GLASBENI TABOR
Ljudska glasbena dediščina
BELTINCI, 19. – 20. JULIJ 2019
__________________________________________________
Zavod za turizem in kulturo Beltinci organizira v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina
(Folk Music Heritage) dvodnevni glasbeni tabor.
Kraj izvedbe:
Program in termin:

Mentorji:
Rok prijave:

Kulturni dom Beltinci – Kulturno izobraževalno stičišče (KIS)
Beltinci
Ljudski godci in ljudsko petje
- 19.07.2019: od 17.00 do 20.00
- 20.07.2019: od 09.00 do 13.00 in od 17.00 do 18.30
Tomaž Rauch, Drago Kunej, Rebeka Kunej, Marija Klobčar
15.07.2019

Informacije in prijava:
 Izpolnjeno prijavnico pošljite ali jo poskenirajte na naslov:
ZTK Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci, ztk@beltinci.si,
tel.: 02 541 35 80, www.ztk-beltinci.si
Udeleženci:
- vodje skupin, zasedb, pevci, godci.
- neomejeno, dobrodošli ljubitelji ljudske glasbe in petja vseh starosti.
Kaj morate še vedeti?
 Udeležba na taboru je brezplačna, vključuje prigrizek in pijačo za vse udeležence.
 Svoja glasbila godci prinesite s seboj.
 Podrobnejši program in informacije o prenočitvenih kapacitetah v okolici Beltincev
lahko dobite v ZTK Beltinci – Jožica Slavinec, tel.: 02 541 35 80.
Vljudno vabljeni!
ZTK Beltinci:
Elica Horvat, direktorica
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PROGRAM
O neprestanem spreminjanju izročila – o poenostavitvah in stereotipih, o
časovnih in prostorskih omejitvah posameznih načinov, pojavov in lastnosti; o
izjemah in pravilih; o praktičnih izbirah in namenih izvajanja…
Glasbeni tabor Ljudska glasbena dediščina je dvodnevna glasbena teoretično–praktična
delavnica, namenjena vsem, ki se ukvarjajo z glasbenim ljudskim izročilom pri nas. Posvetili
se bomo vprašanjem, ki zadevajo izvedbeno prakso v okviru različnih konceptov in različic
odnosa do glasbenega izročila. Posvetili se bomo vokalni in godčevski dediščini in se za
uvod seznanili in pogovorili o osnovnih značilnostih izročila, njegovih spremembah skozi
čas, spremembah v odnosu do izročila, vlogi institucij pri ohranjanju; tehničnemu razvoju in
možnostim beleženja in ohranjanja izročila in možnostim, ki jih sodobna tehnologija nudi v
prihodnje, pa tudi vplivom, ki jih ima razvoj v vseh pogledih na izročilo in odnos do njega.
Obenem bomo poskušali prepoznati mesto in smiselnost načinov interpretacije izročila v
današnjem času. Govorili bomo tudi o razlikah med institucionalno predstavitveno prakso in
lokalno prakso, v okviru katere domačini poskušajo ohranjati lastno izročilo in o izzivih in
dilemah, ki jih to prinaša.
Obenem se bomo seznanili z različnimi pristopi obravnave gradiva s poudarkom na
tradicionalnih načinih, njihovi uporabi pri izvedbah, praktični vrednosti pri izvajanju priredb,
primerjali izvirno godčevstvo in ljudsko petje z umetnimi priredbami, se posvetili smiselnosti
uporabe enega ali drugega načina v praksi, se pogovorili o poenostavitvah in stereotipih v
zvezi z godčevstvom in ljudskim petjem.
Posvetili se bomo tudi novim izzivom, s katerimi se srečujemo v današnjem času, vključno z
izvedbenimi praksami, ki so posledice odrskih predstavitev, o dilemah ugajanja publiki ali
vzgajanja občinstva, o vplivu populizma in popularizacije, pa tudi zlorabe izročila…
V petek bomo pričeli s teoretičnim uvodom, v katerem se bomo posvetili zgoraj omenjenim
teoretičnim vprašanjem. Po uvodnem predavanju vodij delavnice (pa tudi že vmes po
potrebi) sledi pogovor o obravnavani vsebini in opažanjih udeležencev o trenutnem stanju in
vlogi ter željah, namenih in potrebah v okviru dejavnosti, ki ohranjajo izročilo.
V soboto bomo delo nadaljevali v dveh ločenih skupinah, v katerih se bomo posvetili
praktičnemu delu (ena skupina se bo posvetila vokalni glasbi, druga godčevskim izvedbam).
Smisel praktičnega dela je vsekakor delati na osnovi tistega, kar je na voljo, zato bomo samo
izvedbo delavnice prilagodili glede na število in sestavo udeležencev. Namen je, da vsak
udeleženec znotraj delavnice najde svoje mesto in se nauči nekaj, kar mu bo pomagalo za
naprej.
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V soboto popoldan se bomo še enkrat zbrali, povzeli naše delo, morebitne rezultate prikazali,
se o njih pogovorili, povzeli vprašanja, ki so se v času tabora porodila, obenem pa ponudili
možnost, da svoje videnje in mnenja izrazi tudi kdorkoli, ki ga tematika zanima. Zaključek bo
namreč odprt tudi za zunanje opazovalce – udeležence.
K udeležbi na taboru ste vabljeni vsi, ki vas vsebina zanima kot organizatorje, vodje skupin,
godčevskih zasedb, pevce ali godce, saj tematika zadeva vse, ki se ukvarjajo z izročilom.
Seveda si želimo udeležbe pevcev in godcev, ki bi v praksi lahko poizkusili, preverili in
ponazorili vsebine, obenem pa medsebojno dopolnili in izmenjali znanje.

Program tabora:
Vsebine se bodo dogajale v Kulturnem domu v Beltincih – KIS Beltinci.
Petek, 19.7.2019
ob 1700 - 2000
Uvodno predavanje in razgovor: O spreminjanju izročila, odnosa do izročila in vloge izročila
in iskanju vlog in načinov izvajanja in poustvarjanja
Sobota, 20.7.2019
ob 930 - 1300
Delavnica:
Pevska in godčevska: praktično delo s sprotnim komentiranjem, prepoznavanjem in
reševanjem dilem, glede na število aktivnih udeležencev tudi postavitev izvedb in priredb, po
potrebi tudi ponazarjanje z zvočnimi primeri, posnetki. Komentiranje in ocena izvedb.
Vmes ob 1100 odmor po dogovoru.
ob 1700 – 1830
Zaključek tabora: predstavitev in pogovor;
Predstavitev ugotovitev, vprašanj, morebitnih izdelkov – izvedb
Odprto za javnost, možnost komentarjev, predlogov, predstavitev pogledov na tematiko.
Predstavitev pogledov, mnenj in usmeritev zainteresiranih za prihodnje delavnice v Beltincih.
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