s takim navdušenjem, ker se ne bi v tolikšni meri
dotikal srca. Tam čez »lužo« pa je zbor Viva opravil stoodstotno
poslanstvo, za kar se mu je v pozdravnem govoru zahvalil tudi
slovenski častni konzul Joe Slobodnik (Belokranjec) in seveda
člani vodstva Vseslovenskega odbora.« Prizori s Slovenci so bili
res ganljivi, predvsem tisti z domačinoma Jožetom Černeličem
iz Dečnih sel in Frenkom Kukovico iz Brežic, brez katerih turneja ne bi uspela tako, kot je, meni pa so solze polzele po licih
na nastopu v domu upokojencev Lipa.
Ampak začnimo od začetka. Posebej za Kanado smo pripravili
splet ljudskih pesmi in plesov, ki smo ga poimenovali Ob sotočju. Za koreografijo smo prosili Brežičanko Mojco Leben in

njenega moža Zmaga, ki se je in se še poklicno ukvarjata z ljudskimi plesi. S pesmijo in plesom smo želeli prikazati utrip našega mesta nekje v začetku 20. stoletja, ko so bile Brežice živahno
mesto ob sotočju dveh rek, Save in Krke, ob stičišču dveh pokrajin, Kranjske in Štajerske. Prvič smo bili viveki v vlogi pevcev in
plesalcev in priznati moram, da smo zares garali, saj smo morali poleg usklajenega gibanja ustvariti predvsem odlično zvočno
podobo, ne nazadnje smo pevski zbor. Splet smo povezovali z
veznim tekstom, ki ga je po slovenskih bajkah povzela Mateja,
brali pa različni člani zbora. Tako smo na primer izvedeli, od
kod ime Črnomelj: po skopuškem mlinarju, ki je kaznovan mlel
samo še črno moko, čeprav je v mlin nasul lepo pšenico.
Splet Ob sotočju smo poleg slovenskih ljudskih pesmi v Kanadi
na koncertih predstavili štirikrat, najprej v slovenskem domu
v Torontu, nato v domu društva Sava v Kitchenerju, pa v Lipa
parku v San Catherins in nazadnje v dvorani Park Bled v
Beamsvillu blizu Hamiltona. Domače brežiško občinstvo si je
plese in petje lahko ogledalo na generalki pred našim odhodom
v Kanado in na našem 6. letnem koncertu novembra 1999 v
Prosvetnem domu.
Med posameznimi koncerti smo čas izkoristili za ogled nekaterih mest, znamenitosti in dogodkov. Že v Sloveniji smo rezervirali tri kombije in avto, naši dečki so morali narediti v Novem
mestu mednarodni izpit za vožnjo po Kanadi in Ameriki in
tako smo potovali. Bili smo na Niagarskih slapovih, v parku
Marineland, v Midlandu, Penetanguishenu, na izletu z ladjico
po zalivu Georgian bay, v deželi Amišev, sprehajali smo se po
Torontu, skočili v Ameriko, si ogledali tekmo NBA, opero Fantom iz opere, ženski in moški striptiz, skratka …
Na turnejo je šel z nami tudi snemalec Bojan Kostevc, ki je po-

snel vse koncerte in tudi »obkoncertno« dogajanje. Če koga zanimajo podrobnosti, naj se oglasi pri katerem od 40-tih potnikov turneje; kar poiščite po slikah, kdo je pred 13 leti prepeval
v Vivi in potoval z nami preko oceana. Turneja je trajala 11
dni, 7. oktobra 1999 smo se z letalom z Brnika odpravili do
Pariza, nato pa v Toronto – dooooolg let, vsega skupaj smo leteli
10 ur in 15 minut. Še dobro, da smo bili zabavna druščina in
dogodivščin na letalu ni manjkalo. Tudi Berta, ki letal sicer ne
mara preveč, je premagala to preizkušnjo in vesela sestopila v
Torontu.
V Kanadi smo spali v Ackers motelu, naši gostitelji so skrbeli,
da ne bi shujšali, saj so bili že zajtrki zelo obilni: salama, siri,
sadje, jajca, celo juha. Za kosilo smo si pomagali na različne načine, najbolj mi je ostala v spominu restavracija Mandarin, saj
smo prvič prišli v samopostrežni prostor, poln najrazličnejše
hrane, vsak pa je lahko za ceno 8 kanadskih dolarjev (približno
šest evrov) pojedel, kolikor je želel. »O, tile pa zagotovo niso
računali na lačne Slovence,« so rekli naši fantje ob vstopu v restavracijo. Natakarice so nam pridno nalivale vodo v kozarce in
ne brez razloga – kdor pije, manj pojé!
V sredo, 11. oktobra, je bil zahvalni dan, praznik, ko se v Ameriki in Kanadi na praznovanju zberejo družine, sorodniki in
prijatelji in to je bila prava priložnost tudi za viveke, da na ta
dan obiščejo svoje sorodstvo. Tisti, ki v Kanadi nimamo sorodnikov, smo se odpeljali na izlet v Ameriko, v mesto Buffalo.
17. oktobra ob pol osmih zvečer je bil povratni let preko Pariza
v Zagreb, kamor smo prispeli dan kasneje ob dveh popoldan.
Bili smo izmučeni od dolge vožnje in šesturne časovne razlike,
a še vedno dovolj pri močeh, da smo polni vtisov in navdušenja
nad prisrčnim sprejemom naših kanadskih rojakov na parkirišču pred Gimnazijo Brežice poskočno zaplesali.

foto: arhiv MePZ Viva

1999

Gasilska v Kanadi ...
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>>

>>

september 2001
Osmi letni koncert

oktober 2001
Tekmovanje Riva del Garda, Italija
dve zlati diplomi, nagrada za obetavno dirigentko
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marec 2001
Tekmovanje Naša pesem Maribor
srebrna plaketa

Park Marineland

foto: arhiv MePZ Viva

Alenka Černelič Krošelj
alt

Alenka Černelič Krošelj že osemnajst
let poje pri Vivi in bi nadvse rada šla z
zborom in svojimi najbližjimi okoli sveta ter na Tajsko. V vsakem stilu najde
kakšen super komad, morda tudi kakšno
dobro priredbo ljudske pesmi, na primer
Voznico. Ne želi več peti Vuštnejše. V
najlepšem spominu sta ji ostali Litva in
Grčija, od projektov pa Vivaldi. Najlepši
žur je doživela v Litvi po tekmovanju in
koncertu. Boji se kuge, lakote in vojne.
Najboljše se počuti, ko je jesen. Najraje
pije vodo, pojé šparglje in skuha lazanjo.
Skozi življenje jo vodi misel, da se vsako
dobro vrne z dobrim.

foto: arhiv MePZ Viva

Ob sotočju, dvorana Park Bled v Beamsvillu blizu Hamiltona

Drugi kombi, šoferja Bojan Kaplan in Samo Hajtnik

bas

Anton Hribar – Toni brez pavze poje v
Vivi že, odkar ve zanjo. Najraje prepeva
domoljubne pesmi, posebej lepe spomine
pa ima na lanski letni koncert, turneji
po Kanadi in Grčiji, žurko po prvi
občinski reviji na Bizeljskem, brucovanje
v Nerezinah in na maškare na svoji
poroki. Boji se, da bi moral še kdaj peti
slabo pripravljen. Obožuje zimo, ko se
bo odpravil na potovanje okoli sveta,
kjer bo redno ločeval odpadke, si našel
službo, v kateri bo užival, in jedel čebulo
ter pil radensko, a zagotovo ne v družbi
kač, ki se jih boji. Družini in prijateljem
rad pripravi kotlovino, v duhu Nejca
Zaplotnika pa je tudi njemu važnejša pot
in ne cilj.

David Križman
bas

David Križman poje že častitljivih enajst
let, od tega najraje sakralne pesmi. Najbolj sta se mu vtisnili v spomin turneji po
Švici in Grčiji, kjer mu je tudi ostala v najlepšem spominu žurka na prepovedanem
bazenu … Nikoli več ne želi peti Voznice.
Najbolj se boji, da ne bi zadel na lotu. Če
bi zadel, bi kupil hiško na morju in tam
preživljal poletja, ob tem pa pogosto ločeval odpadke. Najraje pije iz pollitrskega
kozarca in jé vso zelenjavo, ki jo tudi najbolje skuha sam.
foto: arhiv MePZ Viva

Dom društva Sava v Kitchenerju

Toni Hribar

Larisa Jagrič
sopran

Larisa Jagrič pri Vivi še ni nič pavzirala,
saj prepeva komaj slaba tri leta. Najljubše
so ji ljudske pesmi, najbolj je uživala na
turneji v Berlinu. Sanjske počitnice si
zamišlja v hribih v katerem koli letnem
času. Če bi zadela na lotu, bi vsem
bližnjim poravnala dolgove, si kupila
parcelo in pričela graditi. Boji se miši,
podgan in samote. Od zelenjave najraje
pojé melancan in pije vodo. Najbolje
skuha ajdove rezance ter skutine cmoke.
Skozi življenje jo vodi misel: »Never
compete, create.«

>>

ČASOVNICA

2002 >>

>>>

april–junij 2002
Projekt Requiem: 4 izbrani zbori in Orkester Slovenske vojske
koncerti: Trst, Maribor, Nova Gorica in Brežice

Na tekmovanje v Novy Bor

>>

maj 2002
Sodelovanje na sedmen mladinskem glasbenem festivalu in odprtju razstave Expo
Bern in Luzern, Švica

Ruhe, bitte!
1999

Lidija Cizel

Iz Kanade domov gatke oprat in
takoj naprej na Češko.

10 dni po vrnitvi iz Kanade smo se 28.
10. 1999 odpravili na mednarodno zborovsko tekmovanje Crystal Chor 1999 v Novy Bor na Češkem. Kot so zapisali v dopisu,
smo bili izbrani in tako se je tekmovanja udeležilo 9 zborov s
Slovaške, Danske, Estonije, Italije, Romunije, Latvije, Venezuele
in Češke. Potovali smo z avtobusom. Simona je imela s sabo
takrat štirimesečnega Krištofa.
foto: arhiv MePZ Viva

V petek dopoldan je potekala otvoritvena slovesnost, popoldan
smo imeli 20-minutno akustično vajo, za njo pa že tekmovalni
nastop. Priznam, da smo bili kar pošteno utrujeni. Najprej smo
si morali odpočiti od Kanade in 6-urne časovne razlike, nato pa
nas je dodatno utrudila še vožnja z avtobusom na Češko. Res
smo bili sicer zelo mladi, a ne toliko, da se nam utrujenost od
vseh preteklih dogodkov in poti ne bi poznala.
Ocenjevalno žirijo je sestavljalo kar 7 članov s Češke, Grčije,
Poljske in Nemčije. Ob 18. uri je potekala razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter gala koncert najboljših zborov.
Osvojili smo bronasto priznanje, nikoli pa nam niso izročili ali
poslali niti pisnih ocen niti točk.

Venezuelčani so se čudili našim plesnim
korakom. V primerjavi z njihovimi gibi smo
bili mi kot nenaoljeni roboti.
Po tekmovanju je sledil 'social evening with dance and music'.
Počastili so nas z večerjo, glasbo in plesom. Danci so kar prevzeli mikrofon v svoje roke in vsi vprek prepevali, Venezuelčani
so se čudili našim plesnim korakom. V primerjavi z njihovimi
gibi smo bili mi kot nenaoljeni roboti. Pri njih je vse naravno,
usklajeno migalo. Bivali pa smo v istem hotelu in si tako izmenjali različne stvari: od bankovcev do telefonskih kartic. Žal
so morali iti kmalu počivat, saj so bili na turneji po Evropi in
so nadaljevali pot. V hotelu smo imeli v našem nadstropju en
skupni prostor, katerega akustiko smo dobro preizkusili. Zapeli
in odplesali smo cel splet ljudskih, ki smo jih peli v Kanadi.
Peli smo prav po ljudsko, brez zadržkov in iz grl tako, da je
prišel receptor v naše 7. nadstropje in potožil, da nas je slišati
do recepcije. Hotel ni bil ravno 5 zvezdic, kvečjemu 2 zvezdici,
a kaj hočemo, ko so nam bivanje delno krili organizatorji, saj
smo bili izbrani v prvem krogu. Obedovali smo skupaj z drugimi zbori, največkrat kakšen krompir z zeljem, cmoke in druge
značilne češke jedi. Pribor in krožniki so bili aluminijasti. Mislim, da smo jedli tudi v šolski jedilnici. Jasno smo videli, kako
je Praga bogata, ostali deli pa revnejši. Večina nas še niti ni bila
zaposlenih, a smo kljub temu iz trgovin pripeljali cele vozičke
hrane, pijače in spominkov.

foto: Matej Brezovšek

V soboto dopoldan smo si ogledali steklarno, popoldan smo
imeli netekmovalni koncert s češkim zborom Bohemiachor.
Zapeli smo 10 pesmi, polovico slovenskih. V nedeljo dopoldan
smo si vzeli čas in se ustavili v Pragi ter si jo dobro ogledali in
veliko hitreje kot drugje izpraznili denarnice.

1996
Uroš Brezovšek

nastanjeni Darja in Nuša, najbolj tihi stanovalki hotela. Takrat
je tudi Simona spoznala, da problem ni v nas, temveč v prepotentnem hotelirju, ki ni maral Slovencev.

Kako drugače poimenovati naše prvo
tekmovanje kot po vzkliku, ki smo
ga bili deležni v našem hotelu.

Končno je prišel trenutek, ko smo se postavili na oder in odpeli
naš prvi tekmovalni spored: Fire, Fire, Trauergesang in Komarja z muho.

Vznemirjenje, ki ga prinaša prvi 'pravi' test na odru, je bilo čutiti že ob odhodu. Kaj ob odhodu, največje vznemirjenje je bilo
že ob avdicijah. Prvič smo se znašli v vlogi, ko smo morali sami
odpeti svoj glas s še štirimi sotrpini. Ne vem, če sem imel kdaj
toliko adrenalina na kakem izpitu kot takrat. Seveda pa smo
bili dobro pripravljeni in vsi naredili avdicijo. V pomoč so nam
bile tudi solopevske vaje, ki smo jih imeli z Marjetko Podgoršek
Horžen.
Končno je prišla težko pričakovana nedelja, 31. 3. 1996, ko
smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali proti Rivi del Garda.
Končno smo le prišli do Rive, kjer smo se prijavili v kongresnem centru. Simona in Janko sta uredila formalnosti, ostali
pa smo si ogledali ambient mesta, ki pod Alpami združuje mediteransko klimo. Najbolj smo se spraševali, kakšen bo prostor,
kjer bo potekalo tekmovanje. Takrat še nismo vedeli, da bo naše
prvo tekmovanje najbolj zaznamoval hotel S. Giorgio v Arcu,
kjer smo bili nastanjeni.
Zvečer smo skupaj z MePZ Obala Koper zapeli Lipa zelenela je.
Dirigirala nam je naša Simona.
Ob povratku v hotel smo prvič zaslišali znameniti stavek:
»Ruhe, bitte!« Pa kaj za vraga je temu hotelirju, saj smo bili tiho
skoraj kot miške! Pospravili smo se v sobe in se odpravili na
zaslužen počitek.
Naslednje jutro smo imeli v hotelu še vaje in pogled hotelirja
je postajal vse bolj mračen. Vedno ko je šel mimo mene, me je
s srepim pogledom premeril od glave do pet. Kaj za vraga sem
ti naredil? Imel sem dolge lase in brado, sicer pa sem bil čisto
tiho in miroljubno bitje. Očitno je potreboval nekoga za žrtev.
Ko se je Simoni pritožil nad našim hrupom, ni pomagalo nobeno pojasnilo, da nismo razgrajali ponoči, da smo bili pravočasno v posteljah, da sploh nismo divjali po hotelu. Seveda ni
pozabil povedati, da je najbolj glasen tisti z dolgimi lasmi in
bradico!
Le kako bi se končalo naše pojasnjevanje Simoni, če ne bi hotelir zagrešil napakice. Ko sem bil jaz v avli hotela in je Simona
ravno prišla mimo, ji je dejal, da sedaj pa divjajo in razgrajajo v
sobi 103. Kako se mi je smejalo, saj sem vedel, da sta v tej sobi

Slovo od dolgih predsedniških las
2001
Mateja Jankovič Čurič
Po letu 1996, ko smo bili prvič v Rivi
del Garda, smo se znova podali na to
tekmovanje. Vso pot v Italijo smo razmišljali, ali bomo zopet nastanjeni v
hotelu, kjer se je ure in ure razlegalo
iz lastnikovih ust: »Ruhe, bitte!«, ali
bomo tokrat imeli več sreče.
Sreča nam je bila naklonjena in nastanili smo se v simpatičnem
hotelu ob obali jezera. Smo se pa šli prepričat, kako izgleda naš
prejšnji hotel – tokrat je bil zaprt in kar oddahnili smo si, da ni
še kdo deležen naše prejšnje usode.
Vsak dan do tekmovanja je bil precej natrpan: vaje – kosilo –
vaje – ogled prizorišča …
Že kmalu po prihodu smo se udeležili otvoritvene slovesnosti.
Hkrati smo tudi ugotovili, da sta na taistem tekmovanju tudi
Ščekov in Čopijev zbor in pogoji za prijateljstvo, a bolj kot to,
za rivalstvo so bili ustvarjeni. Med drugim so se tudi naše staroste brez žrtvine vednosti odločile, da, če bomo zlati, Urošu,
našemu takratnemu predsedniku in pevcu s skoraj najdaljšim
stažem in največ zamujenimi minutami vaj, odrežejo grivo, ki
je krasila njegovo glavo in je bil nanjo silno ponosen. V nasprotnem primeru pa bo še naprej naokrog hodil kot dolgolasec.
Spomnim se, da smo tekmovali v dveh kategorijah – izvirna
ljudska pesem in sakralna glasba. V slednji smo nastopili v
prečudoviti cerkvi sredi mesta, kjer je glas poneslo v višave, in
zelo smo bili zadovoljni z nastopom. Tudi nastop z ljudskimi
pesmimi se nam je v bolj prazni kot polni dvorani posrečil in
polni pričakovanja smo čakali rezultate. Ampak negotovost je
vedno prisotna, zato so bile ure, ko smo čakali, bolj nervozne
kot ne. Ker je tekmovanje znano po vsem svetu in zajema ve-

Zadovoljni z nastopom smo se odpravili nazaj v hotel. Sedaj
smo že vedeli, da se ne smemo niti pogovarjati, kaj šele smejati.
Dogovorili smo se, da se dobimo v Jocovi sobi, ki je bila v drugem nadstropju. Ni vrag, da nas bo šef slišal do recepcije. Komaj
smo se vsi spravili v sobo, že je pridivjal hotelir s svojim »Ruhe,
Ruhe, Ruhe …«; celo »bitte« je izpustil. Kaj smo hoteli, zopet
smo odšli vsak v svojo sobo in se odpravili spat. Soba 101 je
že pripravljala diverzantski načrt za naslednji dan. Peter, Tadej
in jaz smo imeli mnogo idej. Če želi simfonijo zvokov, mu jo
bomo pa pripravili, ampak zadnji dan, ko uskladimo naš načrt.

Najprej se je začelo s simfonijo tušev v
C-duru, nadaljevalo s šumenjem WC-školjk
v a-molu in zaključilo z madrigalom fenov
v nedoločljivi tonaliteti.
Naslednji dan je minil v poslušanju dopoldanskega dela tekmovanja, popoldne pa smo se udeležili 'odprtega petja' na temo
izraelske ljudske in popularne glasbe.
Zvečer smo skupaj s še dvema zboroma zapeli v Bolgnanu.
Ob prihodu v hotel smo dokončno uskladili naš načrt maščevanja hotelirju. Ugotovili smo, da ima hotel tako tanke stene, da
se lahko pogovarjaš s sosedom v tretji sobi. Najprej se je začelo
s simfonijo tušev v C-duru, nadaljevalo s šumenjem WC-školjk
v a-molu in zaključilo z madrigalom fenov v nedoločljivi tonaliteti. Seveda je imela vsaka soba svoj tempo in zvoki so se
skozi stene zlivali v enega. Joj, kako smo se nasmejali. Bili smo
pravi orkestrski mojstri. Mene je zaskrbelo nekaj drugega. Rudi
je pripravljal jutranjo budnico s trobento. Ni vrag, da me bo ta
nestrpni italijanski šefe potegnil iz postelje kot edinega in največjega krivca. Preventivno sem že zvečer zamenjal sobo in se
preselil k Stanki, Mateji in Andreji v sobo 110. Ob 6.00 je sledila budnica na trobenti. Po hotelu je zadonela fanfara v stilu
kavbojskih filmov. V pričakovanju reakcije hotelirja smo čakali
v sobah do zajtrka ob 8.30.
Tako smo si prvo tekmovanje najbolj zapomnili po »Ruhe,
bitte«.
Aja, kako je pa bilo z našo uvrstitvijo in točkami? Dobili smo
srebrno plaketo za osvojenih 81,10 točk. Bravo mi!

liko kategorij, je bilo tudi udeležencev temu primerno veliko.
Hkrati smo spremljali nastope naših konkurentov in tudi nastope v drugih tekmovalnih kategorijah.
Skratka, v Italiji smo preživljali lepe jesenske dneve, res pa je,
da so bile pri nekaterih zabavne tudi noči. Pred dobrimi desetimi leti je bila povprečna starost zbora pač nekolikanj nižja in
tako so bili med nami tudi srednješolci, ki so si v iskanju samih
sebe privoščili tudi kaj takega, kar nam ni bilo najbolj v čast
in je smrdelo po prepovedanem. Sproti smo tako reševali tudi
nekatere težave, kaj od tega Simoni tudi zamolčali, da se ne bi
preveč sekirala, a se je vse srečno končalo in danes na te stvari
gledamo z nasmehom.

