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Projekt Regijske kulturne diagonale nastaja v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS.

Obudili spomin
na Ludoviko Kalan

 Alenka Bev~i~

Ob 110. obletnici rojstva izdali zbirko njenih pesmi – Ponosni na rojakinjo, ki je v Piranu ustanovila prvo slovensko šolo

izdala šele leta 1970, saj prej za
to ni imela poguma, potem pa
jo je v to prepri~al njen prijatelj
Pavle Zidar in zbirka je izšla v
samozaložbi,« pripoveduje Irena
Margon. Druga pesni~ina zbirka
z naslovom Na obali je bila namenjena otrokom in je izšla leto
kasneje. »Te pesmi so nastajale iz ljubezni do otrok, pa tudi iz
potrebe, saj je bilo takrat malo
otroške literature, pesmi pa je
uporabljala za popestritev pouka. Mnoge od njih je napisala
kar, preden je odšla v u~ilnico,«
razloži Margonova. Ludovika
Kalan je svojo u~iteljsko pot sicer za~ela v Pal~ju, med vojno
je v Pivki ustanovila partizansko šolo, ki jo je obiskovalo kar
180 otrok, leta 1974 pa so jo z

Kulturni program ob predstavitvi
je popestrila igralka Nataša Ti~
Ralijan v vlogi u~iteljice Ludovike
Kalan, skupaj z u~enci Osnovne

V podroben esej o življenju
Piv~anke, ki je imela tako pomembno vlogo v šolskem življenju pred in po drugi svetovni
vojni, je Irena Margon vložila
veliko dela, pesmi objavljene v
knjigi z naslovom Ludovika Kalan – Izbor pesmi pa je zožila
na 23 najlepših pesmi za otroke
in prav toliko za odrasle. Pri delu
ji je bil v pomo~ pesni~in vnuk
Robert D’Ans, ki je za knjigo prispeval tudi fotografije iz družinskega albuma. Poleg založnika,
Kulturnega društva Lipa, je pri
izdaji knjige sodeloval tudi sozaložnik Bojan Novak, izdajo knjige pa je podprla ob~ina Pivka.

Skupina Fletno je spet napolnila dvorano
kulturnega doma – Trenutno ustvarjajo svojo
tretjo zgoš~enko

Nataša Ti~ Ralijan kot u~iteljica Ludovika Kalan in otroci, ki so deklamirali njene pesmi.

ob~instvom ve~ kot zadovoljni.
Zadovoljni so tudi z okrepitvijo
instrumentalne zasedbe, saj je
na Martinovem koncertu prvi~
kot ~lan skupine in ne le gost
nastopil Franjo Pantar, ki igra
klaviature in harmoniko.
Med poslušalci je bilo sicer
najve~ Notranjcev, v Cerknico pa
so Fletno privabili tudi Primorce,
Gorenjce in ljudi iz drugih delov Slovenije. »Ljudje so bili zelo
zadovoljni in nas že sprašujejo,
kdaj bomo spet nastopili in kdaj

Filmska glasba
navdušila
Niedergrundau, Vrhnika – Pihalni orkester Logatec je novo
sezono za~el s pripravami na sre~anje treh evropskih orkestrov,
ki se je odvijalo v manjšem kraju Niedergrundau blizu
Frankfurta na Maini. Tja so se godbeniki odpravili 22. oktobra
in s francoskimi ter nemškimi prijatelji preživeli nekaj prijetnih,
predvsem pa glasbeno obarvanih dnevov, ki so se zaklju~ili s
skupnim koncertom vseh treh orkestrov. Na njem so izvajali
skladbe francoskega skladatelja in odli~nega trobenta~a Michela
Marra. Logat~ani pa niso dolgo po~ivali, saj jih je ~ez 14 dni
~akal že nov izziv, koncert filmske glasbe v Cankarjevem domu
na Vrhniki.

izdali novo zgoš~enko,« pravi
Daša Joželj Kranjc. Elana jim ne
manjka; v tem ~asu zbirajo material za svojo tretjo zgoš~enko.
Veselijo se tudi izida prvega CDja, Ne bom se jokala, v Srbiji, ki
ga bodo tržili v državah nekdanje Jugoslavije.
Glasbena skupina Fletno se
je javnosti prvi~ predstavila leta
2002 na koncertu v cerkniški
knjižnici. Danes so ena izmed
najbolj prepoznavnih reinterpretatork slovenske ljudske
glasbe, saj na svojstven na~in,
z vklju~evanjem razli~nih glasbenih zvrsti, od rocka, mazurke,
sambe in val~ka do ameriške
polke, oživljajo zavest o bogati
ljudski ustvarjalnosti in jo posredujejo poslušalcem.

Skupina Fletno je na koncertu prvi~ nastopila s Franjom Pantarjem na klaviaturah in
harmoniki.

 Saša Musec

Logaški godbeniki intenzivno zakorakali v novo glasbeno leto

 Petra
Tr~ek

so John Williams, Ennio Morricone in John Barry, ~e naštejemo le
nekaj najbolj prepoznavnih.

