
KULTURNI DOM ČRNUČE
Dunajska 367

Petek, 8. 11. 2019 ob 19.30

Tenorji:  Franci Kosem, Nace Vidmar, 
  Robert Golob, Jure Munda, 
  Boris Škrlec
Basi:   Vinko Jager, Janez Perko, 
  Jure Božič, Darko Kovač

Umetniški vodja: Vinko Jager

Povezovanje sporeda: Maja Jurjevec

Oktet Zven
KUD SVOBODA ČRNUČE

 pesem
že DVAJSET
  let naš ZVEN    srca

Slovenska

Letošnji koncertni program je eden od možnih pregledov ali kar cveto-

berov dvajsetletnega delovanja Okteta Zven. V dvajsetih letih je oktet 

uvrstil v svoj repertoar več kot 300 različnih pesmi s posebnim 

poudarkom na slovenski ljudski pesmi, predstavljeni v tematsko 

zaokroženih sklopih. Le-te je oktet začel uvajati z letnim koncertom 

2005, in sicer z napitnicami in vinskimi pesmimi. V naslednjih letih so 

sledile stare vojaške in domoljubne pesmi ter pesmi slovenskih protes-

tantov. Planinske, stanovske in ljubezenske so posejane skozi vsa leta 

in letne koncerte, vmes po potrebi tudi božične, Marijine in liturgične. 

Pa pokloni pomembnim slovenskim skladateljem (kot npr. Ipavcem) ali 

zanimivi izbori pesmi iz slovenskega etničnega prostora, od Porabja in 

Prekmurja prek Koroške do tržaškega Krasa in slovenske Istre ter 

najzahodnejšega roba slovenskega življa (Benečija, Rezija, Kanalska 

dolina). V zadnjem času pa tudi pesmi drugih slovanskih narodov. 

Obujanje številnih manj znanih ali pozabljenih pesmi je del prispevka 

okteta k ohranjanju slovenske pevske in kulturne dediščine. Za tovrst-

no poslanstvo je umetniški vodja Vinko Jager prejel februarja 2012 od 

Zveze kulturnih društev Ljubljana srebrno priznanje za izjemne 

dosežke in zasluge pri spodbujanju ljubiteljskega kulturnega dela na 

območju Mestne občine Ljubljana.

Oktet Zven, Dunajska cesta 367, 
1231 Ljubljana Črnuče 

www. oktet-zven.si



Krokar in lisjak
Vinko Vodopivec
(Josip Stritar)

Dolenjska
Blaž Potočnik
(Blaž Potočnik)

Strunam
Kamilo Mašek
(France Prešeren)

Planinam
Peter Jereb
(Peter Jereb)

Soči
Jakob Aljaž
(Simon Gregorčič)

Planinska
Anton Foerster
(Ivan Resman)

O mraku
Gustav Ipavec
(Anton Funtek)

Amor v čolnu
Giovanni Gastoldi, prir. Slavko Mihelčič

Domovini
Benjamin Ipavec
(dr. Jakob Razlag)

Jes ‘mam tri lub ce
Ciril Pregelj
(koroška ljudska)

Dve belokranjski
Matija Tomc
(belokranjski ljudski)

San se šetao
Damjan Kurent
(prekmurska ljudska, Gornja Bistrica)

Vojaška suknjica
Fran Venturini
(tržaška ljudska)

Kje me mo mošna sku z ta rinčica šua
Pavle Merku
(ljudska iz Kanalske doline)

Rezijanska
Alojz Srebotnjak
(ljudska iz Rezije)

O le mamka vi, vi
Danilo Švara
(ljudska iz Slovenske Benečije)

Kaj ćemo jutri za kolacion?
Slavko Mihelčič
(istrska ljudska, Sv. Peter)

Sedem veselih narodnih
Anton Jobst
(venček ljudskih)