Naše staroste so se odločile, da, če
bomo zlati, Urošu, našemu takratnemu
predsedniku, odrežejo grivo, ki je krasila
njegovo glavo in je bil nanjo silno ponosen.
Končno smo dočakali večer, ko so razglasili rezultate. Zbrali
smo se v ogromni festivalni dvorani, polni pevcev različnih
narodnosti in pevskega znanja. Ko sta Uroš in Simona odšla na
prizorišče, sta že prej prejela v roke rezultate, ki so pričali o tem,
da smo prejeli 2 zlati diplomi. Na nek način sta nam to hotela
pokazati, a sploh nismo »kapirali«. Šele po razglasitvi nam je
postalo jasno, da smo si v obeh kategorijah pripeli zlato diplomo, poleg tega pa je sledilo še največje presenečenje – Simona je
dobila nagrado za obetavno mlado dirigentko. Izkupiček je bil
popoln in zadoščenje, da se lahko kosamo s Primorci, tudi. Sledil je najzabavnejši del tekmovanja. Ko sta se Uroš s slovensko
zastavo v rokah in Simona vrnila z razglasitve med nas, je Bojan Kaplan prijel v roke »pipč« in še preden je Uroš sploh lahko
odprl usta, je bil čop odrezan. Zgodovinski dogodek (kajti vsi
smo bili mnenja, da Urošu dolgi lasje ne pristajajo in da je skraj-

december 2002
Odkar vem zanjo
izdaja druge zgoščenke
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september 2002
Deveti letni koncert

Razlogov za veselje je bilo dovolj, da smo že tako pozno uro
zaokrožili z dobro »žurko« skoraj do jutra.
Potem pa je bil pred nami še turistični del potovanja, ki je vedno najbolj zabaven del turneje. Z avtobusom smo se podali po
zahodni strani jezera in si ogledali nekatera zanimiva mesteca in znamenitosti. Pot nas je peljala navkreber do majhnega
mesteca, ki smo si ga najprej ogledali, potem pa smo pot želeli
nadaljevati naprej po ozki cesti novim krajem naproti. Opozorili so nas, da z avtobusom nikakor ne moremo nadaljevati, saj
je cesta za avtobuse zaprta, seveda pa to po navadi naših sose-

Mladinski festival in Expo v Švici
2002
Lučka Černelič
Viva na VII. festivalu evropske
glasbene mladine 2002
v švicarskem Bernu
Evropska zveza glasbenih šol (EMU) je
vsaki dve leti organizatorica evropskega mladinskega glasbenega festivala, ki
poteka v različnih evropskih državah in je namenjen srečevanju in druženju mladih glasbenikov. Leta 2002 je bila k sodelovanju povabljena tudi Viva.

Dirigent berlinske filharmonije je po
generalki odstopil in za dirigentsko paličico
je moral poprijeti sam skladatelj.
Središče festivalskega dogajanja, na katerem se je zbralo okoli
8000 mladih iz 25 evropskih držav, je bila švicarska prestolnica Bern. Festivalsko dogajanje je bilo razpršeno tudi po drugih
mestih, kjer so se odvijali spremljevalni glasbeni dogodki, koncerti, delavnice.
Osrednji dogodek festivala in razlog, da se je tega leta festival
odvijal v Švici, pa je bilo slavnostno odprtje švicarske razstave
EXPO 2002 v Neuchâtelu. Mladi glasbeniki smo tam izvedli
skladbo A song of Earth, nekakšno hvalnico zemlji, ki jo je švicarski skladatelj Mario Beretta posvetil prav mladim na tem
festivalu. Gre za sodobno delo z globokim sporočilom skladatelja, da mladi v tej glasbi začutijo vibracije, ki vplivajo na ustvarjanje pozitivne energije med njimi.
Iz Slovenije se je srečanja udeležilo nekaj pevskih zborov in
simfoničnih orkestrov glasbenih šol. Pobuda za naše sodelovanje je prišla iz Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško.
V pripravljalnem obdobju smo naše moči združili na skupni
vaji, pri tem pa nas je obiskal skladatelj Beretta. Zavedal se je
zahtevnosti projekta in nas z optimizmom pospremil k nadaljnjemu delu.
11. maja se je kar velika skupina članov MePZ Viva odpravila
na dolgo pot in ob prihodu v Bern smo bili nameščeni v mladinski hostel ob reki Aare, nad katerim se na vzpetini bohoti
stavba švicarskega parlamenta. Po počitku se je začelo prilagajanje novemu ritmu, ki ga je dober teden krojilo festivalsko
vzdušje. Do prvega večjega nastopa na slovesnem odprtju EXPA
2002, 14. maja v Hall Neuchâtel, smo imeli celodnevne vaje, ki
so potekale na različnih lokacijah in v bližnji vojašnici. Pripra-

Viva v civilni različici, prav tako v Rivi del Garda

dov ni bilo nikjer označeno. Še sreča, da se je tako izšlo, kajti
naš Toni je »kot vodja puta« neustrašen, šofer pa tokrat ni bil
navdušen nad njegovimi idejami in je že pošteno nergal, kaj si
to izmišljuje. Obisk mesteca smo zaokrožili s petjem v prelepi
cerkvici na vrhu hriba.

oktober 2001
foto: arhiv MePZ Viva

ni čas, da si jih postriže, le on se z nami ni strinjal) se je zgodil
kar na pločniku, med množico ljudi ob prometnem znaku in s
slovensko zastavo v zraku. Uroš je to pač stoično prenesel, kaj je
pa tudi hotel, našemu smehu in zadovoljstvu pa ni bilo konca.

oktober 2001

Vse se je srečno končalo, ugotovili pa smo, da je tudi ta del jezera prelep in predvsem bogat – jahte na jezeru, vile ob njem,
pravo mondeno središče.
Čas je bil, da se počasi pridružimo našim domačim v Sloveniji.
Kot vedno je bil »kuferang« poln hrane, s katero smo si pomagali preživeti pot nazaj domov. Domov grede smo si privoščili še
film ali pa spanec, pri Trebnjem pa nas je rahlo presenečene, saj
smo prejšnje dni uživali v mediteranski klimi, presenetil sneg.
Pa nič zato, okus po zlatem je ostal še dolgo.
Kako je naš Uroš postal kratkolasec ...
ve so bile naporne, saj smo skupaj z organizatorji, skladateljem
in dirigentom ugotovili, da delo ni uležano. Dirigent berlinske
filharmonije je po generalki odstopil in za dirigentsko paličico je moral poprijeti sam skladatelj. Njegovi dobrodušnosti se
gre zahvaliti, da smo se do glavnega nastopa zgledno pripravili. Otvoritvena slovesnost je potekala v soju luči v prisotnosti
švicarske vlade in vabljenih uglednih švicarskih osebnosti iz
političnega, gospodarskega in kulturnega življenja. Nastopajoči
smo se trudili, da bi z izvedbo uvodnega dela skladbe prispevali
k pomembnosti dogodka.
Do naslednjega nastopa v četrtek, 16. maja, ko smo z izvedbo
celotne skladbe uradno odprli še mladinski glasbeni festival,
nas je ločila še dolga sreda z intenzivnimi vajami in izdelovanjem podrobnosti.
Petek je bil namenjen ogledu razstave švicarski EXPO 2002, ki
se je razkošno ponujala s svojimi novimi in drznimi konstrukcijami in zgradbami. Po premisleku še danes lahko ugotovimo,
da sta zgodbi razstave in skladbe A song of Earth sovpadali.
Obe novi, drzni, futuristični. Med ogledi smo si lahko odpočili
oči in ušesa in se napojili ob glasbenih nastopih orkestrov in
zborov, ki so se ponujali na odrih med razstavnimi prostori.
Po prvotnem načrtu naj bi vsi zbori in orkestri z Berettovo
skladbo nastopili tudi na koncertu v velikem kulturno-kongresnem centru v Luzernu, vendar je bil tam koncert izveden v
manjši zasedbi, v kateri pa ni bilo Vive. Počutili smo se prikrajšane za še eno zborovsko izkušnjo, pa tudi smisel našega

enotedenskega bivanja v Švici je s tem skopnel. Odprlo pa se je
več možnosti za sprostitev in samostojno raziskovanje Berna,
ki s svojo arhitekturo 16. in 17. stoletja pod Unescovo zaščito
ponuja obilo neprecenljivih priložnosti za ogled.
V zadnjih dneh so organizatorji poskrbeli, da smo si udeleženci festivala ogledali nekaj znamenitosti na podeželju in se z
gorsko železnico odpeljali v znano alpsko smučarsko središče
Wengen. Tam smo si privoščili pravi švicarski sir, Švico pa doživeli še s pogledom z vrha.
V nedeljo smo se odpravili na pot proti domu in se v ponedeljek
dopoldne z novo, zanimivo izkušnjo srečno vrnili domov.
Po tednu dni sobivanja smo spletli dobre medsebojne vezi. V
manj lepem spominu pa so ostale naporne vaje, prevažanje na
različna prizorišča in enoličen jedilnik, kar res ni moglo prispevati k odličnemu počutju.
Moto festivala, glasba je mednarodni jezik, je ob naši veliki
preizkušnji vzdržal. Večina vivekov pa se je strinjala, da se
tovrstnih projektov v prihodnosti lotimo z večjim premislekom,
saj taki napori vedno res ne odtehtajo porabljenega časa,
denarja in še tako plemenitih misli.

Petek je bil
namenjen ogledu
razstave švicarski
EXPO 2002, ki
se je razkošno
ponujala s svojimi
novimi in drznimi
konstrukcijami in
zgradbami.

foto: arhiv MePZ Viva

Uniformirana Viva v Rivi del Garda

foto: arhiv MePZ Viva
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Zgodbi razstave in
skladbe A song of
Earth sta vsekakor
sovpadali.
Viveki v Švici, na tleh Vivin slogan: Vivat, crescat, floreat!
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marec 2003
Tekmovanje Naša pesem Maribor
srebrna plaketa

>>

junij 2003
Mednarodni zborovski festival
gostovanje v Custozzi, Italija

Italijanska Custozza
2003
Boštjan Piltaver
in Alenka Černelič Krošelj
MePZ Viva v Italiji,
preoblačenje ob
vodnjaku, iskanje vilic
in samostanske noči

alt

Štiri leta in pol brez pavze pridno poje
Zvončica, Zvonka Kozole. Za vsako turnejo pravi, da je imela svoj čar. Sarajevo
ji je ostalo v spominu po dobri žurki, ki
je trajala pozno v noč, Rimini po drugem
mestu na tekmovanju in nakupovanju v
San Marinu, Nemčija po sklepanju novih
prijateljstev z Litijani in kopanju v jezeru. Od žurk je na prvem mestu Vrtojba,
kjer smo dvignili na noge tudi domačine, da so zaplesali z nami. Nikoli več
ne želi peti v slabem zdravstvenem stanju ali s cmokom v grlu. Sanja o šotoru
nekje izven civilizacije ob kakem jezeru
ali morju, ob dobri družbi in pločevinki radlerja v pomladanskem času. Tudi
Zvonka se boji, da ne bo nikoli zadela
na lotu, če pa bi, bi najprej dala denar za
nujne stvari. Najraje pije vodo, pojé vso
zelenjavo, samo da je sveža. Zelo dobro
skuha vse, kar ne vsebuje mesa. Meni, da
mora človek najprej imeti rad sebe, da
ima lahko rad tudi druge. Povrhu vsega
pa ima rada tudi naravo, saj redno ločuje
odpadke.

Uroš Brezovšek
bariton

Zelo dolgo, eni bi rekli predolgo, drugi od začetka, tretji še iz kamene dobe,
vsekakor pa nikoli ni zdržal brez Vive
Uroš Brezovšek. V najljubšem spominu
so mu tako ostali Vivaldi v Viteški dvorani in brucovanje pri Hervolu, kjer je
bil ob petih zjutraj še edini trezen in je
trikrat razvozil sopevce s svojim AX-om
po Brežicah in okolici. Najraje prepeva
ljudske pesmi. Nikoli se mu ni še nobena pesem toliko zamerila, da je ne bi več
maral. Najbolj se veseli jeseni, ko zaključi
z delom na morju. Če bi zadel na lotu, bi
si kupil otok in izpeljal načrt ugrabitve
domorodcev na Fidžiju, ki bi ga imeli zaprtega na odročni plaži. Najraje pije mohito, jé grah, najbolje pa skuha polnjene
telečje prsi. Najbolj se boji, da bi kdaj imel
preveč časa, zato ga vodi misel: »Carpe
diem!«

V Italijo smo prispeli v petek zvečer. Takoj po prihodu nas je
že čakal prvi koncert v Soni, kjer je bila tudi otvoritev festivala.
Tam nas je čakala predsednica in organizatorja, saj se je naša
pot zavlekla. Hitro smo se preoblekli kar na trgu Piazza della
Vittoria in odpeli prvi del turneje. Na koncertu so se poleg nas
predstavili še madžarski zbor Cantemus, češki zbor Svitani ter
še dva lokalna zbora, in sicer zbor Il Mio Paese iz Sone ter zbor
S. Anna iz Lugagnana. Po zaključku je sledila skupna večerja
ter nastanitev v sobah. Prenočevali smo v bližnjem samostanu,
kjer so se nune izkazale za izvrstne gostiteljice.
V soboto dopoldne smo si ogledali staro mestno jedro Verone.
Najzanimivejša sta nedvomno bila znameniti kip Julije iz Shakespearove tragedije ter veličastna cerkev San Zeno s samostanom. Zvečer pa se je v Custozzi odvijal pevski festival Rassegna
Corale Internazionale. Poleg treh tujih zborov sta zapela še dva
domača zbora, na koncu pa smo vsi skupaj zapeli skladbi Canticorum lubilo in Should auld acquaintance. Večer in turnejo so
zaznamovale tudi različne prigode, npr. iskanje Simoninih »vi-

Viva na festivalu v Custozzi

Lidija Cizel
sopran

Smiljana Jurečič
alt

Smiljana Jurečič poje pri Vivi že 9 let
brez prekinitve. Od razpoloženja je odvisen njen najljubši stil pesmi in ima kot
večina najlepše spomine na turnejo v Grčiji kakor tudi na žur po razglasitvi. Nobena pesem se ji ni uprla in je neopredeljena do ostalih podatkov, ki jih je želela
anketa.

Lidija Cizel že deset let poje pri Vivi
z vmesno petletno pavzo. Pravi, da ji je
najljubša turneja po Kanadi ter koncert v
Litiji, najraje poje pri raznih projektih z
orkestri. Zelo rada žura, saj ne more posebej izpostaviti nobene zabave. Nikoli več
ne želi peti pesmi Ena ptička priletela in
ravno tega se najbolj boji, saj je ta pesem
Simoni zelo pri srcu. Poleti bi si privoščila sanjske počitnice z raziskovanjem
kitajske kulture in učenjem borilnih veščin, če bi seveda zadela na lotu. Najraje
spije kozarček belega muškata, saj dviguje glas, pojé pa pršut z olivami. Najbolje
pokuha mamino sarmo. Upa, da se bomo
ljudje spremenili in živeli srečno do konca svojih dni.

V nedeljo je v Custozzi
potekala že omenjena velika
komemoracija. Na koncu maše
smo tuji zbori zopet zapeli
skladbi Canticorum lubilo
in Should auld acquaintance
in tako so se naše obveznosti
končale. Ves čas nas je
spremljala tudi Irena Tratnik
– Dosso, slovenska pevka,
ki že dolga leta živi blizu
Custozze (najbolj je slovela
po priredbi evrovizijske
zmagovalne pesmi Malo
miru). Popoldne smo obiskali
vodni park Picoverde v
Custozzi, kjer smo čofotali
v bazenu in preizkušali
različne tobogane. Po več
kot zasluženi zabavi smo se
pozno popoldne odpravili
proti domu. V Brežice smo
prispeli v jutranjih urah.
Tako je bilo za nami še eno
uspešno gostovanje. Čeprav je
bilo kratko, smo se imeli lepo.
Verono smo vsi ohranili v lepem spominu in bili navdušeni nad ponovnim povabilom
leta 2007.
Foto: arhiv MePZ Viva

Zvonka Kozole

Bližnja Italija je bila vedno naša priljubljena destinacija. Različne vezi, ki jih velikokrat zaradi svoje vesele narave, odprtosti,
dela, veščin in znanja tujih jezikov, ki so njen vsakdanjik in
kruh, ustvarja naša predsednica Irena Hribar, nam omogočijo
vabila na pomembne dogodke. Tako je bilo tudi junija 2003,
ko je 27.—29. junija v Custozzi v Italiji potekala mednarodna
zborovska prireditev. Prireditev je obsegala dva zborovska koncerta ter komemoracijo ob počastitvi Risorgimenta – vojne za
osamosvojitev in združitev Italije.

lic«, ki so se kasneje (z)našle v
čevljih pevca Mitje, veselo rajanje najmlajših udeležencev
– Alenkine Lede in Vita Ana
ter izvrstno kroženje našega
šoferja, ki je pri samostanu
vsak dan čudežno odpeljal s
parkirišča.

>>
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oktober 2003
Deseti letni koncert

>>

november 2003
Koncert ob 150-letnici rojstva Vincenta van Gogha
ženski zbori in Orkester Slovenske vojske, Cankarjev dom Ljubljana

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Vivin časopis
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V Francijo; po pesem, vino in veselje!
2004
Amir Tokić
Vivine prigode v deželi rogljičkov
med 3. in 11. julijem 2004
Vedno znova je super, ko se z Vivo
odpravimo kam čez mejo. Smo radovedni ljudje nemirnega duha, ki radi
odrinemo v svet, navezujemo nova
poznanstva, ob tem pa še marsikaj dosežemo in doživimo. Tudi nepričakovanega. To nahrani našo
nenasitno pustolovsko lakoto in nam daje vedno nov zagon;
energijo in veselje za rast, za resno delo, za nove izzive, za petje.
Tokrat nas je pot vodila v Francijo. Na 19-urno popotovanje do
Pariza smo se podali pogumno, z avtobusom. Nismo se ozirali
na slabost med vožnjo niti na zaležanine ob dremanju na sedežih. Pokonci nas je držalo pričakovanje francoske prestolnice, o
kateri smo slišali že tako veliko.