Tudi slovenska
filmska glasba

Godbeniki pa se niso izognili niti slovenski filmski glasbi.
Tako smo lahko prisluhnili tudi
zimzeleni popevki Ne ~akaj na
maj iz filma Vesna, kjer se je
kot solistka predstavila mlada in
Na gostovanju v Nem~iji so se
vega doma na Vrhniki. Koncert
obetavna logaška sopranistka
godbeniki poleg klasi~ne zased- filmske glasbe so prvi~ izvajali
Ana Skvar~a. Orkester, v katerem
be samostojno predstavili še z
na sre~anju godb junija letos v
igrajo pretežno mladi glasbeniki,
Logatcu, ker pa je bil odziv poGolaž godbo, ki že ve~ let delunjihova povpre~na starost je 20
je znotraj orkestra. Oba koncerta slušalcev izjemen, so se odlo~ili, let, se bo z zanimivim prepletom
da koncert odigrajo vsaj še ensta navdušila, saj so Logat~ani
glasbene in filmske umetnosti
pod vodstvom dirigenta Marjana krat. Dodaten ~ar so skladbam
predstavil še enkrat, in sicer apriGrdadolnika že vrsto let med naj- kot so Superman, Jurski park,
la 2011 v Medvodah. Pred njimi
boljšimi pihalnimi orkestri v SloVojna zvezd, James Bond, Misipa sta v naslednjih dveh meseveniji, pa tudi Evropi. V Niederjon, pri kateri se je kot solistka
cih še dva zahtevna projekta. 18.
grundauu so se predstavili tudi z na oboi predstavila Živa Loštrek, decembra bodo imeli v Logatcu
nekaterimi filmskimi skladbami,
ter drugim, dale video projekcije že tradicionalni novoletni konki so jih 6. novembra ponovfilmskih odlomkov avtorja Jurija
cert, januarja pa se odpravljano izvajali v skoraj do zadnjega
Gali~i~a. Kultne teme so napisala jo na mednarodno tekmovanje
koti~ka polni dvorani Cankarjeslove~a imena filmske glasbe kot v Prago.
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Na Martinovem koncertu, ki je
zadnja leta postal stalnica med
nastopi skupine Fletno, so se
predstavili z nekaj skladbami iz
obeh svojih zgoš~enk, prve Ne
bom se jokala in druge Na levo
3, na desno 3. Slišati je bilo slovenske ljudske pesmi, repertoar pa so popestrile tudi tuje,
predvsem romske in hrvaške.
Koncertni izbor je zaokrožila Dekle iz zlate ladjice iz izbora Slovenske popevke. ^lani skupine Fletno so bili z nastopom in

nec, polno dvorano Krpanovega
doma pa je poleg avtorice knjige nagovoril tudi župan ob~ine
Pivka Robert Smrdelj.

V zbirki 46 pesmi

Fletno – ljudsko,
a zelo vše~no
Cerknica, 13. november – Notranjska etno-rock skupina Fletno
je zvestim poslušalcem že tradicionalno zaigrala na Martinovem
koncertu v Kulturnem domu Cerknica. Tokrat so se njihove
priredbe ljudskih pesmi prepletale z izvirnim ljudskim petjem
Bistriških škuork. Skupina Fletno bo že ta petek nastopila v
oddaji Na zdravje na 1. programu slovenske televizije.

šole Pivka, ki so med u~no uro
deklamirali njene pesmi. Nastopila sta tudi šolski otroški pevski
zbor in Pevska skupina Stude-
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V Društvu za krajevno zgodovino
in kulturo Lipa Pivka so se rojakinje Ludovike Kalan spomnili že
ob njeni stoletnici pred desetimi
leti. Takrat so na pobudo Silva
Faturja pripravili razstavo njenih
osebnih predmetov in odkrili spominsko ploš~o na stavbi
nekdanje osnovne šole v Pivki,
kjer je sedaj vrtec in kjer se je
Ludovika Kalan rodila in živela,
saj je izhajala iz u~iteljske družine. »Že takrat smo obljubili, da
bomo izdali tudi njeno knjigo,
vendar nismo imeli dovolj zbranega materiala ter seveda denarja,« je povedala avtorica eseja o pesni~inem življenju Irena
Margon. »Ludovika Kalan je svojo prvo pesniško zbirko za odrasle z naslovom v Pozni jeseni

dekretom premestili na Obalo,
kjer je tri leta kasneje ustanovila
prvo slovensko šolo v Piranu, in
sicer kar v plesni dvorani. »Starši
takrat niso bili pripravljeni vpisati
otrok v slovensko šolo, zato je
hodila po vaseh in starše prosila naj jih vpišejo,« še pravi Irena
Margon.

F OTO : A N Ž E V R A B L

Pivka, 19. november – Irena Margon je ob 110-letnici rojstva
Piv~anke Ludovike Kalan zbrala 23 njenih pesmi za otroke
in prav toliko pesmi za odrasle iz dveh pesniških zbirk, ki jih
je u~iteljica in pesnica izdala pred štirimi desetletji. Knjigi s
preprostim naslovom Ludovika Kalan – Izbor pesmi je dodala
še esej o njenem življenju in delu ter fotografije iz njenega
doma~ega albuma.

