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Carmina Burana

»S Carmino Burano se začenjajo moja dela …«

S temi besedami je Carl Or� (1895-1982) pospremil praizvedbo svoje kantate v Frankfurtu, 6. junija 1937. Po izvrst-
nem uspehu Carmine Burane je skladatelj na mah zaslovel, umaknil skorajda vsa svoja zgodnejša dela in celo pisal 
založniku: »Vse, kar sem doslej napisal in ste vi, žal, natisnili, lahko vržete med star papir.« 

Or� je s skladateljskim delom pričel že v najstniških letih, čeravno je izrazito osebni glasbeni izraz našel sorazmero-
ma pozno, šele s kantato Carmino Burano. Zgodnji skladateljski navdih je črpal iz del romantičnih skladateljev, nato 
je v njegovem ustvarjanju moč zaznati navdušenje nad C. Debussyjem, R. Straussom in A. Schoenbergom. Ključno 
za oblikovanje skladateljeve izrazite glasbene govorice je pomenilo delo dirigenta in umetniškega vodje v 
münchenski komorni operi, kjer se je Or� seznanil z zahtevami glasbenega odra. Tedaj se je posvetil študiju glasbe 
16. in 17. stoletja ter občudoval velikega glasbenega dramatika C. Monteverdija, prirejal njegove opere in se zani-
mal za glasbo njegovih starejših sodobnikov (O. di Lassa, G. Gabrielija). Polagoma je uresničil svoje zamisli o sintezi 
giba, poezije in glasbe. 

Or�ovo navdušenje nad renesanso in srednjim vekom ter pojmovanje koncepta glasbe po vzoru grške mousiké, je 
vodilo k nastanku Carmine Burane. Or�a, ki je bil precej podkovan v klasičnih jezikih in vnet poznavalec srednje-
veške poezije, je na pesmi iz bavarskega samostana Benedictbeueren leta 1934 opozoril prijatelj. Skladatelj  je v 
svojih spominih zapisal: »Fortuna je bila dobra z menoj, ko mi je namenila, da sem slučajno dobil v roke katalog antik-
variata iz Würzburga. V njem me je magično pritegnil naslov Carmina Burana.« 



Zbirko 254 srednjeveških posvetnih pesmi, ki datirajo od 11., 12. do zgodnjega 13. stoletja, so leta 1803 odkrili v 
knjižnici benediktinskega samostana Benediktbeuren blizu Münchna. Leta 1847 je J. A. Schmeller zbirko uredil in 
objavil ter ji glede na najdišče izbral ime »Carmina Burana«. Rokopis obsega 254 srednjeveških posvetnih pesmi v 
latinskem, staronemškem in starofrancoskem jeziku. 

Zbrane pesmi so plod dela potujočih pevcev, vagantov in  goljardov, ter opevajo naravo, ljubezen in radosti življen-
ja. 24 pesmi, ki jih je v kantato povezal Or�, povezuje tema »kolesa življenja«, ki se neprenehoma obrača in prinaša 
zdaj srečo, zdaj nesrečo, življenje in smrt. Kantata se začne in konča z nagovorom boginji Fortuni, vladarici sveta, ki 
ustvarja može in žene ter jih uničuje. Kolo življenja se vrti skozi tri dele, ko se moški in ženske srečujejo z naravnimi 
radostmi življenja – Naravo (Primo vere in Uf dem Anger), hrano in pijačo (In taberna), in Ljubeznijo (Cour d'amours).
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predklasike in klasike. Več let je kot solistka delovala v hrvaškem baročnem ansamblu, je soustanoviteljica ansambla 
za zgodnjo glasbo »Camerata Garestin«, kot solistka sodeluje z zborom HRT. Istočasno razvija operno kariero, ki jo 
je začela v operi HNK Zagreb leta 2001 kot debitantka v Puccinijevi enodejanki »Suor Angelica«. Od takrat je poust-
varila niz velikih vlog, kot so Gilda iz opere Rigoletto G. Verdija, Kraljica noči iz Čarobne piščali W. A. Mozarta, Ofelije 
iz opere Hamlet A. Tomasa, Oskarja v operi Ples v maskah G. Verdija, Clorinde iz opere Pepelka G. Rossinija, Lucie iz 
opere Lucia di Lammermoor G. Donizetia in mnoge druge. Nastopala je z mnogimi uglednimi orkestri doma in v 
tujini, kot so Zagrebška �lharmonija, Sarajevska �lharmonija, Varaždinski komorni orkester, Simfonični orkester 
HRT. Več sezon je solistka svetovno priznanega ansambla »Le Parlement de Musique« iz Strasbourga. Je stalna člani-
ca opere HNK Zagreb, kjer je ob koncu pretekle sezone prejela nagrado »Marijana Radev« za najboljše operno 
ustvarjanje v sezoni 2018/19.