Francozi morda veljajo za gurmane, a ni
čudno, da njihove krave norijo, če jih jedo
napol surove. Ko v Franciji želite normalno
meso, naročite, naj vam ga zažgejo.
Pariz je dvomilijonsko mesto, ki zaseda površino desetih Ljubljan. Vanj smo za dva dni vstopili z velikimi radovednimi
očmi. Prvi dan je bila nedelja in začeli smo jo z jutranjo mašo
v ekskluzivni slovenski produkciji. V kapelici sv. Terezike v
Châtillonu je maševal Janez Turinek, peli pa smo viveki. Pozneje smo se podali v mesto. Korak nas je ponesel mimo prelepe
gotske katedrale Notre Dame, dograjene v 14. stoletju. Vstopili
smo in v trenutku smo bili za akcijo. Postavili smo se v Vivino pevsko formacijo in tiho zapeli pesem Pa se sliš. Dobro je
bilo; vsaj dokler nas ni prekinil varnostnik. Izkazalo se je, da
je nenapovedano petje v katedrali prepovedano. Skesano, kot
kakšni mali poredni prestopniki, smo se diskretno umaknili s
prizorišča. Preostanek dneva je minil brez incidentov, namenili smo ga ogledu muzejev Louvre, Sainte Chapelle in sprehodu
po študentski Latinski četrti. V slednji smo se ustavili na kozarcu hladnega piva. Ležerno smo sedli na teraso neke gostilne,
kar pa se na koncu ni izkazalo za najbolj modro odločitev. V
Parizu je bojda običajno, da se z oddaljenostjo od šanka tudi
pivo draži. Izkazalo se je, da natakarji zaračunavajo drago kilometrino, saj je bil na koncu naš račun kar štirikrat višji kot v
Sloveniji. Kljub temu smo se tam imeli lepo, v prijetni družbi,
ob slovenski pesmi, popoldan pa smo polepšali tudi nekaterim
mimoidočim. Večer smo preživeli mirno ob gledanju finalne
tekme evropskega nogometnega prvenstva. No, mirno je bilo
za vse, razen za enega izmed nas, ki je zaradi stave izgubil lase.
Navijal je za Portugalce, a zmagali so Grki z 1:0. Smola pa taka.
V ponedeljek smo se z ladjico Bateau Mouche odpravili na
panoramsko plovbo po Seni, se sprehajali naokoli kot turisti,
si ogledovali znamenitosti ter tu in tam kupili kakšen spominek. Običajno so to kakšni zelo »kul« kipci, na katerih se potem
doma nabira prah. A ljudje jih hočemo, ker na njih piše »Paris«.
V nekem trenutku smo prišli pod jeklenega velikana in vseh 32
članov odprave se nas je stlačilo nanj. Eifflov stolp je mogočen.
Z njegovega vrha se je pred nami razgrnil Pariz, kamor je segel
pogled. Ljudje spodaj so se zdeli miniaturni, mesto pa je dajalo
vtis neumornega mravljišča. Od vrha velikana smo se spustili
tudi v podzemlje, kjer smo se zapeljali s pariškim metrojem.
Stojiš na postaji in vidiš tire, po njih pa se pripelje vagon, ki ima
na kolesih gume. Zanimiva reč. Kot podzemni avtobus, ki spušča zvoke, podobne tistim odslužene katrce z zanič amortizerji.
Center Pariza je precej turističen in komercialno obarvan. V oči
so mi padli temnopolti ulični prodajalci kiča, ki so se zadrževali v bližini turističnih znamenitosti. Spretno so nagovarjali
potencialne kupce. Pri njih si dobil ponaredke ur, parfumov,
zapestnice prijateljstva, pa tudi prismuknjene klobuke v obliki

Viveki v Parizu

dežnika, jaz jim pravim naglavne marele, ki naj bi ščitili pred
žgočim soncem. Morda pa res. V nepričakovanem trenutku
preplaha so hipoma prekinili barantanje in zbežali pred prihajajočo inšpekcijo. Zazdelo se je, kot da bi jim nekaj v opozorilo
neslišno prišepnil veter. In že jih ni bilo več.
Odšli smo dalje pod Slavolok zmage in Elizejskim poljanam
naproti. V tamkajšnji mondeni aveniji, ki velja za eno izmed
najlepših na svetu, se ob vzorno oblikovanih drevoredih divjih kostanjev zvrstijo številne uglajene kavarne, kinematografi
in luksuzne trgovine. Mimo smo se peljali, da ne bi kdo prišel v skušnjavo in zapravil preveč. Raje smo se zadržali drugje;
naš dan smo zaključili z rekreativnim vzponom po številnih
stopnicah na hribček Montmartre, do bazilike Sacre Coeur in
umetniškega predela Place du Tertre, kjer smo se ustavili na
pijači. Za lahko noč smo izvedli še drzen spust do hedonske
četrti Pigalle. Na nočnem sprehodu po rdečih uličicah smo se
fotografirali pred razsvetljenim Moulin Rougeom, iz izložb
prav posebnih trgovin pa so se nesramno razkazovale lutke,
»pomanjkljivo oblečene tete v ledrastih kiklah«. Če sem prav videl, je ena držala v rokah lisice, druga pa nekaj podobnega biču.
Zgodnji zajtrk in pot v predmestje Pariza. Versailles, domovanje Sončnega kralja Ludvika XIV., je največja in najbolj bahava
od francoskih graščin. Iz nje kriči rokoko, da oči oglušijo. Bil
je naša otroška hišica. Če bi bilo spodobno, bi se zapodili skozi
grajske hodnike in se šli lovit ali skrivat. Po okoliških obsežnih
in bohotnih grajskih vrtovih smo se odpravili kar s kolesi. Nasmejani smo se lovili naokoli in pozabili na vsakdanje skrbi. V
parku je nešteto poti, ogromno negovanega zelenja in številni
vodometi v pravih mini jezerih. Del parka je čisto prava starinska kmetija z različnimi živalmi. V oči so padli prav posebni
prašiči, ki so vpričo ljudi neprizadeto prežvekovali v senci. Takšni črni kosmatinci so pri nas doma redkost in prav zato so se
zdeli še posebej prikupni.

Frenk in prodajalec naglavnih marel
Izčrpani od zanimivega dneva smo zvečer, preden smo šli spat
v hostel v Bloisu, na kratko postali pred renesančnim gradom
Chambord iz 16. stoletja. Osamljen in zaprt za javnost s svojo
razgibano streho spominja na mešanico pravljične Disneyeve
arhitekture v osami pustega westerna, brez konjev, kavbojev in
Indijancev. Pravijo, da je s svojimi številnimi stolpi na strehi
pravi izziv za fotografe. Zadnji izmed gradov Loare, z obiskom
katerega smo zaključili lahkoten turistični del popotovanja, je
bil Chenanceau, ki ga krasijo prekrasni vrtovi Katarine Medičejske. Grad stoji na obokih, pod katerimi se vije reka. Idilična
scena.
Francija ni bila tekmovanje. Zlobni jeziki bi rekli, da smo šli
tja na dopust, lenarit. Res je, da je bil prvi del popotovanja bolj
turistično obarvan, a osrednji namen je bil srečati se z Litvanci
in Francozi na pevski medkulturni izmenjavi. V ta namen smo
zadnje dni preživeli v Tarrareju. Zbori smo se drug od drugega na tridnevnih delavnicah učili pesmi v jeziku naših mater.
Francoska dirigentka je bila prava superbabica. Če bom jaz pri
osemdesetih tako poskakoval in slišal kot ona, bom car. Odette
je tri dni energično mahala brez prestanka, vam rečem, brez
kakršnega koli znaka »heksnšusa«. Litvanska dirigenta sta bila
dva. Alfonsas je bil dostojanstven in resen človek. Tomas prav
tako. Je pa bila zanj značilna zelo izrazita dikcija, podkreplje-

Eden izmed versajskih vodometov
na z ekspresivno spodnječeljustno vizualizacijo. Če pomislim,
se mi je Simona tiste dni zdela zelo običajna. Na delavnicah
smo zbori pripravili koncertni program za zaključno prireditev. Vzporedno z nami so se nanjo pripravljali tudi plesalci iz
Španije in Italije. Tukaj ni bili lenobe. Verjemite, migali smo,
izdelovali skladbe ter delali vse in še več od tega, kar spodoben
poustvarjalni ansambel tudi sicer počne. Poleg tega so nas naši
dirigenti vsak zase že doma uspešno pripravili na predstavitev
občinstvu. Viva je namreč v Tarrareju izvedla tudi samostojni
celovečerni koncert.

Naši vrli zborovodje: Tomas, Odette, Simona in Alfonsas
Zanimivo doživetje je bilo prenočišče pri družinah in znancih
pevcev francoskega zbora. Po prihodu v Tarrare smo se razdelili
na pare, trojice ali četverice in se razpršili po domovih na
desetine kilometrov naokoli. Zame je bilo to posebno doživetje.
Z Anjo sva se odpeljala spat v na prvi vtis starejšo, a sodobno
opremljeno in prijetno podeželsko hišo. Gostoljubnost in
ustrežljivost gostiteljev je bila neizmerna in francoski zajtrki
so bili kar v redu, a popolnoma vegetarijanski. Zjutraj odmislite
salamo. Sir tudi. Francozi jedo marmelado. Če pa se navdušujete
nad konkretno skodelico jutranje kave, si nekaj zaloge vzemite
s seboj in si jo pripravite sami; francoska je za južnjaški okus
zelo podobna čaju.
V času našega bivanja v Tarrareju in okolici smo dva prosta popoldneva izkoristili za izlet z degustacijo vina v Beaujolais ter
za izlet v Lyon. Ta je lep in velik. Zapomnil si ga bom po obilici
sakralnih objektov, ki smo si jih ogledali. Prav res veliko jih je.
Če postanete lačni, je naokoli dovolj »fast-food štantov«. Pečejo
hamburgerje, ki dišijo daleč naokrog: goveji, svinjski, mešani
– ni pomembno – pomembno je to, da so sočni. Rdeče sočni,
da »šprica« od njih. Francozi morda veljajo za gurmane, a ni
čudno, da njihove krave norijo, če jih jedo napol surove. Ko ste v
Franciji in želite normalno meso, naročite, naj vam ga zažgejo.
Za zaključek so nam družine in zbori pripravili zaključno
rajanje z večerjo. Bilo je prav prijetno. Litvanci so prinesli v
pokušino močno koruzno žganje, domačini pa so postregli
s kakovostnim vinom. Takrat smo ugotovili, da je v Franciji
mešanje vina z vodo očitno greh. Špricer je pri naših gostiteljih
vzbudil odkrito začudenje in neodobravanje. Pa še nekaj je,
kar običajno obstaja samo južno od naših krajev. Tam so imeli
hinavske WC-je. Na voljo sta bila dva »čučavca«. In če si potegnil
vodo, te je čakala izdatna osvežitev; pršilo je brez napovedi in
vsepovsod.

Francoska dirigentka je bila prava
superbabica. Če bom jaz pri osemdesetih
tako poskakoval in slišal kot ona, bom car.
Na poti domov smo z busom potovali skozi Italijo. Mimo žitnih polj; zunaj se je odvijala poletna romantika, v poznem popoldnevu je sonce počasi odhajalo. Znotraj pa mrk. Na trenutke
je kdo brutalno zahrkal, iz sproščenih ust se je tu in tam pocedila tenka slina, udi so negibni viseli od povsod. Prijetno utrujeni
smo bili. Od poti. Od doživetij. Mir. A naša pot se enostavno
ne more zaključiti tako dolgočasno. Pred slovensko mejo je vse
vstalo. Navili smo radio, da so se tresle šipe, in zaplesali polko
kar po poti. Bus je brzel po cesti. Prihajala je noč. Fino je bilo in
v srcih je poskočilo veselje.

2004 >>
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julij 2004
Mednarodni festival Musichoridanse
Tarare, Francija

Mednarodno tekmovanje v Litvi
2005
Berta Balon
Vsak mednarodni tekmovalni nastop
zbora skrbno načrtujemo vsaj dve leti
prej. Ustanovimo posebni odbor, ki
poskrbi za jasno usmerjenost priprave
potovanja. V skladu s skupnimi načrti
in cilji smo se tako jeseni 2005 odpravili v Litvo na 15. Mednarodno zborovsko tekmovanje Stasys
Šimkus v Klaipedi ob Baltiškem morju.
Naporno in dolgo potovanje se je začelo na letališču v Zagrebu,
od koder smo z vmesnim postankom v Pragi, ki je trajal kar
tri ure, poleteli do glavnega mesta Vilnius. Tam nas je čakal
avtobus, ki nas je po ravninski deželi z najvišjo vzpetino 292 m
odpeljal v štiri ure oddaljeno Klaipedo, v hotel Baltpark.
Naslednji trije dnevi so minili ob intenzivnih pripravah na
tekmovanje. Tako kot je za športnika pomembno ogrevanje
telesa, je za pevca nujno, da se pred petjem dobro pripravi oz.
»upoje«. Simona je venomer poudarjala, da moramo pred vajami dobro razgibati telo, aktivirati trebušno prepono in segreti
glasilke. Morali smo se medsebojno poslušati, vzpostavljati in
izenačevati zvok. Na vajah dopoldan in popoldan smo tako pilili tehniko petja, zvečer pa smo komaj čakali, da se odpravimo
k počitku.

>>

>>

oktober 2004
Enajsti letni koncert

šepnem na uho, da je v hotelu zmanjkalo piva. Iz domovine so
prihajale čestitke, mi pa smo rajali, plesali, peli in se veselili do
jutranjih ur.
Naslednji dan smo imeli organiziran turistični ogled Litve. Vsi
smo bili brez glasu in z velikim mačkom, ki nas je kot senca
spremljal ves dan. Prijazna vodička Emilija se je trudila, da nam
predstavi čim več znamenitosti dežele, naši možgani pa so le
stežka sledili njenim besedam. Kaj vse bi dali takrat za popolno
tišino v topli postelji, sodček »acqua naturale« in aspirin s C-vitaminom. Na srečo je bil dan zelo vetroven in mrzel, zato nas je
ohranjal pri aktivnem življenju, saj smo se z vsakim izstopom
iz avtobusa pošteno zbudili.
Ogledali smo si nacionalni park Neringa, peščene sipine ob
Baltskem morju in v prekrasni leseni hiši s slamnato streho
pojedli okusno kosilo. Zvečer nas je gostil Mešani pevski zbor
AUKURAS, ki nam je postregel z večerjo in litvanskim pivom.
Skupaj smo zapeli litovsko ljudsko pesem Lek Gervele in se po
nekaj urnem druženju odpravili še v pivnico Memelis.

november 2004
Prvo Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, Novo mesto, zlato priznanje

Zadnji dan smo si ogledali še drugo največje mesto Kaunas, iz
katerega izhaja slavni in znameniti košarkar Sabonis, dvorec
Trakai, ki ga obkroža prekrasna pokrajina, nekateri pa so v lastni režiji odšli na Goro križev.
Pa še eno smo ušpičili. 25. oktobra smo Simoni ob 3.10 zjutraj
zapeli VSE NAJBOLJŠE in ji čestitali za rojstni dan. Bila je presenečena in zelo vesela.
Naše potovanje smo zaključili v četrtek, 27. oktobra 2005, ko
smo pristali na zagrebškem letališču. Tam nas je s šopkom prijazno pričakal gospod Franc Kene, predstavnik JSKD, OI Brežice. Prisrčen sprejem pa so nam pripravili tudi na dvorišču
brežiškega gradu, kjer so nas pozdravili predstavniki Občine
Brežice na čelu z županom Ivanom Molanom, trobilni sekstet
Loče, ki je poskrbel za bučno glasbo, mnogi sorodniki, znanci
in prijatelji Vive.
Potovanje nam je ostalo v nepozabnem spominu. Spoznali smo
delček daljne dežele, uživali v druženju in osvojili »zlato medaljo«.

Foto: arhiv MePZ Viva
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Simona je venomer poudarjala, da moramo
pred vajami dobro razgibati telo, aktivirati
trebušno prepono in segreti glasilke.

Adrenalin v nas pa je iz dneva v dan naraščal. Končno je napočil »dan D«, nedelja, dan tekmovanja. Občinstvu in petčlanski
mednarodni komisiji smo se predstavili ob enajstih dopoldan,
ko smo napamet in brez prekinitve zapeli petnajstminutni
tekmovalni spored. Štiri skladbe po izboru naše zborovodkinje
in obvezno skladbo priznanega litovskega avtorja, po katerem
tekmovanje tudi nosi ime.

Foto: arhiv MePZ Viva

Ne smem pozabiti na vizualno podobo zbora kot celote. V Litvi
smo nastopili v uniformah vijolične barve. Naš moto je namreč:
»Odlična zvočna slika, urejen videz in primerno barvno usklajen make-up za dekleta. To je VIVA!«

Gora križev

Mešani pevski zbor Aukuras nas je lepo pogostil

Tekmovalni spored skladb:
Foto: arhiv MePZ Viva

1. Damijan Močnik (1967): REGINA CAELI
2. Zdenek Lukaš (1928): LACRYMOSA
3. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809—1847):
IM ADVENT, AN WHEINACHTEN
4. Stasys Šimkus (1887—1993): NAKTIES TYLUMOJE
5. Aldo Kumar (1954): KANTAJ, NINETA
Preden smo stopili na prizorišče, nam je Simona namenila še
zadnje vzpodbudne besede: »Pesmi znate v nulo. Muzicirajte,
prepustite se in nezmerno uživajte na odru!«
Simonin »vzmah«, naš skupen vdih in že smo začeli s prvo
skladbo. Na odru smo se počutili samozavestno in zelo dobro,
saj smo na samem začetku med sabo začutili posebno energijo,
ki nas je spremljala do konca nastopa. Saj poznate tisti rek mušketirjev: »Vsi za enega, eden za vse!« Tega posebnega vzdušja,
stanja duha in energije, ki se je takrat prepletalo med nami,
pevci, in dirigentko, se z besedami ne da opisati. Gre za edinstveno energijo medsebojnega podajanja in sprejemanja, ki je
ključna za odličen nastop. Vsak jo mora preprosto začutiti. V
Litvi nam je to uspelo.
Po nastopu smo bili vzhičeni, saj smo vedeli, da smo s tekmovanjem odlično opravili. Pa vendar smo nestrpno pričakovali
rezultate tekmovanja, ki so bili znani popoldan.
Veselje in neverjetna radost sta nas prevzeli, ko smo izvedeli,
da smo dosegli 85,6 točk in s tem zlato priznanje. Nekaterim so
po licu spolzele solze sreče, tudi fantom. Bili smo res presrečni.
Bravo mi! Ampak to še ni vse! Zasedli smo tudi prvo mesto v
kategoriji mešanih zborov in si tako priborili še nastop v drugem delu tekmovanja, na tako imenovanem Grand Prixu, kjer
nastopajo najboljši zbori in zasedbe iz vseh kategorij. Čarobno veselje smo morali začasno prekiniti, kar je bilo, priznam,
zelo težko. Misli smo hitro preusmerili in se pripravili na nov
zelo pomemben dvajsetminutni program. Suvereno smo odpeli
osem skladb in s tem dokazali, da se slovensko zborovsko petje
uvršča v sam vrh.
Pozno zvečer smo se vrnili v hotel in »feštali« do jutranjih ur,
tako kot se za takšen dogodek in uspeh spodobi. Naj vam pri-

Viva v Litvi, v ozadju dvorec Trakai

• Pestra sezonska kulinarična ponudba
• Priprava hišnih slaščic za lastne potrebe
in po predhodnem naročilu tudi za domov
• Izdelava tort za različne jubileje
• Priprava domačega sladoleda
• Pester izbor vrhunskih vin Posavskega
vinorodnega okoliša
• Komfortne sobe, ki sodijo v štirizvezdični razred
• Prijazna postrežba

>>
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oktober 2005
Dvanajsti letni koncert

Srečanje v Veroni
2007
Irena Hribar
Med dvema tekmovanjema skok v
Verono, na 17. pomladno srečanje
pevskih zborov

>>

oktober 2005
Tekmovanje Stasys Šimkus, Klaipeda, Litva
zlato priznanje, nagrada za najboljši mešani zbor

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Vivin časopis

19

Mateja Jankovič Čurič
Vivek je:
Vztrajen
Igriv
Vdan
Edinstven
Karizmatičen
Barbara Les

Na povabilo Moškega zbora Stella Alpina (v prevodu planika)
iz Verone, ki je gostoval v Brežicah maja 2004, ko je Viva organizirala koncert ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, smo se
zadnji majski vikend v letu 2007 podali v kraj Quinzano blizu
Verone na koncert. To je bilo dober mesec po tekmovanju Naša
pesem v Mariboru in dober mesec pred mednarodnim tekmovanjem v Grčiji. Skratka pestro, tako kot ponavadi.

foto: arhiv MePZ Viva

V petek so nam gostitelji najprej priredili sprejem v čedni podeželski koči, ki je last zbora, zvečer pa je bil že na sporedu koncert v cerkvi svetega Roka, kjer so prepevali tudi gostitelji. V soboto smo si pod vodstvom treh domačinov ogledali Verono in
se navduševali nad akustiko v cerkvi Santa Maria Antica, kjer
je Pahorjev Pa se sliš zvenel prav božansko. Seveda brez Julije
tudi tokrat ni šlo. V nedeljo so nam pripravili kosilo na neke
vrste vaški veselici, kjer je bilo prav zabavno ob prepevanju,
vendar peklensko vroče. In hvala bogu smo jo popihali še pred
nevihto, ki nas je ujela že na avtobusu na poti proti domu.

Kaj misliš o Vivi?
Biseri mojih otrok:
Lotti Veronika, 13 let:
Zelo dobro zvenite in na
koncertih je vedno zabavno. Ste zelo ustvarjalni, kar
mi je še posebej všeč.
Tara Dominika, 9 let:
Vrhunski ste, dobro pojete.
Ste skoncentrirani in vedno zapojete prav. Izbirate
zelo dobre pesmi in imate
zelo dobro dirigentko.
Vita Julia, 7 let:
Zbor je dober in prijeten
in dober za zaspat, ker
sem že večkrat zaspala na
koncertu.

