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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Glasbena šola Kranj pripravila dnevna glasbena voščila 
 
Kranj, 16. december 2020 – Epidemija novega koronavirusa je spremenila tudi vsakdan 
Glasbene šole Kranj. Ker koncerti v dvoranah, na katerih so učenke in učenci navduševali 
občinstvo, trenutno niso dovoljeni, bodo glasbo prenesli v dnevne sobe svojih poslušalcev 
virtualno. Vsak dan, vse do božiča, bodo na svojih spletnih kanalih objavili po eno glasbeno 
voščilnico. Glasbeni vrhunec bo virtualni koncert 23. decembra, za katerega se še pripravljajo. 
 
»Delo z učenci poteka na daljavo, druženja so prepovedana, lučke v mestih so prižgane, a vrvež, 
ki smo ga bili vajeni v decembrskih večerih, ni enako radosten. Na Glasbeni šoli Kranj ni 
koncertov v dvoranah s prekipevajočo in ustvarjalno mladežjo na odru. A močno verjamemo, da 
se bo vse to enkrat spet vrnilo,« pravi ravnateljica Petra Mohorčič. Da bi vsi skupaj lažje 
prebrodili nenavadne dni, so na GŠ Kranj pripravili koncertne izseke nastopov učenk in učencev 
iz preteklih let, ki jih bodo kot glasbena voščila virtualno pošiljali med občanke in občane. Prvega 
so že predvajali včeraj, vsi ostali sledijo vsak delovni dan ob 16. uri vse do 24. decembra. »Glasba 
nas od nekdaj razveseljuje in povezuje – naj bo tako tudi v teh dneh,« sporočajo iz GŠ Kranj. 
Nastope bodo objavljali na spletni strani GŠ Kranj, Facebook profilu in Youtube kanalu. 
 
Za prvih šest dni so izbrali koncert Koledovanje z GŠ Kranj, ki so ga učenci vseh orkestrov, 
pevskega zbora, petja in glasbene pripravnice izvedli v dvorani KC Brdo decembra 2018. 
Koledovanje je star predkrščanski narodni običaj pred novim letom, ki so ga prevzeli kristjani in 
ga postavili v čas pred božičem. Koledniki običajno hodijo od hiše do hiše ter zbirajo darove za 
revne in otroke. S prepevanjem in muziciranjem pa v hiše prinašajo tudi vesele želje za vse dobro 
v bližajočem se letu. »Ker vas letos ne moremo povabiti na naše koncerte, niti priti k vam kot 
koledniki, bomo glasbo delili z vami po spletu,« sporoča ravnateljica.  
 
Vsak orkester si je izbral eno kolednico, ki jo je nato prav za to priložnost priredil eden od 
slovenskih skladateljev. S petjem so učenci kolednico najprej izvedli v izvirniku, nato je vsak 
izmed orkestrov krstno predstavil njeno priredbo. »Na ta način bi radi ljudem poslali nekaj 
pozitivnega – glasbo, ki v teh časih vsakemu lahko potolaži dušo. Mladost, ki jo izžarevajo učenci, 
pavedno navdahne in omehča. Hkrati širimo še zavedanje o naši tradiciji in običajih,« poudarjajo 
na GŠ Kranj, veseli, da bodo glasbo ponesli širom domov po Mestni občini Kranj. 
 
Prav posebej se veselijo 23. decembra, ko bodo učenke in učenci preko spleta predstavili svoja 
glasbena voščila, ki jih že pripravljajo v sodelovanju z učitelji na daljavo. Na predbožični večer pa 
bodo predvajali še Sveto noč z lanskega božično-novoletnega koncerta GŠ Kranj, sicer zadnjega 
množičnega koncerta pred pandemijo. 
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