Ivana Lazar, sopran, rojena v Tuzli, BiH, diplomirala na Akademiji za glasbo 
v Zagrebu v razredu profesorice Mire Zidarić-Orešković in je kot najboljša 
diplomantka prejemnica nagrade »Marija Boričić«, ki jo podeljuje zagrebš-
ka akademija. Magistrirala je v razredu Lidije Horvat-Dunjko in se izpopoln-
jevala pri Dunji Vejzović, Konradu Richterju in Oliveri Miljaković. Je prejem-
nica diplome »Darko Lukić«, nagrade »Milka Trnina« – hrvaškega društva 
glasbenih umetnikov – in dvakratna prejemnica nagrade »Jurica Murai« za 
najboljšo interpretacijo na varaždinskih baročnih večerih. Več sezon je 
prisotna na hrvaški glasbeni sceni kot izvrstna interpretka glasbe baroka, 



avtorske �lmske glasbe Tomaža Raucha za �lm Gangl (2002). Na Festivalu Brežice je v letu 2006 sodeloval pri krstni 
izvedbi opere Der Zauberprofessor mladega slovenskega skladatelja Jureta Godlerja (vloga Dubrovnika). V letu 
2008 je uspešno nastopil v Zagrebu pod dirigentskim vodstvom Tomislava Fačinija v komorni operi Paula 
Hindemitha Hin und zurück v vlogi Modreca. V začetku leta 2011 je izvedel noviteto za glas, trobento in orgle skla-
datelja Zeqirja Ballata. V sezoni 2011/12 je debitiral v SNG Opera Balet Maribor v opereti Franza Leharja Vesela vdova 
v vlogi St. Briocha ter istega leta krstno izvedel delo Roberta Kampleta Pogreb pri Svetem križu v okviru EPK Maribor 
2012 s simfoničnim orkestrom Konservatorija Maribor. Nastopil je v abonmajskem ciklusu Narodnega doma Mari-
bor, koncertnem ciklusu Glasbene matice Ljubljana, Kvarteta Feguš, otvoritvenem koncertu Ipavčevih dni v Šentjur-
ju, Glasbenem abonmaju na Prevaljah in poletnem orgelskem ciklusu Slovenskega orgelskega društva skupaj z 
orglavcem Markom Motnikom.

Danilo Kostevšek, tenor, prihaja iz Maribora, kjer se je šolal na Srednji glas-
beni in baletni šoli na oddelku za petje v razredu profesorica Leone Bašović 
Gerenčer. Petje je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani in diplomiral v 
razredu redne profesorice Eve Novšak Houška na koncertni in pedagoški 
smeri. Podiplomski specialistični študij Samospev in oratorij je zaključil na 
Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju v razredu 
priznane slovenske mezzosopranistke in komorne pevke, Marjane Lipov-
šek. Svojo izobrazbo je Danilo Kostevšek zaokrožil na mednarodnih semi-
narjih (Dubrovnik, Dunaj, Salzburg) pri priznanih pevskih pedagogih, kot so 
Alfred Burgstaller, Ian Honeyman, Marvin H. Keenze, Maarten Koningsberg-
er in Richard Miller. Je prejemnik dveh nagrad na Državnem tekmovanju 
mladih glasbenikov Republike Slovenije (1998, 2000). Danilo Kostevšek je 
sodeloval z različnimi komornimi skupinami in bil v času študija član 
Komornega zbora RTV Slovenija. Kot solist je sodeloval pri snemanju 



v vseh hrvaških nacionalnih hišah in v sarajevski operi ter Royal operi Canada v Mississaugi, Guglielma v operi »Cosi 
fan tutte« W. A. Mozarta je pel v Tokiu. V zlati dvorani Musicvereina na Dunaju je pel Carmino Burano in Faureov 
Requiem. S krakovsko �lharmonijo izvaja ciklus »Lieder eines fahrenden Gesellen« Gustava Mahlerja. Na proslavi ob 
obletnici rojstva Lovra pl. Matačića v zagrebški katedrali je pel v Mozartovem Requiemu pod vodstvom Berislava 
Klobučarja. Pogosto interpretira dela Schuberta, Schumanna, Brahmsa, posebno mesto v njegovem repertoarju 
imajo skladbe iz rodnega Međimurja. »Pesmi moje mame« J. Š. Slavenskega je izvedel v Pragi na manifestaciji 
»Secesija na Hrvaškem« in na Majskem glasbenem memorialu v Čakovcu z zagrebškim kvartetom, s katerim je v 
Zagrebški »Mimari« posnel ciklus Vladimirja Ruždijaka »Pet međimurskih pesmi« za potrebe HRT. Isti ciklus je izve-
del tudi z Orkestrom oboroženih sil Republike Hrvaške v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski. Posnel je nekaj skladb 
varaždinskega skladatelja Ivana Padovca. Kot pozavnist in solo pevec je prejemnik številnih nagrad. 