Ines Jagrič
sopran

Ines Jagrič je članica Vive že 8 let in 8
mesecev in ne čuti potrebe po pavzi.
Najljubši stil pesmi so ji sakralne in
zabavne, blazno pa je uživala na turneji
v Grčiji in na žurki v Vrtojbi. Nikoli več
ne želi peti na soncu pri 35 °C v Vivinih
uniformah, kot je bilo v Potsdamu, rada
pa ima poletje. Sanjske počitnice bi
preživela na otoku Bora Bora in pogosto
ločuje odpadke. Nima strahu pred
zadetkom na lotu, boji pa se sršenov.
Najraje pije zjutraj kavo in čez dan vodo,
od zelenjave jo očara por, najbolje skuha
čebulno juho, skozi življenje pa jo vodi
misel: »Vse se zgodi z nekim namenom.«

Jure Pregelj
bas

Hudomušni Jure Pregelj bogati basovsko
linijo že 6 let in ni v tem času še prav nič
pavziral. Najraje poje lepe pesmi, se spominja Berlina in vseh žurk 'po malem'.
Nikoli več ne želi peti Vrtiljaka, obožuje
pa prav vse letne čase, saj ima vsak svoj
čar. Sanjske počitnice bi preživel na Robinzonskem otoku z ljubljeno osebo, in
sicer brez GSM in interneta, zagotovo pa
bi tudi tam redno ločeval odpadke. Nadvse mu privoščimo zadetek na loteriji, saj
bi ga to umestilo med frajerje, le bolezni,
ki se je boji, se s tem denarjem ne bi mogel ubraniti. Najraje pije vodo (če 'verješ')
in goji poseben odnos do paradižnika.
Svojo družino rad preseneti s testeninami z gorgonzolo, skozi življenje ga vodi
misel: »Ni pomembno, če kdo zaje…, pomembno je, da nisem to jaz!«

foto: arhiv MePZ Viva

Gostitelji so nas lepo sprejeli v svoji podeželski koči

Andrej Cizl
bariton

foto: arhiv MePZ Viva

V cerkvi je zazvenela skladbica Pa se sliš

Sproščanje pred koncertom

Andrej Cizl se zadržuje v Vivi že dobra
štiri leta. Pavze, pravi, da ni imel, ker
ne kadi. Najljubši stil pesmi so popevke
in narodnozabavna glasba. Nikoli več
ne želi peti, kadar zmanjka vina v kleti
ter Gularja sen tiela jmiet. Letni koncert
2011 v Brežicah mu je najbolj ostal v spominu, ker je band uspešno prekrival napake zbora. Če bi zadel na lotu, bi postal
Benedikt XVII., živel bi v hotelu deluxe
»No tengo dinero« v najljubšem letnem
času, ki se po Avseniku imenuje »Čas počitnic«. V spominu nima najljubše žurke,
kajti najraje bere knjige. »Kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« (Mr 10, 9)
je njegovo mnenje o ločevanju odpadkov.
Najbolj se boji Simone oziroma nasploh
vseh ljudi; najraje pije zelenjavne napitke, kot zelenjavno prilogo na krožniku
pa najraje vidi evrske stotake. Najbolje
skuha mulo po domačem receptu, ki gre
iz roda v rod. Skozi življenje ga vodi misel: »Ne vem. Škuda, ki b`reku, de vem, če
ne vem.«

Katja Ilc
sopran

Katja Ilc ima rada vse pesmi, najbolj všeč
pa ji je bil zadnji letni koncert, ko smo
prepevali Abbo in gosple. Neprekinjeno
prepeva že osem let. Najbolj so ji ostali v
spominu Grčija (disko ob morju) ter zabava po koncertih v Vrtojbi in Sarajevu
(Celtic pub). Nikoli več ne želi peti v dvorani z desetimi poslušalci. V prihodnjem
letu se ji bodo uresničile sanjske počitnice
na Tajskem poleti. Ne ve, kaj bi z denarjem, če bi ga zadela na lotu. Boji se kokoši,
najraje pije vodo ter jé zeleno zelenjavo,
skuha pa juho iz vrečke, makarone, kavo,
domačo gobovo juho. Pravi, da za vsakim
dežjem posije sonce.
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junij 2006
Vivaldijeva Gloria in Magnificat z orkestrom in solisti
otvoritev Festivala Brežice, koncert snema RTV Slovenija

oktober 2006
Trinajsti letni koncert

foto: Amir Tokić

Viva v Grčiji
2007
Ines Jagrič
Pisalo se je poletje 2007. To leto je bilo
posebno, saj je bilo Vivino poletje, kajti
odšli smo v Grčijo. Odpravili smo se 3.
julija na 13. zborovsko tekmovanje v
sakralni glasbi, ki je potekalo v Prevezi. Zgodaj zjutraj smo se z avtobusom
odpeljali proti Italiji, kjer smo se v Anconi vkrcali na ladjo. Na
ladji smo se razdelili po kabinah, pojedli toplo večerjo ter ugasnili klimo (ki se je izkazala za radio), da se zavarujemo pred
morebitnim prehladom. Malo smo še pokukali v diskoteko in
se odpravili spat.

Hotel je stal tik ob morju, kar nas je večina izkoristila za kopanje in malo sončenja. Drugi so si oddahnili na terasi hotela, dodaten nasmešek na ustih je bil cenik s Heinekenom po 1 evro.
Tretji pa so odšli v sobe in si odpočili od poti.

Prekrasen pogled na Pargo
Po zajtrku smo se izkrcali ter se z avtobusom odpeljali proti
domu, kjer so nas že čakali naši navijači ali drugače — naši domači. Dni, ki sem jih preživela z Vivo v Grčiji, se vedno rada

Vaje pred tekmovanjem v hotelu

V oblekah smo se sprehajali po pesku čakajoč rezultate
foto: arhiv MePZ Viva

Zjutraj smo se zbudili v sončno jutro in z mislijo: »Danes je
naš dan.« Odpravili smo se do kulturnega centra, kjer je potekalo tekmovanje. Srce nam je že začelo hitreje biti, napetost
se je stopnjevala in ob 13. uri smo stopili na oder. Intonacija,
zamah, skupen vdih in odpeli smo tekmovalni nastop. Še poklon in delo, v katerega je bilo vloženega veliko truda, je bilo
opravljeno. Spogledovali in nasmihali smo se do sobe, kjer smo
se preoblačili. Tam so se nam odprla usta in vsak je delil svoje
občutke. Nekateri naglas, drugi potiho, tretji pa so mirno prikimavali. Vsi pa smo se zavedali, da bodo rezultati znani šele
čez dva dneva.

foto: arhiv MePZ Viva

Po večerji smo odšli spat, saj nas je čakal dan z zadnjimi pripravami pred tekmovanjem. Zjutraj smo pojedli zajtrk in začeli z
vajo, ki je trajala do kosila. Po kosilu smo skočili malo v morje ter nato nadaljevali z delom. Zvečer smo odšli v mesto na
odprtje tekmovanja, kateremu je sledila parada vseh zborov. Z
našimi majčkami in kapami ter seveda slovensko zastavo smo
ponosno korakali po mestu in zares občutili začetek tekmovanja. Po koncu parade smo odšli domov ter se napotili spat.

spominjam. Ker se ob misli na tekmovanje v Grčiji spomnim
na kamnolom, lahko rečem, da je Grčija en velik in lep kamen
v mojem Vivinem mozaiku.

foto: arhiv MePZ Viva

Zjutraj smo zajtrkovali, si spakirali obleke ter okoli devete ure
prispeli v Igoumenitso. Pot smo nadaljevali z avtobusom do
Preveze. Prispeli smo pred hotel, ki smo ga vsi že z veseljem
čakali.

Oblečeni v obleke smo postopali po pesku
in pogledovali proti odru. Nastopila je
razglasitev rezultatov.
Po tekmovanju smo se vrnili v hotel, kjer so nas čakale torte in
malo rujnega, da smo nazdravili uspešno odpetemu tekmovalnemu sporedu in Filipovemu rojstnemu dnevu. Po večerji nas
je čakal še nastop na prostem v Prevezi. Bil je precej svoboden,
saj smo se ustavili ob morju in začeli prepevati. Po nastopu smo
odšli na zasluženo pijačo, ki je trajala malo dlje, saj je naš »ne«
na vprašanje natakarja, ali bomo še kaj spili, pomenil »da«. Zaradi tega ni bilo nobene slabe volje, smo pa zato še malo povadili grščino na terasi našega hotela.
Trenutek razglasitve rezultatov v kamnolomu Sv. Tomaža
foto: arhiv MePZ Viva

Zjutraj smo se odpravili na izlet na otok Lefkas. Pesek, sinje
modro morje in kopanje ter kosilo na pomolu so nam naredili
dan zares čudovit. Vsi smo maksimalno uživali, vsake toliko
časa pa je švignila misel, kakšna bo naša uvrstitev na tekmovanju. Zvečer smo odšli še v antično gledališče Nicopolis, kjer smo
imeli nastop.
Prišla je nedelja in dan D. Rezultati tekmovanja so bili šele zvečer v nekdanjem kamnolomu Sv. Tomaža. Oblečeni v obleke,
punce s čevlji z visoko peto smo postopali po pesku in pogledovali proti odru. Nastopila je razglasitev rezultatov. Čeprav je
bilo veliko peska, si ga nismo metali v oči, saj ni bilo potrebe.
Osvojili smo ZLATO. Uspelo nam je. Sledila je zabava za vse
udeležence tekmovanja. Zaradi najvišjega odličja smo si zaslužili tudi najdaljšo noč.
Zjutraj pa skok v morje za zbistritev glav in sončenje na plaži. Popoldan smo odšli na izlet v Pargo, kjer smo poležavali, si
privoščili kosilo ter seveda adrenalinski flyfish ali panoramsko
vožnjo. Zvečer smo se vrnili v hotel že z malo grenkim priokusom, saj je bil to zadnji večer pred odhodom.
Zjutraj smo si pred vkrcanjem na ladjo ogledali še Dodono, gledališče, zgrajeno v 3. st. pr. n. št., in Janino. Po ogledu smo se
odpeljali do pristanišča ter se vkrcali na ladjo, ki nas je peljala
nazaj v Ancono. Večer na ladji smo preživeli v diskoteki, kjer
je igrala ista glasba kot na poti v Grčijo. Malo smo zaplesali na
ritme pop grške glasbe in se po neuspeli prošnji DJ, naj zavrti
kakšno dobro pesem, odpravili spat.

Na obali v grški Prevezi

Okrepčevalnica ”Vrtnica”
Primož Rueh, s. p.
Brežice

Marcellino Caffe
Cesta krških žrtev 135c
8270 Krško

>>

2006 >>

november 2006
Drugo Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, Novo mesto, zlato priznanje

>>

december 2006
Projekt Zimska pravljica z Orkestrom Slovenske vojske
koncerti: Ljubljana, Maribor in Nova Gorica

KD MePZ Viva Brežice: 20 let
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Gostovanje v Sarajevu
2008
Katja Ilc
V Sarajevu smo imeli za burek,
ampak ...
Pisalo se je leto 2008, ko smo se viveki
odzvali na povabilo Slovenskega kulturnega društva Cankar iz Sarajeva in
smo med 5. in 7. decembrom doživeli
skoraj vse, kar se dobrega da doživeti v Sarajevu. Le nečesa zelo
dobrega nismo doživeli, a o tem kasneje.
V petek zvečer smo prispeli v Sarajevo in se namestili v hotelu.
Sobe so bile lepe in dovolj velike. Nekateri, ki so se želeli počutiti pomembne, pa so dobili celo »predsedniški apartma«. V
kopalnici so namreč imeli jacuzzi.

Anita Gramc
sopran

tenor

Janez Budič je morda v dveh letih in pol
prepevanja pri Vivi pavziral zgolj en mesec. Najraje bi prepeval rock. V najlepšem
spominu mu je ostala turneja po Berlinu
in s tem povezana žurka v Krškem po
Carmini Burani. Nikoli več ne želi peti
Mahlerjevih simfonij. Najraje bi poleti
surfal na Havajih, kjer bi pil cviček in jedel lastno narejene tortilje s surovim korenčkom, ki ga naravnost obožuje. Skozi
življenje ga vodi misel, da je vedno lahko
še boljše. Boji se človeške nedirektnosti.
Če bi zadel na lotu, bi peljal Vivo na turnejo.

V spominu mi je ostala čreda ovac, ki je
počasi prečkala glavno cesto in tako za nekaj
minut ustavila celoten promet.
V soboto zjutraj smo imeli po zajtrku vaje, nato pa smo se odpravili na krajši ogled mesta. V spominu mi je ostala čreda
ovac, ki je počasi prečkala glavno cesto in tako za nekaj minut
ustavila celoten promet. Sprehodili smo se po osrednjem trgu
– Baščaršiji in si ogledali nekatere znamenitosti. Med prostim
časom smo poizkusili kavo, ki so nam jo postregli v čudoviti
ročno izdelani džezvici. Bila je odlična. Ženski del odprave se je
nato zagnal na stojnice in pokupil skoraj vse uhane, kar so jih
imeli, saj so bili zelo lepi in poceni. Kasneje pa smo si vsi skupaj
v eni izmed čevapdžinic privoščili obilno in predvsem mesno
kosilo (čevapčiči, kotleti, klobasice, lepinje …).
Po kosilu smo se odpravili v hotel, ob 18. uri pa smo imeli koncert v mednarodnem frančiškanskem študentskem centru, kjer
smo se predstavili z ljudsko pesmijo in zimzelenimi melodijami. Po koncertu je sledila večerja v hotelu, nato pa žur do jutranjih ur. Odpravili smo se v Celtic Pub, kamor nas je naš prijazni
šofer odpeljal z avtobusom. Ta pub nam je priporočil receptor
v hotelu. Z dobro voljo smo ga »napadli« in spodnji »štuk« je bil

Počasi so nekateri odhajali
nazaj v hotel, najhrabrejši pa
smo ostali do konca in se zadnji odpravili iz puba. Seveda
nas je zagrabila lakota in zaželeli smo si burek. Nihče izmed nas pa si ni niti najmanj
predstavljal, da sredi Sarajeva
ne bomo našli bureka! Iskali
smo ga v kar nekaj manjših
pekarnah, burekdžinicah in
ne vem kje še vse, ki so bile
odprte, a bureka nikjer. In to
je tisto, česar v Sarajevu nismo
doživeli – bureka! Seveda lačni nismo ostali; privoščili smo
si pico, se usedli na pločnik in
jo kljub vsemu zadovoljni pojedli. Nato smo poklicali taksi
in se odpeljali do hotela.
V nedeljo dopoldne smo se
odpravili proti domu in si
na poti pod vodstvom našega
Tonija ogledali še mesto Jajce.
Tako smo se po napornem
vikendu navdušeni nad prijetnim izletom vrnili domov.
foto: arhiv MePZ Viva

Anita Gramc poje pri Vivi že 3,5 let, pavza ji še ni bila potrebna. Najljubši stil pesmi so ji priredbe slovenskih popevk, najbolj pa ji je v spominu ostal letni koncert
2011 v Brežicah. Ima lepe spomine na
svoje brucovaje in nima slabih spominov
na katero koli pesmico, ki jo je pela. Najlepši čas ji je poletje, ko bi brez telefona
in ure preživljala svoje najlepše počitnice
na sončku. Pogosto ločuje odpadke in ni
opredeljena do problema razporeditve
loto zadetka. Boji se hinavščine in laži in
najraje pije, ko je žejna. Nima najljubše
zelenjave in očitno ne zna kuhati. Skozi
življenje jo vodi misel: »Življenje se vam
ne zgodi; vse, česar ste deležni v življenju,
je odvisno od tega, kar dajete.«

Janez Budič

naš! Mislim, da se v življenju
še nisem tako naplesala kot
takrat. Glasba je bila odlična,
»komad za komadom« je bil
super, tako da nisem vedela, kdaj naj grem na WC, saj
nobene pesmi nisem želela
zamuditi. Plesali smo vsi in
mislim, da je bil to za vse nas,
viveke, eden izmed nepozabnih večerov. Za dva še posebej,
saj se je med njima začela rojevati velika ljubezen …

Anton Urbanč
tenor

Suzana Strnišnik

foto: arhiv MePZ Viva

Anton Urbanč – Toni je član Vive že
ljudskih 7 let, vmes pa si je po koščkih
privoščil 8 mesecev pavze. Najraje poje
pop, a ne Pop TV, temveč Abbo ipd.,
pije dobro ohlajeno pijačo in jé vse vrste
solat. Vsaka turneja je zanj imela svoj
čar, rad pa se spominja Litve in Grčije
ter žura v Sarajevu. Malo manj pa mu je
všeč Mahler in Demon irrepit callidus.
Obožuje poletje in počitnice v tropskih
krajih, ker pa nikoli ne kupi loto listka,
tudi ni možnosti, da bi kaj zadel. Redno
ločuje odpadke, kuha pa bolj malo, ker
za to vestno skrbi njegova žena. Če pa
že mora, pa pripravi kaj na žaru. Boji
se, da bi se prehitro postaral in mu ne bi
uspelo uresničiti vseh zastavljenih ciljev,
v življenju pa sledi misli: »Živi in pusti
živeti!«

Ovce so se brezskrbno sprehajale po cesti

alt

Suzana Strnišnik poje pri Vivi že dolgih
8 mesecev (brucka pač) in je celo zdržala
brez prekinitve. Ima veliko najljubših
stilov pesmi in lepe spomine na svoj prvi
koncert – božični koncert. Zaenkrat še ni
doživela najboljše žurke in se ji še nobena
pesem ni uprla. Njen najljubši letni čas
je poletje, ko doživi sanjske počitnice
ob surfanju in na peščeni plaži. Pogosto
ločuje odpadke in bi častila Vivo, če bi
zadela na lotu. Ne boji se ničesar in skoraj
nikogar, obožuje vso zelenjavo, rada pije
vino in jegermajster. Ne ve, kaj najbolje
skuha, o tem moramo povprašati njenega
fanta, skozi življenje pa jo vodi misel: »Ne
prelagaj na jutri, kar lahko storiš danes.«
Še gasilska ...

>>

ČASOVNICA

2007 >>

>>>

april 2007
Tekmovanje Naša pesem Maribor
srebrna plaketa

>>

maj 2007
Srečanje pevskih zborov
Verona, Italija

>>

julij 2007
Mednarodno zborovsko tekmovanje Preveza, Grčija
zlata medalja

Tekmovanje v Riminiju
2009
Barbara Les
Dirigentkina cimra,
odgovorna naloga
Viva od nekdaj obožuje potovanja, turneje, gostovanja in tekmovanja zunaj
slovenskih meja, čeprav to zahteva od
vsakega posameznika v zboru veliko pripravljenosti na garanje,
veliko vaj in odrekanja. Organizacijski odbor je v Vivi vedno
zelo dobro in premišljeno sestavljen, tako da potovanje poteka
kar se da gladko in brez težav, seveda tudi zaradi nedvomno
najboljših vodičev. Razporeditev zbora po hotelskih sobah pa
se ne izkaže vedno za najlažji del organizacije.

foto: Amir Tokić

Nekdo mora prevzeti nalogo dirigentkine cimre, ki pa še zdaleč
ni težka, ampak odgovorna naloga. Najprej je treba upoštevati
dejstvo, da na dirigentkinih ramenih ali bolje rečeno rokah leži
velika odgovornost do celotnega zbora. Na turnejah ponavadi
tekmujemo na polno in smo vsi v najboljši pripravljenosti ter
v pričakovanju najvišjih priznanj oziroma rezultatov. To pa so
idealni pogoji za nervozo ter slabo voljo. Velikokrat se pojavijo
nesoglasja med zborom in dirigentko. In tu nastopi dirigentkina cimra. Biti mora podpora v kriznih situacijah, znati mora
diplomatsko manevrirati med mnenji in željami obeh; tako
dirigentke kot zbora.
Samo zamislite si, kakšen »pressing« je to s strani sopevcev!
Predstavljajte si situacijo: dirigentka je živčna, ker zboru ne
gre neka simfo…polifo…nija na dan odločilnega nastopa. Vsi
pogledajo cimro in si mislijo: »Pa zakaj ji nisi dala neki pit, da
bi nehala težit?« Ali pa: »Le kaj si ji povedala, da je zdaj vse narobe?«

Vsi pogledajo cimro in si mislijo: »Pa zakaj ji
nisi dala neki pit, da bi nehala težit?«
Nič drugače ni bilo v Riminiju leta 2009. Pričakovanja so bila
velika, nervoza temu primerna, moje poslanstvo kot omenjena cimra pa s strani zbora pod drobnogledom. Imeli smo dolge
in intenzivne vaje v hotelu, nastopali smo en dan pred »veliko
tekmo« ter se po najboljših močeh potrudili tudi na tekmovanju. Tekmovalni program je bil sicer dobro uležan, velikokrat
prepet, vendar vsak trenutek na odru je nekaj posebnega, neponovljivega. Tokrat so nas begali mešani občutki in nekateri od
njih so se na razglasitvi rezultatov potrdili.
Iskreno povedano, nismo bili najbolj zadovoljni z izidom,
hkrati pa smo bili tudi zelo utrujeni. Vendar kdor nas pozna,
ve, da Viva ni nikoli tako utrujena ali razočarana, da ne bi še
malo žurala!
Komaj smo čakali večera in se, čeprav je bila glavna bitka že za
nami, polni energije odpravili v mesto. Rimini, ki je zelo veliko turistično mesto, v mesecu oktobru ni najbolj živahen, smo
pa vseeno našli lokal, ki je bil kot naročen za razigrane viveke.
Prevzeli smo oder, toda tokrat je bil to plesni oder, kjer smo
pometli s konkurenco, zborom iz Makedonije, ki se je kaj kmalu razočaran poslovil s plesišča. Dirigentka je bila zadovoljna,
pa čeprav je morala tisti večer prevzeti tudi vlogo medicinske
sestre, saj se je za nekatere večer zaključil z lažjimi poškodbami
ter želodčnimi težavami.

