PROGRAM:

nedelja, 5. maj, ob 17. uri:
GRUDNOVE ŠMIKLE
zborovodkinja MARJETA NAGLIČ
nedelja, 12. maj, ob 17. uri:
Duo kljunastih flavt

MARJANCA JOCIF in
UNA KOŠIR
nedelja, 19. maj, ob 17. uri:
CHRISTINA THALER / sopran
KRISTINA MARTINC / kljunasta flavta
JAKA TRILAR / violončelo
JANEZ JOCIF / spinet

MAJSKA GLASBENA SREČANJA V

CRNGROBU

nedelja, 26. maj, ob 17. uri:
CAPPELLA CARNIOLA:
MRTA MOČNIK PIRC / sopran
ALENKA PODPEČAN / sopran
KRISTINA MARTINC / kljunasta flavta
BARBARA KANC / gib
FRANCI KREVH / tolkala
JAN GORJANC / gotska harfa
TILEN UDOVIČ / fidel
JANEZ JOCIF / umetniški vodja,

Zakaj prebivalcem Sorškega polja, Ločanom pa tudi
vsem Slovencem Crngrob pomeni tako močno
indentifikacijsko točko v času in prostoru?
Zagotovo tudi zato, ker so se tam v stoletjih kot
nekakšne arheološke kulturne plasti nalagale ostaline
najvrednejšega, kar so naši predniki premogli in
posvetili duhovni poti proti presežnemu. Med
obilico prvovrstnih likovnih stvaritev tam najdemo
tudi baročne orgle Janeza Frančiška Janečka iz leta
1743. Njihov fascinanti zvok je sposoben človeško
misel spreminjati v glasbo, ta pa se v trenutku, ko
dobi svojo fizično obliko, oplemenitena ponovno
vrača v človekov duhovni svet. Žal je glasbeni
potencial prvovrstnega crngrobškega instrumenta
načel zob časa, njegova skoraj neokrnjena fizična
prisotnost pa kliče po obnovi, ki bi glasbilu povrnila
polno zvočno podobo iz časa njegovega nastanka.
S serijo majskih glasbenih dogodkov želimo
crngrobški cerkvi osvežiti njeno zvočno podobo, ki
je bila nedvomno pomemben del njene identitete in
poslanstva, s tem pa tudi opozoriti na prizadevanja
skupine zanesenjakov za kvalitetno obnovo
omenjenega instrumenta. Predvsem pa se veselimo
raznovrstnih srečevanj: glasbenikov z njihovimi
poslušalci, vseh, ki jih zanimajo duhovne razsežnosti
našega bivanja s tistimi, ki bodo v Crngrobu iskali
samo odmik v spokojnost od prevečkrat
zbanalizirane vsakdanjosti. Vabljeni prav vsi!
Mogoče nam bo skupaj uspelo najti način, kako
pomagati crngrobški kraljici instrumentov.

Janez Jocif

portativ, dude, flavte, strunska lajna

OBMOČNA IZPOSTAVA ŠKOFJA LOKA
V SODELOVANJU Z

ODBOROM ZA OBNOVO ORGEL V CRNGROBU