Viva ni nikoli tako utrujena ali razočarana,
da ne bi še malo žurala!
Preostanek našega bivanja v Riminiju so zaznamovali seveda
čudoviti izleti, ki so z Vivo vedno tako zanimivi in pestri. Za
mnoge od nas je bil San Marino res nekaj posebnega. Ni očaral
samo deklet, tudi nekatere fante je prijela butična nakupovalna mrzlica. Marsikateri je domov pripeljal prepolno potovalno
torbo.
Sama sem hodila bolj počasi, ker sem si, žal, na plesnem odru
nesrečno zvila koleno in se je moje ogledovanje znamenitosti
omejilo zgolj na čakanje pri avtobusu.
Kot vsako Vivino potovanje se je tudi to potepanje po manjšem
delu Italije prehitro zaključilo in z njim moja odgovornost kot
dirigentkina cimra. Dejstvo je, da se mi sploh ni bilo treba truditi, saj sva se s Simono (dirigentko) odlično ujeli, se skrajno
zabavali, nasmejali do solz ter včasih malo potarnali ena drugi.
Tudi ušpičili sva kakšno. Vendar je to spet čisto nova zgodba,
katere naslov bi se lahko glasil nekako tako: »Prigode dirigentke in njene cimre …«

Jutranje razmere na plaži niso bile prav nič jesenske ...
Gorazd Pozvek o Vivi
Na koncerte Vive hodim že dobrih 10 let in na vsakem vašem koncertu sem neizmerno užival. Nisem sicer poznavalec zborovskega petja, vendar ste me vseskozi presenečali
svojim raznovrstnim repertoarjem in navduševali z neverjetno močno energijo, ki jo je čutiti na vaših koncertih.
Seveda pa nisem prezrl, da ima Viva izredno sposobno in
inovativno dirigentko, ki je znala izbrati prave pevce, ki so
poleg tega, da dobro pojejo, tudi prava klapa. Vidi se, da vas
druži nekaj več kot samo petje, in vse skupaj potem kulminira v vaše uspešne nastope.
Slavko Rožman, Simonin ata, o Vivi
Težko je opisati z nekaj besedami, kaj vse mi Viva pomeni.
Ponosen sem vedno, ko vam prisluhnem. Vesel sem vseh
vaših uspehov in predvsem nenehnega napredka. Rasli ste
iz nastopa v nastop tako v domačih Brežicah kot v Posavju,
drugod po Sloveniji in po tujih deželah. Zasluge za toliko
prepevanja so v vseh vas skupaj, v vsakem pevcu in zborovodkinji. Ko si je Simona ustvarila družino, sva tudi midva
z ženo nekoliko prispevala, da so vaše vaje potekale nemoteno – s »čuvanjem« Krištofa in Veronike. Včasih sva tudi
dopust tako načrtovala, da sva bila na razpolago, ko ste odšli na turnejo, da je šla Simona na pot brez skrbi za otroke.
Mislim, da sva z ženo prisluhnila skoraj večini vaših nastopov, koncertov in tudi nekaterih tekmovanj (Naša pesem v
Mariboru) in bila z vami na trnih, kot da stojiva na odru.
O, veliko bi se še dalo napisati, povedati. In kako je bilo
lepo, ko ste mi zapeli na domačem vrtu ob moji 80-letnici.
Pa toliko vas je prišlo! V čast in veselje so mi vaši uspehi in
da sem na tak način tudi del Vive. Le tako naprej!

... zato smo se kar tam upeli pred vajami.
Klemen Ramovš: Vivi ob 20. obletnici
Mešani pevski zbor Viva je umetniški korpus, ki brez
dvoma sodi v sam vrh današnje svetovne zborovske
poustvarjalnosti. Odlični nastopi širom kontinentov in
skoraj lahkotno pobiranje uglednih nagrad so izjemne
reference, ne morem pa se izogniti tistemu, kar me je pri
njih najbolj očaralo: izjemen profesionalni pristop do
umetnosti, popolna predanost visoko zastavljenim ciljem,
navdušujoč entuziazem in pa tista žlahtna preprostost
vsakega od članov, ki je značilna za največje umetnike. Na
prvi pogled je opazno, kako izdelan in izpiljen je sistem
dela umetniške vodje in izvrstne zborovodkinje Simone
Rožman Strnad. Samo tak umetnik lahko s kratkim
utrinkom ene same skladbe ustvari impresiven pečat
odprtju prenovljene Viteške dvorane.
Da smo pred šestimi leti sodelovali pri Slavi (Gloria) in Poveličanju (Magnificat) velikega Antonia Vivaldija, se je na
nek način zdelo nekako samoumevno. Slava in Poveličanje
sta pripadli obema izjemnima korpusoma: zboru Viva in
Baročnemu orkestru iz Bologne. Ampak vseeno, kakor koli
smo že navajeni, da sme Brežicam pripasti le tisto zgolj najboljše, so vedno prasketale še dodatne iskrice. Tako s strani
Vive kot Bologne: se bomo še srečali? To bi res radi! Enkrat
to gotovo pride. Prihodnost je vedno negotova, ob neznanem skriva mnogo lepega, srečanja olimpov so nam tukaj
neznana, prihodnosti pa načrtovana stalnica.
Franc Černelič o Vivi
MePZ Viva Brežice je kot privlačno morje, ki vedno valovi
v kakovosti zvoka in programa.
MePZ Viva Brežice zagotavlja prepoznavnost Brežic.
MePZ Viva Brežice je dokaz kulturne moči mladih.

>>

2007 >>

oktober 2007
Strokovni posvet Zborovska glasba v Posavju od 19. do 21. stoletja
Brežice

>>

oktober 2007
Štirinajsti letni koncert

KD MePZ Viva Brežice: 20 let
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Carmina Burana
2010
Anita Gramc
CARMINA BURANA
Nemčija: Potsdam–Bad Belzig
Slovenija: Krško-Litija
Pevska sezona se ponavadi zaključi zadnji vikend v juniju. Bolj kot poletne počitnice smo vsi pričakovali odhod v Nemčijo in težko pričakovano izvedbo kantate
Carmina Burana. Pomladne mesece smo z veseljem na vaje nosili knjižico z notnim gradivom in čakali na dan, ko bodo glasovi zazveneli skupaj z orkestrom. V juniju smo imeli skupne
vaje še z Zborom sv. Nikolaja Litija. Potem pa smo z avtobusom
krenili na pot proti Potsdamu. Čas vožnje smo si krajšali s petjem, tako kot se za zbor spodobi. Glasove je treba gojiti.

Dobra ura glasbenega programa je poslušalce
popolnoma prevzela. Aplavzi so odmevali,
poslušalci pa so med sabo delili občutke.

Našemu zboru se je pridružil
Zbor sv. Nikolaja iz Litije,
Sinfonieorchester Collegium
musicum Potsdam (dirigent
dr. Knut Andreas), Nikolajev
otroški zbor iz Litije in
Mladinski zbor OŠ Šmartno
pri Litiji ter trije solisti:
baritonist
Jože
Vidic,
sopranistka Urška Žižek ter
tenorist Andrej Debevec.
Super. Poslušalci so napolnili
dvorano. Po koncu koncerta
pa so nas vlekli za rokave
in nam izrekali čestitke za
odlično izvedbo. Tudi mi
smo bili zadovoljni. Naslednji
dan pa nas je čakal še nastop
v Litiji. Potem pa razlog
za praznovanje. Uspešno
smo izpeljali mednarodni
projekt – izvedbo Orffove
kantate Carmina Burana,
kjer je sodelovalo več kot 200
nastopajočih.

Katja Ogorevc
alt

Katja Ogorevc poje že šest let. Njen najljubši stil je rock. Najbolj ji je v spominu
ostal Berlin ter žurka, ko je bila brucka.
Nikoli več ne želi peti pesmi Zrejlo je žito.
Če bi zadela na lotu, bi odšla na potovanje okoli sveta, nato pa bi si poleti odpočila na Islandiji. Boji se pajkov, najraje
pije vodo ter od zelenjave pojé korenje,
najbolje pa skuha štruklje. Življenje želi
živeti natanko tako, kot si sama želi.

Carmina Burana [kármina
burána] (latinsko za Pesmi
Beuerna, kar je krajše za Benediktbeuern) je zbirka 254
srednjeveško latinskih, redko
srednjevisokonemških, starofrancoskih in provansalskih
posvetnih pesmi in dramskih
besedil, nastalih po letu 1220
in pred letom 1250. Avtorji
iz izbirke Carmina Burana so
anonimni, izjema je le Arhipoeta. Pesniki so bili vaganti
(popotniki), šolani kleriki, ki
so opustili univerzitetni študij in nastopali kot potujoči
pevci. Scenska kantata Carmina Burana je ena najbolj
znanih del skladatelja Carla
Orffa, ki je nastala leta 1937.

foto: Janez Eržen

Najprej smo se spoznali z orkestrom Sinfonieorchester
Collegium musicum Potsdam. Sledila je prva skupna vaja.
Skrbno smo sledili roki dirigenta Knuta Andreasa, vsi
navdušeni, kako lepo zveni. Ker smo v Potsdam prispeli nekaj
dni pred koncertom, smo imeli čas, da si ogledamo kakšno
znamenitost. Čez dan smo se tako sprehajali po berlinskih
ulicah, zvečer pa smo imeli vaje. Skupno druženje smo potem
nadaljevali ob večerji s člani orkestra, kjer smo bili nastanjeni.
Družine so nas velikodušno sprejele. Bližal se je dan prvega
koncerta – 3. julij 2010 zvečer v Potsdamu. Vroče od poletne
vročine in malo od nervoze. Nastopiti pred veliko množico
nemških poslušalcev namreč ni mačji kašelj. Najprej sta se
oba slovenska zbora predstavila s slovensko pesmijo, sledila je
evropska himna Oda radosti. Potem pa zares. Čas za veličastno,
znamenito scensko kantato Carmina Burana skladatelja Carla
Orffa. K dobri izvedbi so pripomogli trije solisti: Katharina
Wingen (sopran), Mircea Nedelescu (tenor) in Thomas Wittig
(bariton) ter otroški in mladinski zbor pevske akademije
iz Potsdama. Dobra ura glasbenega programa je poslušalce
popolnoma prevzela. Aplavzi so odmevali, poslušalci pa so
med sabo delili glasbene občutke. Naslednjega dne, 4. julija
popoldan, je bila na vrsti ponovitev koncerta, tokrat v cerkvi
v Bad Belzigu. Manjša množica poslušalcev, ampak prav tako
željnih glasbe. Tako, dva koncerta sta bila za nami. Še zaključni
piknik vseh nastopajočih. Naslednje jutro pa nazaj v Slovenijo.
Sledile so počitnice – do konca avgusta. Potem pa smo začeli
s pripravami na izvedbo dveh koncertov v Sloveniji. Začele
so se vaje, spet listanje po notnem gradivu …; tokrat je šlo
hitreje. Vsi smo nestrpno pričakovali prvi vikend v oktobru, ko

bomo posavski publiki lahko
predstavili nekaj novega. To
je bil hkrati naš letni koncert,
zato smo se še toliko bolj
potrudili in se ga veselili. V
petek zvečer 1. oktobra 2010
je Carmina Burana zazvenela
v krškem kulturnem domu.

tenor

Za medicinske podvige usposobljeni Rok
Ferenčak poje pri Vivi že dve leti. V tem
kratkem času pavze ni potreboval. Njemu najljubše so španske serenade, najraje pa se spominja Berlina. Mahler se mu
je malce zameril, zato ga raje več ne bi
prepeval. Sanjskih počitnic še ni doživel,
se bodo pa zagotovo zgodile spomladi,
morda tudi takrat, ko bo zadel na lotu
in postal kroničen lenivec. Strah ga je, da
zjutraj ne bo slišal budilke, ko bo treba v
službo. Za žejo si privošči malinov sok, za
lakoto pa paradižnik ali goveje zrezke v
slastni omaki, ki jih najbolje skuha. Misel, ki ga vodi, zanj drži kot pribito: »Počasi se daleč pride.«

Filip Ferenčak
tenor

Sedemletni vivek Filip Ferenčak nima
najljubšega stila pesmi. Pravi, da je to čisto
odvisno od tega, kje in komu poje. Tudi
ni pesmi, ki je ne bi maral. V najlepšem
spominu mu je ostala Grčija, tudi zato,
ker je tam slavil svoj rojstni dan. Redno
ločuje odpadke; najraje pije sadne sokove
in pojé kakšen paradižnik. Če bi vas
povabil na pojedino, bi zagotovo skuhal
testenine. Če bi zadel na lotu, bi se v istem
trenutku prenehal ukvarjati s stvarmi, ki
ga ne veselijo, in se posvetil samo tistim,
ki jih v življenju najraje počne in ga
osrečujejo 'sto na uro'. Najraje bi poletje
preživel z ljudmi, ki jih ima najraje na
svetu. Boji se, da ne bi zapravil ali izgubil
katerega svojih talentov, na primer da
mu zmanjka glasu. Skozi življenje ga
vodi misel: »Užiti dan in delati, kakor da
boš večno živel, in moliti, kakor da boš
jutri umrl.«

Carmina Burana: na koncertu v Krškem se je na odru zbralo več kot dvesto nastopajočih

Rok Ferenčak

Mojca Tomažin
alt

Mojca Tomažin je z matematično natančnostjo izračunala, da se je Vivi pridružila pred natanko 0,25 leta, v tem
času pa razen kakšne 'prešpricane' vaje
ni potrebovala pavze. Najljubše pesmi
še nima, pa tudi na najboljšo turnejo in
žurko bo še morala malce počakati. Nobena pesem se ji še ni zamerila. Jeseni,
ko je njen najljubši letni čas, bi se najraje
podala nekam proti severu. Redno ločuje
odpadke, z zadetkom na loteriji pa bi vivekom plačala Tajsko. Najraje pije kavo,
a zagotovo ne, ko so na nebu strele, od
zelenjave pa si privošči grah, njen skriti
adut pa je peka kruha. Njeno življenje je
ena sama pesem, saj jo skozenj vodi misel: »Kdor poje, slabo ne misli.«

>>

ČASOVNICA

2008 >>

>>

oktober 2008
Zborovska glasba v Posavju od 19. do 21. stoletja
izdaja zbornika

oktober 2008
Vrtiljak
izdaja tretje zgoščenke

Vivini projekti
Requiem
2002
Boštjan Piltaver
V letu 2002 je Viva sodelovala v projektu Requiem. Gre za žalno mašo, ki
jo je napisal madžarski skladatelj Frigyes Hidas v spomin na žrtve vseh vojn
v zgodovini človeštva. Pri projektu so
sodelovali še trije izbrani slovenski
zbori, in sicer Komorni zbor De profundis iz Kranja (dir. Branka Potočnik Krajnik), Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti (dir. Walter Lo Nigro) in Mešani pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani (dir. Marko
Vatovec), ter Orkester Slovenske vojske pod vodstvom maestra
Milivoja Šurbka. Ob združenih zborih in orkestru so sodelovali
tudi štirje solisti, in sicer sopranistka Željka Martić, mezosopranistka Neda Martić, tenorist Alexander Brown in bas-baritonist
Juan Vasle.

Brali smo noto za noto, sestavljali akord za
akordom in se nato čudili slišanemu, češ, le
kdo bo to sploh hotel poslušati.
Skupaj smo izvedli turnejo štirih koncertov. Premierno smo
delo izvedli v Trstu v Kulturnem domu 7. aprila 2002. Preostali trije koncerti so se zvrstili po vsem slovenskem prostoru;
najprej v Mariboru v Unionski dvorani (11. aprila), nato v Novi
Gorici v Primorskem dramskem gledališču (13. aprila) in na
koncu še v Brežicah na dvorišču brežiškega gradu (1. junija) v
okviru prireditev ob 680-letnici mesta. No, ravno domačega
koncerta nismo uspeli izvesti v celoti, saj smo bili zaradi močnega naliva prisiljeni koncert prekiniti.

MLAJŠI
spremljanju dirigentove roke. Dirigent takšnega kova, kot je
Milivoj Šurbek, namreč ne dopušča veliko prostora za napake.
Morda bi bilo malce za šalo bolj smiselno reči, da ne dopušča
veliko prostora za napako. Tako smo se lotili učenja 135-stranske
kompozicije resno in zavzeto. Spomnim se prvih korepeticij, ko
smo brali noto za noto, sestavljali akord za akordom in se nato
čudili slišanemu, češ, le kdo bo to sploh hotel poslušati. Tudi
besedilo je predstavljalo svojevrsten izziv, saj je Hidas za tekst
svoje umetniške stvaritve izbral latinščino žalne maše. Sam sem
se s čim podobnim v takšnem obsegu srečal prvič in hvala bogu
za Ireno in druge, ki so nam, laikom, vsaj približno razodeli, o
čem sploh pojemo. Tako smo z vztrajnostjo prilezli do skupnih
vaj, ko smo poskušali »zlepiti« skupaj posamezne fraze, ki smo
jih zgrizli na ločenih korepeticijah. Prej nesmiselne linije in
akordi so postajali čedalje bolj smiselni in so pričeli zveneti v
čisto drugačni luči, posamezne »pasaže« so čedalje bolj šle v uho
in kmalu zatem sem se že zalotil, kako si pod tušem žvižgam
»confutatis maledictis« (enoglasno rjovenje celotnega zbora ob
glasni podpori orkestra, op. a.).
Prvo vajo z dirigentom Šurbkom smo kljub dobri pripravi pričakali kar malce nervozni, saj se nas je večina prvič srečala s
tako uveljavljenim umetnikom. Očitno pa se nam je tisto nekaj
treme sprostilo v obliki pozitivnega adrenalina, saj smo vajo
rutinirano pripeljali do konca in privabili nasmešek na usta
gospoda Šurbka, kar nam je dalo še dodatnega motiva za delo
naprej. Tako nas je večina premierni koncert v Trstu odpela že
skoraj napamet, očitno navdušenje nad Requiemom pa smo izkazovali tudi s prepevanjem priljubljenih delov na avtobusu na
poteh s koncertov proti domu.
Če sedaj pomislim in se spomnim začetnega strahospoštovanja
pred nečim novim, ko nam je Simona prvič razdelila »bukvo«
z notami za Requiem, se lahko samo nasmehnem. Verjetno
bi lahko sedaj kaj podobnega odpeli za upevanje pred vajami
ali kakšnim manjšim koncertom. No, šalo na stran, Requiem
je kljub vsemu zahtevno delo, dejstvo pa je, da bi se ga sedaj
verjetno lotili s popolnoma drugačnim pristopom kot takrat.
To pa je posledica kontinuirane rasti zbora skozi vsa ta leta.
Me prav zanima, kaj bomo imeli povedati o novejših zahtevnejših projektih (npr. o zloglasnem Mahlerju iz leta 2011) ob
naši 30-letnici …
foto: arhiv MePZ Viva

Projekt Requiem je za Vivo predstavljal prvi obsežnejši izziv,
saj je delo sestavljeno iz sedmih stavkov (Requiem, Dies Irae,
Domine Jesu Christe, Sanctus, Agnus Dei, Lux Aeterna in
Libera Me), tako da je poleg ustrezne glasbene interpretacije
izvedba zahtevala tudi ustrezno fizično pripravljenost, saj je
posamezni koncert trajal dobro uro. Torej najmanj 60 minut
tesnega prileganja prepotenim sopevcem ob seveda pozornem

ODSTRANITEV JAJC

Jure Pregelj

Naša mlada luštna Ana
vstopi v avtobus, v katerem
ni bilo več prostih sedežev.
»Lahko se usedete meni
v naročje,« ji reče eden od
potnikov. »Jaz sem že v nenevarnih letih.«
Nekaj minut kasneje se isti
potnik obrne k dekletu, ki
je rado sprejelo njegovo ponudbo:
»Ne bi bilo dobro, da sedaj
vstanete. Veste, nekoliko
mlajši sem, kot sem mislil.«
BOLEČINE V PRSIH
Mlada lepa gospa Petra pride k doktorju.
»Pogosto imam bolečine v
prsih,« je rekla možakarju
v beli halji. Potem je slekla
bluzo in modrček. Možakar si jo je najprej ogledal,
nato pa ji je še natančno
pretipal prsi.
»Ja,« reče, »malo boste morali počakati, da pride doktor. Jaz sem samo pleskar.«
FUNKCIJA
Prijateljici blondinki Lara
in Ana se dobita na klepetu v kavarni. Tista, ki ima
moža v službi v tujini, potoži:
»A veš, da je moj postal impotenten!«
»Ne! A res? Ali je to več kot
konzul?«
ŽVIŽGANJE
Simpatična Anita je pripeljala svoj avto k avtomehaniku in rekla:
»Ne vem kako, toda moj
avto ves čas žvižga!«
Mehanik je premeril dekle
od nog do glave in rekel:
»Saj bi jaz tudi!«
ZASLUŽEK
Banči je nepremično zrl v
globok dekolte profesorice
matematike. Ko je profesorica zaznala njegove poglede, mu je jezno rekla:
»Za tole bi si pa eno zaslužil!«
»Komu boste dali pa drugo?« se je namuznil Banči.
KOVANEC
Andrej in Jurček planirata
dnevne aktivnosti: »Vrziva
kovanec. Če bo mož, greva
na nogometno tekmo, če
bo cifra, greva v disko, če
se postavi pokonci, greva
spat, če bo ostal pa v zraku,
bova pa študirala!«

Karli je že dolgo trpel zaradi glavobola. Končno je
obiskal svojega zdravnika
in mu razložil težave, ta
ga je poslal k specialistu,
ki pa mu je svetoval, naj si
odstrani moda in takoj bo
glavobol prenehal. Karli
mu ni verjel, obiskal je celo
četico specialistov in vsi
so mu svetovali isto – odstranitev jajc. Še ni verjel,
zato je obiskal tudi alternativce, toda tudi ti so mu
svetovali enako. Končno je
razmislil in sklenil: »Dal
si bom odstraniti jajca, saj
je nemogoče, da bi se toliko specialistov motilo!« In
res. Po operaciji je glavobol
izginil. Ko je bil odpuščen
iz bolnišnice, se je napotil
h krojaču, da mu izdela
obleko po meri. Krojač ga
izmeri in vpraša, na kateri
strani nosi svoje premoženje.
»Zakaj me pa to sprašujete?« je Karli vprašal presenečeno.
»Da naredim malo širšo
hlačnico na tisti strani,
drugače vas bo bolela glava!«
USPEŠEN RIBOLOV
Toni ponosno pripoveduje
ženi, kako lepo je bilo na
ribolovu. Pripoveduje ji,
kako se je boril z ribo, ki jo
je ujel, in kako je zmagal v
tej težki bitki.
»Ne utrujaj me s pravljico!
Preden si se vrnil domov,
so klicali iz ribarnice, da si
pozabil plačilno kartico.«
OSEMKRAT POVEČAN
Profesor anatomije vpraša
študentko Jelko:
»Kateri človeški organ se
v določenih okoliščinah
osemkratno poveča?«
Študentka je zardela in začela jecljati: »Pennn ...«
»Napačno!« jo je med
jecljanjem
prekinil
profesor. »To je ledvica.
In vi, mlada gospodična,
v življenju ne verjemite
vsega, kar vam vaš Jurček
kvasi!«
DOVOLJ
Ko je bil Tomi še osnovnošolec, se je učiteljica zelo
trudila na vse načine, da bi
mu razložila osnovne matematične operacije.
»Tomi, ko greš od doma
v šolo, ti mama da s seboj
dve žemlji, ko pa prideš v
šolo, ti dam jaz še tri. Koliko žemelj boš torej imel?«
»Mislim, da jih bo dovolj!«

Requiem: koncert na grajskem dvorišču v Brežicah je prekinil dež

Prenočišča ”Štingl”
Štingl Jadranka, s. p.
Telefon: 07/49-93-340
GSM: 041/698-929

Renata Žagar, s. p.
Cesta prvih borcev 14, Brežice
Telefon: 07/49-63-125
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oktober 2008
Petnajsti letni koncert

>>

december 2008
Gostovanje v Sarajevu, BiH
izvedba koncerta za slovensko društvo

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Vivin časopis

150. rojstni dan van Gogha
2003
Smiljana Jurečič
Koncert ob 150. obletnici rojstva
Vincenta van Gogha
Nikoli si ne bi mislila, da bo moj prvi
nastop z Vivo izgledal tako, kot je. Namreč, če prideš pet k mešanemu pevskemu zboru, si predstavljaš, da boš
tudi na odru v mešani družbi, ne pa samo v ženski. Pa da boš
kar takoj naredil naskok na Cankarjev dom v Ljubljani?! Ne,
tudi tega ne pričakuješ. No, vsaj jaz nisem.

Jelka Žnideršič
alt

Jelka Žnideršič je članica Vive 1 leto, in
sicer brez prekinitve. Njen najljubši stil
pesmi je ABBA stil, žal pa z nami še ni
bila na nobeni turneji. V spominu ji ni
ostala nobena žurka, najbolj 'na jetra' pa
ji gre pesem Flos ut rosa floruit. Najraje
ima poletje, na otoku cvetočem pod palmami z banano v roki, sedeč na kokosu
… Pogosto ločuje odpadke in ne ve, kaj bi
z zadetkom na lotu. Verjetno bi nabavila
veliko pasti za pajke, ki se jih boji, najraje pa pije vodo in mleko. Rada jé zelenjavo, vse kar zraste, in bolje peče torte
kot kuha. Skozi življenje jo vodi misel:
»Nikoli slabe volje, vedno nasmejan, hodi
skozi življenje, lažji bo tvoj stan. Če smeješ se in poješ, začuden videl boš, da ni
tako vse trnjavo in poln naš svet je rož.«

Tomaž Kovačič
tenor

17 let s krajšo pavzo dveh let je že član
Vive Tomaž Kovačič. Najraje poje rock,
od turnej pa mu je v najlepšem spominu
ostala Riva del Garda. Nobena skladba se
mu ni posebej zamerila, najlepši letni čas
pa so mu počitnice. Redno ločuje odpadke, če bi zadel na lotu, pa bi nadvse užival. Je neustrašen, najraje pije vino in se
masti s 'pohanim šniclom'. A ni od muh,
tudi sam zna pripraviti odlično meso v
omaki. Skozi življenje ga vodi več misli,
nobena pa ni posebej izrazita.

Petra Zevnik
alt

Jurij Žnideršič
tenor

Pred 6 leti je tenorsko vrsto obogatil Jurij
Žnideršič, v tem času pa ni prav nič pavziral. Najljubši stil pesmi mu je DRG – duhovno ritmična glasba, v trajnem spominu pa mu bo ostala Grčija. Uživa v zimi,
zato bi jo sanjsko preživel na smučanju,
nekoliko manj pa v skladbi Flos ut rosa
floruit. Je zgleden član lokalne skupnosti,
saj redno ločuje odpadke, če bi zadel na
lotu, bi pa poskusil ostati tak, kakršen je.
Je bogaboječ, a ne kadar pije špricer ali si
privošči svojo najljubšo zelenjavo – laško
pivo. Svojo družino večkrat razveseli s
polento, skozi življenje pa ga vodi misel:
»Bodi to, kar si.«

Petra Zevnik sodeluje pri Vivi že 5 let z
enoletnim porodniškim dopustom. Najraje poje ljudske pesmi. V lepem spominu ji je ostala turneja v Riminiju in vse
žurke za brucovanja. Nima odpora do
katere koli pesmi in ljubi vse letne čase.
Ni opredeljena do sanjskih počitnic niti
do odpadkov. Če bi zadela na lotu, bi se
usmilila svojega moža in njegovih kolegov pri Vivi in jim kupila srajce s kratkimi rokavi. Boji se grmenja, najraje pije
vodo, od zelenjave obožuje solato in nas
pošilja k svojemu možu po informacijo,
kaj najbolje skuha. Skozi življenje jo vodi
misel: »Go with the flow.«

Stvar je bila pa takšna, da so se ravno septembra 2003, ko sem
prišla pet k Vivi, samo punce pripravljale za velik koncert v
Ljubljani, jaz sem se pa hočeš-nočeš morala pripravljati z njimi,
saj me kljub temu, da sem bila nova, niso nič »šparale«. Delo je
bilo naporno, ker je bila tudi glasba, ki smo jo izvajale, naporna,
ampak trud se je izplačal, saj smo bili med nastopom zadovoljni tako poslušalci kot izvajalci.
Vivine pevke smo bile namreč 8. novembra 2003 v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma del 200-članske ženske zasedbe,
sestavljene iz naslednjih zborov: Ajda Črnuče, CŽZ Andreja
Vavkna Cerklje na Gorenjskem, De Profundis Kranj, Petrol
Ljubljana, Rozka Usenik Šentvid, Srednja vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana, Viva Brežice, Solzice Brežice in ŽPZ Logatec. Vsak zbor se je učil najprej sam zase v svojem kraju, na
dolgih in napornih skupnih vajah pa smo se kar nekajkrat dobile v šentviški dvorani v Ljubljani, kjer so se nam pridružili
tudi godbeniki.
Delo nemškega skladatelja Rolfa Rudina z naslovom »… vse
do neskončnosti …«, simfonično srečanje s pismi Vincenta van
Gogha, smo izvajale skupaj z Orkestrom Slovenske vojske pod
taktirko mojstra Milivoja Šurbka. Sestavljeno je iz štirih delov:
1. O slikarstvu, 2. »… udar na udar …«, 3. »… poslednji poskus
…« in 4. »… vse do neskončnosti …«. Koncert sta omogočila slovensko Ministrstvo za obrambo in veleposlaništvo kraljevine
Nizozemske, posvečen pa je bil 150. obletnici rojstva Vincenta van Gogha. Med glasbo so se vpletali tudi dramski vložki v
izvedbi igralca Grege Rebolja. Predstavo, ki je čisto napolnila
dvorano, je režiral Dejan Sarič. Med gledalci oziroma poslušalci
je bilo kar nekaj vivekov, ki so prišli ploskat svojim sopevkam
pa tudi uživat v lepi glasbi.
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Branka Balon
Mešani pevski zbor Viva
je »odkrila« moja sestra.
Njihov prvi letni koncert
davnega leta 1994 jo je
tako navdušil, da je tudi
sama postala njihova članica. Od takrat dalje tudi
jaz »rastem« z Vivo, kot poslušalka, seveda. Vedno me
presenetijo s pestrim izborom pesmi, z zanimivim
scenskim nastopom in z
vrhunskim petjem. Vsako
leto nestrpno pričakujem
njihov letni koncert, saj
vem, da bo to koncert za
mojo dušo.
Janez Budič - Buda
Dve buda-laštini:
1.
Bit zdrav in krepak,
to zna danes biti vsak.
Če pa hočeš poleg tega
še zanimive pesmi pet,
moraš samo v Vivo jet.
2.
Vivo mamo radi,
stari in tamladi,
vino, jeger, pir in gin,
po vajah vse je hin.
Irena Hribar
... o Alenkinem možu
Zelo sem vesela, da hodi
Kroki redno z Vivo na
turneje in da je tak požrtvovalen ati. S Tonijem mu
vedno prepustiva tudi najinega Timoteja. Brezskrbno prepevava na odru, saj
veva, da je tudi Timoteju
lepo. Hvala ti, Kroki!
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oktober 2009
Šestnajsti letni koncert

foto: Matej Brezovšek

2009 >>

oktober 2009
Tekmovanje Rimini, Italija
drugo mesto in srebrna plaketa

Zimska pravljica

Vivaldi

Viva skupaj z orkestrom in solisti prepeva Vivaldija

2006

2006
Filip Ferenčak

Tanja Kadivnik
Mednarodno priznani Festival stare
glasbe Seviqc Brežice je leta 2006 potekal na osemindvajsetih lokacijah po
Sloveniji s triinštiridesetimi koncerti
priznanih glasbenih skupin in posameznikov iz Italije, Francije, Španije,
Kanade, Izraela, z Nizozemske, Hrvaške, Švedske, Japonske in Slovenije. Država partnerica jubilejnega 10. Festivala Brežice je bila Italija, zato se je na otvoritvenem koncertu predstavil z Vivaldijevimi koncerti in moteti
italijanski instrumentalni sestav Orchestra Barocca di Bologna
pod vodstvom dirigenta Paola Faldija. Orkester je bil ustanovljen leta 1995, člani pa sodelujejo s priznanimi evropskimi
ansambli in baročnimi orkestri.
Med posebnostmi 10. Festivala Brežice pa velja izpostaviti
skupni nastop instrumentalnega sestava Orchestra Barocca di
Bologna in Mešanega pevskega zbora Viva Brežice. Slavnostni
koncert se je odvil 4. julija 2006 v Viteški dvorani brežiškega
Posavskega muzeja, kjer smo oživili Vivaldijev duh. Program
je bil pester in zelo kakovosten. Izvajali smo najbolj znani in
priljubljeni Vivaldijevi deli Glorio (Slava) in Magnificat (Poveličanje). Vsako tvori po več stavkov, ki so med seboj povezani.
Besedilo je posvetnega pomena in je v latinskem jeziku. Poleg
orkestra in pevskega zbora so nastopili tudi posamezni solisti.
Sodelovanje z dirigentom Paolom Faldijem in člani orkestra je
bila za pevce izjemna izkušnja in priložnost doživeti glasbeni
užitek ob sakralni glasbi.

Viveki. Kjerkoli so se pojavili in zapeli,
tam je zavel veter ljubezni, iskrenosti,
prijateljstva, sreče in miru.

... od tedaj naprej je v majhni deželici Sloveniji vladala samo
še ljubezen, sreča, iskrenost, pravo prijateljstvo, mir in edinost.
Viveki pa so sklenili svoje poslanstvo širiti tudi izven meja svoje državice, po celotnem planetu Zemlja in preko glasbe, petja
RAZVESELJEVATI vse ljudi širom po svetu.

Bila je zima in mesec december poln pričakovanj, obdarovanj,
presenečenj in ljubezeni. Lahko bi rekli pravljični čas ali pa
zimska pravljica. No, zdaj veste, od kod ime. Na tem mestu vam
moram nekaj priznati. Tudi sam sem vivek in na to sem prav
posebej ponosen. Ker smo hoteli osrečiti vse ali pa vsaj veliko
večino ljudi, ki prebivajo v tej prečudoviti deželici, smo sklefoto: Matej Brezovšek

Koncert v Viteški dvorani je posnela tudi Radiotelevizija Slovenija, ob tem pa preko radijskih valov Radia Ljubljana pripravila
tudi neposredni prenos.

Pred davnimi, davnimi leti, ko se je pisalo leto 2006, se je za sedmimi gorami
in sedmimi vodami, v majhni državici Sloveniji, zgodila Zimska pravljica.
Bitja, ki so prebivala v tej prečudoviti
deželici ali natančneje v majhnem mestecu Brežice, so se imenovala viveki.
Ja, prav ste prebrali, v i v e k i. Na zunaj dokaj podobna ostalim
bitjem, ki so napolnjevala planet v tistem času, a tisto, kar je
bilo značilno samo za njih in ob čemer so vsi ostali obstali, se
čudili z odprtimi usti in hkrati neizmerno uživali, so bili njihovi glasovi. Kjerkoli so se pojavili in zapeli, tam je zavel veter
ljubezni, iskrenosti, prijateljstva, sreče in miru. A zakaj omenjam leto 2006? To leto se je zgodilo nekaj, kar se do tedaj še ni
nikoli. Viveki so se odločili sodelovati z Orkestrom Slovenske
vojske pod taktirko slavnega, strašnega in vseslišujočega prof.
Tomaža Habeta, Jožetom Vidicem – baritonistom, žensko zasedbo Katrinas v »rdečem« in Juretom Seškom, ki je vse skupaj
smiselno povezoval.

nili, da priredimo tri koncerte, in sicer prvega 18. decembra v
Ljubljani v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, drugega
19. decembra v Mariboru v Unionski dvorani in tretjega 21.
decembra v Novi Gorici v veliki dvorani Kulturnega doma.
Že omenjeni prof. Habe in glava vseh vivekov zborovodkinja
Simona Rožman Strnad sta skupaj pripravila zelo zanimiv in
obsežen program 16 skladb, v katerega smo prvič skupaj z orkestrom ugriznili na generalki ali pa tonski vaji 15. decembra
v studiu Šentvid v Ljubljani. Nepozabna vaja, ki ji ni bilo videti
konca, se je na koncu izkazala za zelo koristno, saj smo se vsi
izvajalci med seboj dodobra spoznali, predvsem pa odlično pripravili, da smo lahko kasneje sproščeno nastopali širom Slovenije. Nikoli ne bom pozabil odmora, bolje rečeno korepeticij, ko
smo se v neverjetno kratkem času naučili Habetovo priredbo
skladbe Sveta noč, ki smo jo potem na samih koncertih skupaj
z vsemi izvajalci tudi prepevali kot zadnjo pesem na sporedu.
Sami koncerti so potekali lepo, brez večjih zapletov in so bili
zelo dobro obiskani. Publika nas je vedno nagradila z bučnim
aplavzom. Kdo pa ne bi prišel poslušat vivekov? Nekatere obiskovalce je Zimska pravljica tako navdušila, da so jo vključili v
svoje študije, diplome, glasbene mape in kdo ve, mogoče tudi
doktorate. Tako kot vsaka pravljica se je tudi naša Zimska pravljica končala s srečnim koncem, in sicer:

Viva in Zimska pravljica z Orkestrom Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Tomaža Habeta

>>

2010 >>

april 2010
Tekmovanje Naša pesem Maribor
srebrna plaketa

>>

julij in oktober 2010
Carmina Burana z Zborom sv. Nikolaja Litija in simfoničnim orkestrom iz Potsdama
koncerti: Potsdam in Bad Belzig, Nemčija, Krško in Litija, Slovenija, v Krškem kot sedemnajsti letni koncert

Simfonija tisočev

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Vivin časopis

27

Tekmovanje na drugi celini
Ana Marija Siter

V juliju 2011 je MePZ Viva imel čast
sodelovati pri izjemnem projektu
– izvedbi 8. Mahlerjeve simfonije v
Es-duru, imenovane tudi »Simfonija
tisočev«. 3. julija 2011 je koncert
zabeležil otvoritev Kongresnega trga v
Ljubljani, 4. julija pa je bila ponovitev
v zagrebški Areni. Skladatelj je svojo mojstrovino poimenoval
»Sporočilo ljubezni v časih brez ljubezni«, kar je bilo tudi
sporočilo projekta. Koncert je bil namreč posvečen žrtvam
vojne za Slovenijo in premagovanju razlik in konfliktov med
sosednjimi državami, tako kot tudi počastitvi 20. obletnice
samostojnosti Slovenije in Hrvaške. V projektu so namreč
sodelovali slovenski, hrvaški kot tudi ruski glasbeniki. Prvič
sta se združili Slovenska in Zagrebška filharmonija skupaj z
ostalimi amaterskimi odraslimi in otroškimi pevskimi zbori.
Vse skupaj nas je na odru nastopalo 1083 pod taktirko svetovno
priznanega dirigenta Valerija Gergijeva.

Viva je imela čast biti eden izmed 21-ih
zborov tega projekta.
Viva je imela čast biti eden izmed 21-ih zborov tega projekta.
Za organizacijo in umetniško vodstvo zborovskega dela je bila
odgovorna Martina Batič, svetovno priznana zborovodkinja,
ki je na najprestižnejšem tekmovanju za mlade zborovske dirigente »Eric Ericson Award« prejela prvo nagrado. Že veliko
mesecev pred izvedbo projekta smo zbori dobili literaturo. Kot
vsaki prvi koraki so bili tudi ti zelo težki. Vsem popolnoma
neznana literatura, ki po posameznih glasovih ni obetala veliko spevnosti, nam je ob učenju povzročala nemalo težav in
frustracij. Zavedali smo se sicer veličine te mojstrovine (skladatelj je v partituri namreč predpisal kar 8 solistov, dva mešana
pevska zbora, otroški pevski zbor ter orkester, ki naj bi štel vsaj
120 glasbenikov), kar nas je »gnalo« naprej, da nismo odnehali
sredi zadane poti.
Martina Batič nas je budno spremljala med učenjem literature,
saj je obiskala vsak zbor posebej, nas preverila in usmerila v nadaljnjem učenju. Naslednji korak je bila vaja vseh sodelujočih
zborov, ki smo sestavljali tkim. 2. zbor, v dvorani Slovenske filharmonije. Šele nato smo se vsi zbori srečali na prvi skupni vaji

v športni dvorani Kodeljevo v Ljubljani. Tam je vodenje prevzel
ameriški dirigent Christian Knapp, asistent Valerija Gergijeva,
ki je na samem koncertu tudi dirigiral uvodne himne (slovensko, hrvaško in evropsko). Teden dni smo se vsako popoldne
vozili na vaje v Ljubljano, kar je bilo izredno naporno za tiste
najbolj oddaljene. Vendar mislim, da bi vsak lahko potrdil, da
se je izplačalo, saj je celoten projekt končno začenjal dobivati pravo podobo. Postopoma sta se nam pridružila še orkester,
otroški pevski zbor in solisti. Vsak dan se je torej večalo število
izvajalcev, vedno boljša je bila zvočna podoba samega dela in
vsi smo bili bolj in bolj navdušeni nad njegovo mogočnostjo.
Zadnjih nekaj vaj pa je seveda potekalo na samem prizorišču,
na prenovljenem Kongresnem trgu v Ljubljani, katerega otvoritev smo s tem koncertom zabeležili. Šele tam se je resnično
pokazala veličina samega projekta, predvsem gre pohvala tudi
izjemni organizaciji vseh ostalih komponent poleg same glasbe; od postavitve odra, ki je bil zgrajen posebej za ta koncert
in je bil največji oder na prostem v Sloveniji, do ozvočenja in
medijske pokritosti, nastanitve zborov, usklajenosti urnikov …
Organizatorji so se zares potrudili in zaslužijo vse pohvale.
Končno pa je prišel tudi močno pričakovani 3. julij, ko se nam je
pridružil slavni dirigent Valerij Gergijev. Z njim smo uskladili
še zadnje podrobnosti, zbrali so se vsi častni gostje in koncert se
je začel. Nemogoče je opisati občutke, ki so nas obdajali. Že sam
pogled na nekaj tisočglavo množico, prenovljen Kongresni trg,
znamenito Uršulinsko cerkev v Ljubljani je bil spektakularen
in navdihujoč. Potem pa se je zaslišala glasba, ki tolikim predstavlja višek umetnosti, in v takšnem trenutku človek začenja
razumeti, zakaj je temu tako. Ko 1083 glasbenikov naenkrat
ustvarja glasbo in se prepustiš trenutku in občutkom, ki jih
glasba vzbuja, se zdi, kot da se odprejo sama vrata k Stvarniku
oz. kot da »skupaj ustvarja celotno vesolje«. Tudi skladatelj sam
je o svoji 8. simfoniji zapisal: »Pravkar sem končal svojo Osmo
– je največja, kar sem jih napisal, in tako nenavadna, posebna v
vsebini in v obliki, da se o tem pravzaprav ne da pisati. Predstavljajte si, da nenadoma zazveni vesolje. To pravzaprav niso več
človeški glasovi, temveč planeti in sonca, ki nenehno krožijo
…« (Mahler v pismu dirigentu Willemu Mengelbergu, 1906)
Takšnega dogodka, kot je bila 8. Mahlerjeva simfonija v Ljubljani, MePZ Viva zagotovo ne bo več doživel, saj je popolnoma
neponovljiv. Po določenih podatkih naj bi bil to največji simfonični dogodek vseh časov in pri Vivi smo neizmerno ponosni, da smo lahko bili del te spektakularne umetnine. Upam, da
bomo še kdaj imeli priložnost in čast sodelovati pri kakšnem
podobnem, pa četudi malo manjšem projektu.

SLIKE
MahlerER

Generalka pred koncertom na Kongresnem trgu v Ljubljani

2013
Irena Hribar

V jubilejnem letu
na Tajsko
Julija v Pattayi, ki leži približno 145
kilometrov južno od glavnega mesta
Bangkok, poteka mednarodno tekmovanje pevskih zborov, udeleženci pa se med seboj lahko pomerijo v kategorijah: ljudska pesem a capella, ljudska pesem z instrumentalno spremljavo in spiritual, gospel ter jazz priredbe.
Tekmovanje organizira češko združenje Festa Musicale, zato
petčlansko strokovno komisijo sestavljajo tako evropski kot
azijski in ameriški pevski strokovnjaki, sistem ocenjevanja pa
je tak kot na primer na tekmovanju Naša pesem, se pravi do
100 točk.
In zakaj ravno Tajska? Prvič zato, ker želimo nekaj drugačnega,
evropski zbori so na tem azijskem tekmovanju prava eksotika,
in drugič, ker je Tajska prava destinacija, če želiš prvič obiskati
Azijo – tako so nam povedali vešči popotniki. Najprej tekmovanje, nato pa turistični ogledi in sanjske plaže, tak je naš načrt.
Odrinili bomo v ponedeljek, 22. julija, predvidoma iz Zagreba
preko Dubaya v Bangkok, kar nam bo vzelo cel dan, potem pa
se bomo mudili v Patayi do sobote, ko je razglasitev rezultatov
tekmovanja in koncert zmagovalcev. Tako kot vedno se bomo
tudi tokrat trudili za promocijo naše lepe Slovenije, saj dober
glas seže v deveto vas, kajne? Po tekmovanju je predviden postanek v Bangkoku, ogled mesta, plavajoče tržnice, slavnega Tigrovega templja …, čez kakšen dan pa polet z letalom iz Bangkoka na jug Tajske, na otok Phuket, ki slovi po rajskih plažah in
kristalno čistem morju. Predstavljajte si božanje zelenomodrih
valov, sladkanje ob obilici tropskega sadja in srkanje koktejlov,
veslanje do mirnega zalivčka, kjer ponujajo prave tajske masaže
… To bo zasluženi odklop po intenzivnih tekmovalnih dneh.
Seveda bo treba še veliko truda vložiti v finančno konstrukcijo
projekta, saj tako popotovanje stane približno 1500 evrov na
osebo in čeprav bomo za turnejo sredstva prispevali tudi sami,
brez naših zvestih sponzorjev in donatorjev preprosto projekta
ne bo mogoče izvesti. Imate poslovne stike s Tajsko in želite,
da vašim partnerjem zapojemo po slovensko? Bi se želeli predstaviti na Tajskem? To je vaša priložnost, dragi meceni, skupaj
lahko naredimo nemogoče.

foto: Danijel Grilc

2011

Viva namerava na Tajsko
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julij 2011
Sodelovanje pri Mahlerjevi Simfoniji tisočev
koncerta: Ljubljana in Zagreb

oktober in november 2011
Osemnajsti letni koncert, prvi samostojni s ponovitvijo
evergreen & gospel, Brežice in Krško

Primorec v zboru
Jure Pregelj
Kulinarika s teranom, pršutom,
cvičkom in podkajenim ali kako paše
Primorec v štajersko-dolenjski zbor
Gradivo že tik pred tiskom, Amir zrel
za infuzijo in Alenka na robu živčnega
zloma, meni pa šine skozi glavo, da bi lahko še kaj prispeval
za naš časnik in jima dodatno zagrenil še zadnje ure urejanja
časopisa pred tiskom. Kljub grožnji, da me zrežeta »na t'nko ku
mortadelo«, sem vseeno zložil nekaj stavkov in porušil trenutno strukturo časnika, pa da vidimo, ali ga uspeta vriniti v svoj
koncept.
Kako paše teran k podkajenemu mesu ali cviček k pršutu …

Tanja Kadivnik
sopran

Tanja Kladivnik je pevka Vive že 8 let
brez prekinitve. Najljubši stil pesmi ji je
rock. Ima lepe spomine na turnejo Carmina Burana in na žur v Vrtojbi 2008.
Nikoli več ne želi peti Z gozdom prihajam. Najlepši letni čas je poletje, ko bi preživela sanjske počitnice na Baliju. Redko
ločuje odpadke in bi šla na potovanje, če
bi zadela na lotu. Je neustrašna, najraje
pije belo kavo in obožuje brokoli. Najbolje skuha »gledance«, skozi življenje pa jo
vodi misel: »Kar lahko storiš danes, preloži na jutri!«

Tomi Osojnik
bas

Tomi Osojnik – Zlato je član Vive že 12
let in do sedaj ni potreboval pavze. Najljubši stil pesmi mu je rock, od turnej in
žurk pa ne more pozabiti Grčije in Litve.
Njegova želja je, da vedno poje, zato mara
vse pesmi. Od letnih časov obožuje poletje, ko bi si tudi privoščil sanjske počitnice na pustem otoku. Odpadke pogosto ločuje, z zadetkom na loteriji bi si privoščil
le najboljše, nekaj pa bi ga tudi delil. Velik strah goji do porednih žensk, najraje
pa si privošči popivanje v dobri družbi ob
reciklirani zelenjavi. Na dopustu pokaže
svoje kuharske sposobnosti in se prepusti
misli, ki ga vodi skozi življenje: »Če ne
boš ti, bo nekdo drug!«

tenor

Karli Radkovič prepeva v tenorski vrsti
že 10 let, pavzo pa si zaradi službenih
obveznosti občasno privošči septembra.
Rad prepeva tiste pesmi, pri katerih mu
ni dolgčas. Spet bi se podal v Litvo ali pa
na zaključni piknik k Frenku, kjer je pokazal svoje kuharske sposobnosti. Nikoli
še ni razmišljal o pesmi, ki je več ne želi
peti, prav tako mu letni čas ne predstavlja
ovir za številne dogodke. Na sanjske počitnice bi se podal na samotni otok, kjer
bi se v dobri družbi prepuščal uživanju
(mir, ribe, brez elektrike). Redno ločuje
odpadke. Veselimo se njegovega dobitka
na loteriji, saj bo kar polovico razdelil,
z ostalo polovico pa si bo privoščil mirnejše in lažje življenje. Boji se, kakopak,
žene, rad pa spije kozarec piva ali vina.
Sam odlično skuha vse, kar je 'na žlico',
od zelenjave pa mu je všeč paradižnik.
Skozi življenje ga uspešno vodi misel:
»Delaj in živi pošteno!«

Ana Marija Siter
sopran

Rdečelaska Ana Marija Siter že 8 let prepeva v Vivi s krajšo pavzo 6 mesecev po
sili razmer, ko je bogatila svoje znanje kot
au-pair v Angliji. Najljubša ji je sakralna
glasba, nikakor pa ne more pozabiti turneje po Grčiji. Poročila se bo spomladi, a
ji na poroki zagotovo ne bomo peli Lek
Gervele. Pogosto ločuje odpadke in jih
bo tudi na svojih sanjskih počitnicah na
Tajskem. Z zadetkom na loteriji se bo
vpisala med milijonarke in se še bolj bala
nesramnih in zahrbtnih ljudi. Osvežitev
poišče v sveže prekuhanem domačem
mleku, lakoto pa poteši s porom ali zelenjavno rižoto, ki jo najbolje pripravi kar
sama. Skozi življenje jo vodi misel: »Let
Be be finale of Seem.« [Wallace Stevens]

Umetna blondinka Alenka
je vstopila v sexshop in rekla prodajalki:
»Želela bi kupiti nekaj
umetnih penisov!«
»Kar oglejte si jih tamle na
polici in izberite!« ji je rekla prodajalka.
Blondinka si jih je ogledala
in rekla:
»Vzela bom tega rumenega, tega dolgega črnega in
tega rdečega v kotu!«
»Žal mi je, toda ta rdeči je
gasilni aparat!«

Nikakor! Pa vseeno …

OBIČAJNO OPRAVILO

Še kot mladega junca me je oče vzpodbudil, da sem zakorakal
v kulturne vode in se začel ukvarjati z zborovskim petjem.
Takrat obdan s prijatelji, znanci in cel kup 'žlahtnikov' sem
vzljubil notne zapise in glasbo, ki jo zmore zložiti zbor moških
vseh starosti, stanov in znanj. Čudovito je bilo. Tako čudovito,
da sem se priklopil tudi drugim zborom in užival v prebiranju
»češenj«, ki so visele z notnega črtovja. Tako sem prehodil dolga
leta svojega pevskega ustvarjanja in pri tem spoznaval veliko
skladateljev, ki so mi jih nekaj omenjali v osnovni šoli pri urah
glasbe, a so takrat šli neopaženi mimo mene. Ob srečanjih z
njihovimi skladbami so v mojih očeh končno pridobivali pravo
veljavo in spoštovanje.

Strnadova sta prvič v mestu, kjer študira njun sin
Krištof. Ko sta prišla do
visoke zgradbe, na kateri je
pisalo, da je to študentski
dom, je oče Rudi pritisnil
na neki gumb in vprašal:
»Ali tu stanuje študent Strnad?«
»Ja,« se sliši glas iz domofona, »kar pred vrati ga
pustite, takoj bomo prišli
po njega.«

Potem sta prišli ljubezen in služba, ki sta me
odpeljali iz rodnega kraja in stran od moje
strasti do zborovskega petja.
Potem sta prišli ljubezen in služba, ki sta me odpeljali iz rodnega kraja in stran od moje strasti do zborovskega petja. Sprva olajšano zaradi manj napetega tempa, potem pa vedno bolj
hrepeneče k povratku sem taval v svetu posla in dela ter se vedno pogosteje spraševal, kaj mi manjka, kaj me je v času študija
umirilo in napolnilo z energijo za nove zmage; to bi potreboval
tudi sedaj. To je bila družba mojih prijateljev, s katerimi smo ob
večerih hodili na vaje in poustvarjali ter z lepo odpeto pesmijo
napolnili oboke primorskih kleti, pod katerimi smo velikokrat
združili naše glasove.

Velikokrat se med vajami in pred koncerti
zazrem po svojih kolegih in v srcu občutim
srečo, da sem lahko član te združbe.

Karli Radkovič

NAPAKA

Čedalje bolj prepričan sem bil, da moram ponovno začeti peti.
Čeprav se sliši floskula, potreboval sem to. Dobro se spomnim
trenutka, ko sem na poti domov, naveličan preveč enakomernega tempa življenja, brskal po GSM-u in našel telefonsko številko naše predsednice in moje rojakinje Irene. Na moj klic se
je prijazno odzvala in že sem bil na avdiciji, kjer sem s svojim
neupetim glasom 'matral' ušesa in živce komisije v sestavi Sabine in zborovodkinje Simone. Kakor koli, imeli sta usmiljenje
in mi dali možnost, da postanem član MePZ Viva. Spomnim
se tudi ankete, ki sem jo moral na avdiciji izpolniti, še posebej
vprašanja, kaj pričakujem od MePZ Viva. Moj odgovor je bil: dobra družba, osebni pevski razvoj, nova pevska znanja … Vse to
in še več sem doživel v Vivi že do sedaj. Spomnim se tudi prve
vaje, kjer sem se srečal s sopevci, ki so me tako odprto in prisrčno sprejeli, kot da smo kolegi že od nekdaj. Takoj sem bil njihov
in takoj sem se počutil del zbora. Prej nekoliko osamljen v tem
okolju sem hkrati dobil 35 prijateljev in prijateljic, s katerimi
ponovno občutim mravljince, ko se naši glasovi zlijejo v eno in
rišejo občutke našim poslušalcem. Ponovno imam terapijo, ki
me pomirja in polni z lepimi občutki in tako pripravlja za nove
podvige. Čudovito je peti v Vivi, ker pojem s prijatelji in prijateljicami. Skupaj se prerivamo skozi note in študiramo pesmi, dokler na zazvenimo, da zastane dih. Velikokrat se med vajami in
pred koncerti zazrem po svojih kolegih in v srcu občutim srečo,
da sem lahko član te združbe. Toliko veselja, toliko mladosti,
toliko zagnanosti, kot jo imamo pri Vivi, je malokje. Družba
bi se od nas lahko veliko naučila o kolegialnosti in enotnosti.
Torej še enkrat, kako paše teran k podkajenemu ali cviček k pršutu? Vseeno nikakor …
Zagotovo pa pašeta Primorka in Primorec v štajersko-dolenjski
zbor. Preverjeno.

ŽENIN NASVET
Ko je po dolgih letih naporne službe g. Jure postal
upokojenec, je na ZPIZ prišel dvignit pokojnino. Ker
je zopet pozabil (nič novega) prejšnji odrezek od pokojnine, je uslužbenki dokazal, da je upokojen tako,
da ji je pokazal sive kocine
na prsih. Izplačala mu je
pokojnino. Ko se je vrnil
domov, je povedal ženi, kaj
se mu je zgodilo.
»Škoda, da ji nisi pokazal,
kaj imaš v hlačah. Verjetno
bi dobil še invalidnino!«
mu je rekla žena Mojca.
POZABLJIVEC
Profesor g. Cizl se pozno
zvečer zamišljen vrača domov. Pred vhodom opazi,
da nima ključa, zato pozvoni. Žena, ki je pravkar
legla, vstane, odpre vrata, v
mraku ne prepozna moža
in vsa zaspana reče:
»Žal mi je, toda profesorja
ni doma.«
»V redu, bom pa jutri prišel, saj sem tako pozabil,
kaj sem ga hotel vprašati!«
POZABA
»Veš, Magda, kadar gledam
napeto nogometno tekmo,
pozabim na vse!«
»Vem, David. Meni je ime
Ines.«
POPRAVEK
Učiteljica ga. Katja je vprašala Janezka:
»Koliko je dva in dva?«
»Štiri!«
»Janezek, sedi! Pet!«
Janezek: »Aja! Ja, ja, pet je!«
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Viva (u)živa – zabavna glasba
izdaja četrte zgoščenke – v živo

Vivina statistika
Simona Rožman Strnad je Vivina ustanoviteljica in zborovodkinja že vseh 20 let. Le trikrat, ob upravičeni krajši odsotnosti,
so njeno mesto prevzeli Mateja Rožman leta 1999 na turneji
v Berchtesgadnu, Simon Dvoršak na Pesmi Posavja 2002 ter
Marjetka Podgoršek Horžen na nastopu ob otvoritvi Lekarne
Brežice. Kadar se učimo novih pesmi, si pomagamo tudi s korepetitorji. Slednje smo poiskali kar v zboru. Najpogosteje korepetirajo Larisa Jagrič, Tanja Kadivnik, Smiljana Jurečič, Jelka
Žnideršič, občasno Mateja Jankovič Čurič, Lidija Cizel in Lučka
Černelič, včasih pa so to počeli še Janko Volčanšek, Mateja Rožman, Stanka Turšič Pungerčar, Dejan Jerončič, Katrin Harapin.
Naučili smo se 234 pesmi različnih zvrsti ter peli v 9 projektih.
Sodelovali smo s 47 zbori iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Francije
in Litve ter s 7 različnimi glasbenimi sestavi. Tako smo
spoznali tudi druge znane zborovodje in dirigente. Peli smo
pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič, Milivoja Šurbka, Beata
Fritschija, Maria Berette, Draga Gradiška, Tomaža Habeta,
Aleša Makovca, Knuta Andreasa, Martine Batič ter Valerija
Gergijeva. Pred tekmovanji pa smo na vaje večkrat povabili tudi
znane zborovodje, kot so Andraž Hauptman, Karli Leskovec,
Sebastijan Vrhovnik in nazadnje še Stojan Kuret.

V 20 letih smo imeli toliko ur vaj, kot če bi
dve leti delali z 8-urnim delavnikom. V te
ure niso všteti koncerti in tekmovanja.
Imeli smo toliko ur vaj, kot če bi dve leti delali z 8-urnim delavnikom brez dopusta, bolniških, pa še nadure bi nam morali
plačati. V te ure niso všteti nastopi, koncerti, revije, tekmovanja, projekti, nekateri celo v tujini. Pogosto si za kakšen projekt,
koncert ali tekmovanje vzamemo vikend paket vaj nekje v Sloveniji, najraje ob morju. Seveda je to ljubiteljska dejavnost, ki jo
počnemo z največjim veseljem.
Pri izvedbi določenih skladb smo potrebovali tudi soliste in instrumentaliste. Najpogosteje smo solo vložke zapeli kar solisti
iz zbora, občasno pa so vokalno obogatili našo izvedbo Janko
Volčanšek, Mihaela Komočar, Marjetka Podgoršek Horžen in
kar 24 instrumentalistov.
Za Vivo so pisali skladatelji Mojca Prus, Damijan Močnik, Samo
Ivačič, Jaka Pucihar, Rudolf Gas, Branko Dernač, Vladimir Hrovat, Črt Sojar Voglar, Ambrož Čopi, Helena Vidic in dva študenta kompozicije z Akademije za glasbo v Ljubljani Uršula
Jašovec in Brežičan Matjaž Predanič.
Prvi predsednik zbora je bil Anton Hribar. Nato so vodstvo prevzeli še Janko Volčanšek, Bojan Kaplan, Uroš Brezovšek, Irena
Hribar, Sabina Tokić, Amir Tokić, Irena Kurajić in ponovno
Irena Hribar.

Zunanji instrumentalisti
Za instrumentalno spremljavo so v tem času poskrbeli: Branko
Rožman, Petra Gačnik, Alenka Bogolin, Rok Lopatič, Matej
Hotko, Janez Gabrič, Aleš Ogrin, Klemen Krajc, Miha Recelj,
Lucijan Cetin, Estera Cetin, Peter Urek, Karolina Vegelj Stopar,
Pierina Cavaliere Mršić, Rudolf Strnad, Marko Trajkovski, Ajda
Kralj, Barbara Fanedl, Mateja Ratajc, Marko Kragelnik, Urša
Pavlovčič, Tamara Kranjc Stepišnik, Boštjan Bone ter Gregor
Gubenšek.

Naš repertoar
Slovenske ljudske: 115 pesmi
Umetne skladbe slovenskih skladateljev: 32 pesmi
Umetne skladbe tujih skladateljev: 27 pesmi
Ljudske skladbe drugih narodov: 22 pesmi
Pop/jazz: 47 pesmi
Črnske duhovne (spiritual/tradicional): 17 pesmi
Božične in nabožne pesmi: 39 pesmi
Sakralne: 35 pesmi

april 2012
Tekmovanje Naša pesem Maribor
bronasta plaketa

Projektna dela
F. Hidas: REQUIEM /4 izbrani zbori in Orkester Slovenske vojske z dirigentom M. Šurbkom, 2002/
M. Beretta: A SONG OF EARTH /VII. Evropski dnevi glasbene
mladine, Švica, 2002/
R. Rudin: VSE DO NESKONČNOSTI /ženski del zbora z izbranimi ženskimi zbori in Orkestrom Slovenske vojske ob 150-letnici rojstva Vincenta van Gogha, Cankarjev dom, 2003/
M. Lazar: VRAŽJE DEKLE /glasbena drama, sodelovanje s Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško, 2004/
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT /sodelovanje s komornim
godalnim orkestrom Tartini in dirigentom Alešem Makovcem,
2005/
A. Vivaldi: GLORIA MAGNIFICAT /sodelovanje z baročnim
orkestrom Orchestra Barocca di Bologna – otvoritveni koncert
Festivala Brežice, 2006/
ZIMSKA PRAVLJICA /božični koncerti z Orkestrom Slovenske
vojske in dirigentom Tomažem Habetom, 2006/
C. Orff: CARMINA BURANA /2 izbrana zbora v sodelovanju
z orkestrom Collegium Musicum iz Potsdama z dirigentom
Knutom Andreasom, 2010/
G. Mahler: SIMFONIJA št. 8 v Es-duru ali SIMFONIJA TISOČEV /Otvoritveni koncert 59. Ljubljanskega poletnega festivala
z dirigentom Valerijem Gergijevim, Simfoničnim orkestrom
Slovenske filharmonije ter Zagrebačko filharmonijo, 2011/
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Alti vs soprani
Želja altistk, da bi znale peti visoko, je očitna v tem, da so v
povprečju 4 cm višje od sopranistk, za 3,5 kg so tudi težje.
Da pojejo alt, govori tudi dejstvo, da so v povprečju kar 3 leta
starejše od sopranistk. Izgledu vprid sodi tudi dejstvo, da med
soprani prevladujejo modrooke blondinke, medtem ko pri
altistkah rjavooke brinetke. Sopranistke so bolj podvržene
petju pod tušem, v avtu, altistke pa poslušanju Vivinih CD-jev.
Z altistkami bi se ujele v plavanju, modri barvi, zvijanju jezika
v rolico in daljšem držanju črke r. Altistke veliko več klepetajo
med vajami, vendar imata oba glasova dolge jezike, saj se z
njimi dotakneta svojih nosov.

Basi vs tenorji
Kljub temu da so basi v povprečju za 1 leto mlajši od tenorjev,
pa ima večina sivo obarvane lase. Tenorji pa so več ali manj
blondinci in rjavolasci. Basi so za 3 kg težji, vendar enakih višin. Tudi v številki čevljev so si dokaj enotni (tenorji 43, basi
44). Skupaj bi lahko igrali tarok, peli v avtu (peli pod tušem),
igrali na lonce in se oblačili v modro barvo. Basi pridno poslušajo Vivine CD-je. Med moškimi basi največ preklepetajo (beri
brundajo), saj jih večina zvije jezik v rolico in se z njimi dotakne svojih nosov ali celo tujih. Tenorji ne zmorejo ne enega ne
drugega. Slednji tudi nimajo mnenja o najljubši cvetlici, basi pa
obožujejo vinsko trto, hrast in celo mesojedke.

Statistika malo drugače
Še nekaj njih »BASED ON TRUE STORY«

Kakšni smo pevci?
»Viva smo pevke in pevci različnih starosti, znanj in izkušenj,
s skupno strastjo in predanostjo petju. Smo dekleta in fantje,
žene in možje, študentke in študenti, profesorice in prevajalke,
naravoslovke in organizatorke, gostinke, smo strugarji in lesarji, inženirji in ekonomisti, smo Kranjci, Štajerci, tudi Primorci!«
(Povzeto iz govora Alenke Černelič Krošelj na božičnem koncertu 2011.)

Če imate modre oči, rjave lase, ste visoki 174
cm, tehtate 75 kg, ste stari 32 let in nosite
čevlje številka 41, potem ste idealni za naš
zbor, saj so to naše povprečne mere.
Če imate modre oči, rjave lase, ste visoki 174 cm, tehtate 75 kg,
ste stari 32 let in nosite čevlje številka 41, potem ste idealni za
naš zbor, saj so to naše povprečne mere. Malo smo se postarali,
saj smo bili ob prvem letnem koncertu stari povprečno komaj
20 let. Do današnjega dne je prepevalo v zboru 156 vivekov,
trenutno pa jih poje 36.
Med viveki se je poročilo 7 parov, zagotovo pa obstajajo še simpatije. Osem vivekov si je poiskalo partnerje drugje, 10 je koruznikov in 11 še vedno »ledig« (tako trdijo).

Viva junior
Otroci pevcev, ki trenutno ustvarjajo v zboru in skrbijo tudi
za to, da se za prihodnost Vive ni bati, so: Timotej Hribar,
Eva Zevnik, Erazem Žibert, Rok in Vid Kovačič, Leda, Vito
An in Jazon Krošelj, Lara in Tian Pregelj, Lotti Veronika, Tara
Dominika in Vita Julia Les, Dominik in Lenart Černelič, Luka
in Lija Čurič, Jaka, Suzana, Janja in Vida Jurečič, Krištof in
Veronika Strnad, Urban in Sanja Urbanč, Nik Rogič, Ana in
Nika Tomažin, Petra, Špela in Martin Osojnik ter Anže in Špela
Radkovič. V prihodnjih mesecih pa se nam bodo pridružili
novi štirje otroci.

Naša dejavnost skozi 20 let:
Ure vaj: 		
Nastopi: 		
Koncerti: 		
Revije: 		
Tekmovanja:

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Primerjava med glasovi

Foto: arhiv MePZ Viva
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Vito An in Leda Krošelj na eni izmed turnej

Ministrstvo za zunanje zadeve Turčije ob sodelovanju
Ministrstva za gospodarstvo Turčije nam je poslalo poziv,
s katerim želijo našemu članu Urošu podeliti častni naslov
ambasadorja KEBABA za območje celotne Evropske unije.
Do količine zaužitih kebabov, ki je pogoj za pridobitev tega
naslova, je prišel že zdavnaj. Težava je le, ker ga ne morejo
izslediti, ker je veliko odsoten z doma.
Naša simpatična pevka Smiljana je imela pri obračanju avtomobila na poljski poti manjše težavice, ki so pripeljale do
tega, da je vozilo obstalo v manjšem jarku.
Njena kolegica Berta nas pozove: »Fantje, rabimo tri močne
fante, da pomagajo Smiljani iz jarka.«
Odgovor nekoga: »Aaaa, za Smiljano pa ne rabimo treh močnih fantov, bo Cizl čisto dovolj!«
No, ker se Berta ni pustila prepričati, smo se le odpravili proti Smiljani in njeni težavici. Da pa ne bomo izpadli nekavalirji, je na poti padel predlog: »Fantje, to je ženska, bodimo
gentlemani in ne klaftrajmo z neumestnimi pripombami!«
Na to pa Cizl:«Ja, res, pazimo, lahko se zgodi marsikateri!«

ČASOVNICA
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september 2012
Izide Vivin časopis
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september–november 2012
Vivanje

oktober 2012
Devetnajsti letni koncert ob 20-letnici Vive s ponovitvijo
ljudska glasba z instrumentalno spremljavo

Vivini akrostihi
Peče
Enkratne
Torte
Različno
Aranžirane

Lepo

Jasen
Um
Rešuje
Eksistenco

Tenorski
Obseg
Navzgor
Izboljšuje

Ati
Nadobudnega
Timoteja
Odločno
Nadzira

Skupinsko
Uravnava
Znojenje
Aktivno
Naravnanih
Amaterjev

Tudi
On
Možato
Akceptira
Življenje

Zrela
Leta
Animira
Tretji
Otrok

Razmišlja
O
Klavirju

Barceloni
Aplavdira
Njen
Častilec

Vrelec
Izbornih
Visokodonečih
Akordov
Kolekcija
Akra
Res
Izgleda

Fant
Izredno
Lepo
Interpretira
Pesmi
Jutra
Upajoče
Razdaja
Izvoljenki
Jelki
Jasne
Ambicije
Napajajo
Enkratne
Zamisli
Smiljana Jurečič

Anomalije
Možganov
Inteligentno
Razčlenjuje
Arhivi
Nudijo
Dobrodošlo
Razvedrilo
Edinstvenemu
Jezičnežu
Ustvarjalno
Razmišljanje
Oplaja
Širokogrudnost

Jurijeve
Emocije
Lepšajo
Katerikoli
Ambient
Arhive
Ljubi
Elegantno
Napravljena
Kulturna
Antropologinja

Zagnana
Volja
Obeta
Nove
Kolesarske
Avanture
Materinščino
Akademsko
Tolmači,
Enako
Jezikovne
Aksiome
Kot
Absolventka
Tujega
Jezika
Angažirana
Izredno
Rada
Energijo
Namenja
Amaterjem

Srebrno
Morje
In
Luna
Jadrata
Aranžirat
Nočni
Arhipelag

Inteligenco
Nadvse
Elegantno
Skriva

Svojemu
Amirju –
Bratu –
Iskreno
Naklonjena
Altistka

Kot
Aritmetika
Tudi
Jasna
Algebra

Ljubiteljica
Umetnosti
Čisla
Kulturno
Atmosfero

Turistične
Aranžmaje
Na
Jadranu
Akceptira

Angleščino
Neutrudno
Absorbira

NAJPOMEMBNEJŠI ORGAN

Bogato
Aranžira
Različne
Bankete,
Ažurno
Razdeljuje
Alkohol

Na simpoziju človeških organov poteka razprava, kateri človeški organ je najpomembnejši. K razpravi se prvi prijavijo
možgani in rečejo:
»Mi smo najpomembnejši! Brez nas človek ne bi bil človek,
ampak bi bil še vedno na stopnji živali!«
Možgani sedejo in k razpravi se javi srce:
»Jaz sem najpomembnejši človeški organ. Jaz sem motor telesa in brez mene organizem sploh ne more delovati!«
Srce se usede in javi se želodec: »Jaz sem najbolj pomemben,
saj jaz predelujem hrano in jo po krvi razpošiljam po človeškem telesu!«
Želodec se usede, iz ozadja pa se sliši glas:
»Kaj pa minulo delo?«
»Če želi kdo še razpravljati, naj vstane!« je rekel predsedujoči.
»Če bi lahko vstal, ne bi omenjal minulega dela!«

Lahkotno
In
Duhovito
Izraža
Jedrnate
Afirmacije
Ljubi
Akademsko
Različico
Izvajanja
Sonatnih
Albumov

SUBJEKT
Učitelj g. David je pri uri slovenščine na tablo napisal poved:
»Reven moški je umrl zaradi lakote.«
»Janez, kje je subjekt?« je vprašal.
»Verjetno na pokopališču!«
VPRAŠANJA

Baloni
Efikasno
Razvedrijo
Turobno
Atmosfero

Učiteljica ga. Lidija je vprašala učence:
»Katera žival daje jajca?«
»Gos!« se je oglasila Zvonka.
»V principu res, toda jaz sem mislila na kokoš« je rekla učiteljica. »No, in katera žival daje mleko?«
»Koza!« se oglasi Mateja.
»V principu res, toda jaz sem mislila na kravo!«
Nenadoma se oglasi Filip: »Učiteljica, tudi jaz znam eno
uganko. Ko ga daš noter, je trd, ko ga vzameš ven, pa je mehak. Kaj je to?«
Učiteljica je zardela in obstala kot vkopana.
»Ampak, Filip ...!«
»V principu res,« je odgovoril Filip,« toda jaz sem mislil na
žvečilni gumi!«

Ažurno
Naredi
Izračune
Trošenja
Amaterjev
Matematična
Osnova
Je
Cilj
Altistke

ŠTEVILO OTROK
Učiteljica ga. Mateja je vprašala Janezka:
»Koliko otrok je v vaši družini?«
»Šest fantov in vsak ima eno sestro!«
»Torej vas je dvanajst!«
»Ne, samo sedem!«

Strnadi
In
Muzika
Ostajajo
Njene
Aktualnosti

MIŠ

foto: Matej Brezovšek

Dalmatinski
Akordi
Vabijo
Iskrivega
Duha

Na Silvestrovo je Suzana poslala svojega moža Janeza v dežurno trgovino po kruh. Toda Janez je pozabil na ženo, družino, goste in je obsedel v gostilni ter se ga pošteno nacedil.
Končno je krenil proti domu, ker pa ni bil sposoben hoditi,
si je vzel taksi. Med potjo proti domu je sam zase godrnjal na
zadnjem sedežu:
»Želim si, da bi se spremenil v miš!«
»Zakaj pa v miš?« se je začudil taksist.
»Zato, da bi se me žena bala.«
PRIPRAVLJENOST
Ko je bil Toni še študent, je mami poslal telegram:
»Pripravi očeta. Izpiti se niso posrečili!«
Mama mu je odgovorila:
»Oče je pripravljen! Pripravi se še ti!«
POZABLJIVCA
Gradbena delavca gresta preko gradbišča, levico tiščita v bok,
desnico pa imata zasukano nad glavo. Šef Jure ju zagleda in
zavpije:
»Kaj se pa sprehajata kot dva butalca?!«
Prvi pogleda kvišku in reče:
»Saj res, Franc, lestev sva pozabila vzeti!«
NAGICA
Psiholog Amir testira mladega bolnika.
Nariše vertikalno črto in vpraša:
»Na kaj vas spominja ta črta?«
»Na nagico.«
Nariše zvezdo in spet vpraša, na kaj misli.
»Na nagico.«
Potem nariše krog in spet dobi isti odgovor.
»Videti je, da imate v glavi same nagice!«
»Jaz? Kdo jih pa riše? Vi ali jaz?«

>>
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pomlad 2013
Izdaja pete zgoščenke

Navpično:
1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
13.
17.
18.
19.
25.

Dvorana z največ Vivinimi koncerti
Osnovni gradnik notnega zapisa
Mesto nastopa
Ime našega ‘Zlatota’
Pribor za intoniranje; tudi za hranjenje
Naslov zgoščenke 2008
Vzdevek pevca Janeza B., tudi ustanovitelj budizma
Kateri glas je najbolj seksi
Najpogostejša barva las naših sopranistk
Naš osnovni instrument
Najpogostejši priimek naših predsednikov
Regijsko tekmovanje

Vodoravno:
3.
6.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
20.
21.
22.
23.
24.

Slovenski skladatelj; tudi redka polenta
Spremljevalni instrument ob korepeticijah
Skladatelj “Simfonije tisočev”
Najpogostejše ime naših predsednikov
Država, kjer smo ob 3.10 Simoni peli za rojstni dan
Najpogostejši priimek v Vivi na Naši pesmi 2012
Violinski _ _ _ _ _, tudi pribor za odklepanje
Ena izmed tem letnega koncerta 2011
Naša notarka; tudi mala svetilka
Znana Orffova kantata
Naša ljubka zborovodkinja
Najlepši moški glas
Mesto gostovanja Vive 2010

>>

poletje 2013
Udeležba na mednarodnem tekmovanju
Pattaya, Tajska

>>

oktober 2013
Dvajseti letni koncert

Za strokovno pomoč se zahvaljujemo Zavodu Neviodunum.
Časopis izdan ob 20. obletnici KD MePZ Viva Brežice.
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EMAIL 27. 9. 2010: Friziranje za letni koncert
Za:
viva-brezice@googlegroups.com
Naslov: Tokrat mail samo za Vivine dame!
14.29 - Sabina Tokić:
V vednost vam pošiljam seznam za petkovo friziranje,
ki sem ga že posredovala Bojani.
Petek, 1. 10. 2010:
8.00 – Alenka Černelič Krošelj
10.00 – Smiljana Jurečič in Petra Humek
12.00 – Ines Jagrič in Katja Ilc
12.30 – Larisa Jagrič in Ana Marija Siter
13.00 – Mihaela Kovačič
13.30 – Mateja Jankovič Čurič
14.00 – Lidija Cizl in Berta Balon
14.30 – Simona Rožman Strnad
15.00 – Lučka Černelič
15.30 – Sabina Tokić in Anita Gramc
Tanja, prosim, da Bojani čimprej sporočiš uro prihoda.
FRIZERSKI ATELJE »B«, Bojana Černoga, s. p.
Lp, Sabina
19.45 - Ana Siter:
Hehehe, a Alenko rabjo 2 ure frizirat? :D :D :D
20.03 - Barbara Les:
Ja, ker ima dva priimka :)

MUMIJA
Hribarjevi, ki radi potujejo, se odpravijo na dopust v Egipt.
Med drugim so obiskali tudi muzej, kjer so si ogledali mumije. Pod eno izmed mumij je bil napis: RAXV-1900.
»Očka, kaj je to?«
»Saj vidiš! Mrlič!«
»Kaj pa pomeni ta napis spodaj?«
»To je registrska številka avta, ki ga je povozil.«
NE SME GLEDATI
Petra vpraša Simona: »Simon, zakaj vedno zamižiš, ko piješ
vino?«
»Doktor mi je tako svetoval.«
»Ali si nor? Doktor? Tega ti pa ne verjamem!«
»Ja, doktor mi je rekel, da vina niti pogledati ne smem.«
STRELJAJ!
Piše se leto 2020. Na sodišču ga. Ina Križman, njen mož, g.
Križman – Jimmy, pa obstreljen leži v bolnišnici.
Sodnik vpraša obtoženko:
»Torej ne zanikate, da ste med prenosom nogometne tekme
obstrelili svojega moža?«
»Ne, priznam, da sem to storila.«
»In katere so bile moževe zadnje besede pred strelom?«
»Streljaj! Streljaaaaaaaj!«
IDIOT
Tomaža so vprašali, kaj je bolje: biti plešast ali biti idiot.«
»Idiot! Manj se vidi!«

Vivin časopis
Uredniški odbor:
Alenka Černelič Krošelj, Mateja Jankovič Čurič,
Lidija Cizel, Barbara Les, Jure Pregelj, Amir Tokić.
Jezikovni pregled: Mateja Jankovič Čurič.
Oblikovanje in priprava za tisk: Amir Tokić.
Fotografija članov in naslovna fotografija: Amir Tokić.

KD MePZ Viva Brežice: 20 let

Naklada: 10.000 izvodov.
Tisk: Delo, d. d. - Tiskarsko središče, Ljubljana.
Izdajatelj in založnik: Kulturno društvo Mešani pevski zbor
Viva Brežice, Trg izgnancev 12, 8250 Brežice.
Zanj Irena Hribar, predsednica. Brežice, september 2012.
Časopis je brezplačen. Donacije in prostovoljne prispevke za
naše delovanje sprejemamo na koncertih ali pa na poslovni
račun: SI56 0237 3001 0290 854 (NLB, d. d.).

Viva na spletu: www.mepzviva.org
Poišči nas tudi na Facebooku!
Rešitve križanke:

24. POTSDAM, 25. PESEM POSAVJA
HRIBAR, 20. LUČKA, 21. CARMINA BURANA, 22. SIMONA, 23. BAS,
13. BAS, 14. FERENČAK, 15. KLJUČ, 16. ABBA, 17. BLOND, 18. GLAS, 19.
7. VILICE, 8. VRTILJAK, 9. BUDA, 10. MAHLER, 11. IRENA, 12. LITVA,
1. VITEŠKA, 2. NOTA, 3. MOČNIK, 4. ODER, 5. TOMISLAV, 6. PIANO,

Vivanje:
20 let z Vivo
od petka, 28. 9. 2012,
do petka, 9. 11. 2012

Letni koncert 2012
s slovesnostjo ob 20. obletnici zbora
sobota, 20. 10. 2012, dvajset do dvajsete ure
Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice

Ponovitev letnega koncerta
nedelja, 21. 10. 2012, dvajset čez osemnajsto uro
Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice

petek, 5. 10. 2012, Krško in Čatež

sobota, 13. 10. 2012, Brežice

16.30		
17.00		
18.00		
19.00		

Marcellino Caffe, JOB center
Vrtec Krško, enota Kekec
Pivnica Apolon
Oštarija Margareta

20.00		

Terme Čatež, avla Hotela Čatež

8.20		
9.00		
9.40		
10.00		
10.40		
11.30		
12.00		
12.30		

petek, 12. 10. 2012, Brežice
17.00		
18.00		

Splošna bolnišnica, interni oddelek
Dom starejših občanov

petek, 9. 11. 2012, Gasa
(avla Upravne enote Brežice)

18:20
19:20

Tržnica, Okrepčevalnica in mesarija Krošelj
Jazz pub
Vrtnica
Splavar
Kavarna (pri občini)
Intermarket, novi del, pritličje
Podgorjan, Intermarket, stari del
Gostilna Pension Les, Čatež ob Savi

Literarni večer
Odprtje fotografske razstave

Odprte – javne vaje:
petek, 28. 9. 2012, ob 20.20
četrtek, 4. 10. 2012, ob 20.20
Vaje so v Vivini učilnici, Prosvetni dom Brežice
(zadnji vhod, 2. nadstropje), Trg izgnancev 12, Brežice.