Armando Puklavec, bariton, rojen v Čakovcu, je glasbeno izobraževanje 
kot pozavnist in solo pevec pričel v Varaždinu, akademski naziv Magister 
artium je pridobil na Univerzi za glasbo in scensko umetnost na Dunaju. 
Debitiral je v HNK Zagreb z vlogo Jevgenija Onjegina v istoimenskem delu 
P. I. Čajkovskega. Nastopil je na festivalu »Rossini in Schönbrunn« na Dunaju 
kot Figaro v Seviljskem brivcu. Pel je vlogo Amonastra v Verdijevi Aidi v 
Megaronu v Solunu, na Svečanih poletnih igrah v Bad Hersfeldu v Nemčiji 
in v Teatro dei ruderi Cirella-Diamante v Kalabriji v Italiji. S Panonsko �lhar-
monijo iz Gradca je nastopil kot Don Pizzaro v operi Fidelijo L. van Beethov-
na. Na poletnem festivalu v Weikersheimu je pel vlogo G. Germonta v Verdi-
jevi Traviati. Vlogo »Nikole Šubića Zrinjskega« skladatelja Ivana Zajca poje



Sodeloval je z orkestrom Zagrebške �lharmonije, Beograjske �lharmonije, s Simfoničnim orkestrom Hrvaškega 
radia, Hrvaškim komornim orkestrom in z Varaždinskim komornim orkestrom, s katerim je v obdobju 1991-1994 
izvedel več odmevnih koncertov v okviru varaždinskega in mariborskega baročnega festivala. Leta 1983 je na festi-
valu »Varaždinske barokne večeri« premierno dirigiral opero G. B. Pergolesija »La serva padrona«. Med drugim je 
dirigiral tudi v Mariboru, Zagrebu, Beogradu, Varaždinu, Dubrovniku in Čakovcu. Kot dirigent in umetniški vodja 
Simfoničnega orkestra Konservatorija Maribor, ki ga vodi od ponovne ustanovitve leta 2012, je premierno izvedel 
dve kantati za soliste, zbor in orkester mag. Roberta Kampleta. Z istim orkestrom je nastopil na koncertih v maribor-
ski dvorani Union, v Ljubljani, v dvorani Slovenske �lharmonije, v veliki koncertni dvorani Hrvaškega narodnega 
gledališča v Varaždinu, v Banja Luki, v dvorani Banski dvori, v gledališču v Tuzli. Slavko Magdić je prejemnik 
Gerbičeve nagrade za življenjsko delo, ki jo podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol.

Slavko Magdić je po opravljeni gimnaziji in srednji glasbeni šoli v rodnem 
Varaždinu (Hrvaška) študij harmonike in dirigiranja nadaljeval v Moskvi na 
Glasbeni akademiji Gnjesini in diplomiral z odliko. Leto dni je asistiral 
glavnemu dirigentu, Jevgeniju Kolobovu, v opernem gledališču Stanislavs-
kega in Nemiroviča – Dančenko v Moskvi. Svoje znanje je izpopolnjeval pri 
znanih in priznanih dirigentih svetovnega slovesa, Vladimirju Kožuharju, 
Juriju Simonovu, Achimu Holubu. Udeležil se je več tekmovanj iz dirigiran-
ja. Leta 1979 je zmagal na tekmovanju na Glasbeni akademiji Gnjesini v 
Moskvi, leta 1980 je osvojil drugo in tri leta pozneje prvo nagrado na 
Tekmovanju mladih glasbenih umetnikov Jugoslavije v Zagrebu, prav tako 
je bil udeleženec mednarodnega tekmovanja A. Toskanini v Parmi. 



Peter Novak Smolič je glasbeno izobraževanje začel v Glasbeni šoli Trebnje, nadaljeval na Konservatoriju za glasbo 
Jurij Slatkonja v Novem mestu in leta 2014 diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, smer kompozicija in glas-
bena teorija. Dirigentsko se je izpopolnjeval pri Milivoju Šurbku, Sebastjanu Vrhovniku, Mattiju Hyökkiju in Garyu 
Gradenu. Aktiven zborovodja je že skoraj 15 let in v tem času je vodil že kar nekaj zasedb (Vokalna skupina TEMPUS, 
MePZ župnije Dobrnič, MePZ župnije Ljubljana – Podutik, od januarja 2015 APZ Risto Savin in od septembra 2017 
Mešani mladinski pevski zbor Konservatorija Maribor). Bil je tudi asistent dirigenta APZ Tone Tomšič Univerze 
Ljubljana in kot gostujoči dirigent sodeloval z MePZ Obala iz Kopra. Od leta 2016 je profesor strokovnoteoretičnih 
predmetov na umetniški gimnaziji Konservatorija Maribor.







Carl Or�
Carmina Burana

Fortuna Imperatrix Mundi/Usoda, vladarica sveta
O Fortuna/Kolo usode se vrti, zbor
Fortune plango vulnera/Zla usoda me tepe, zbor

Primo vere/Pomlad
Veris leta facies/Vedro obličje pomladi, zbor
Omnia Sol temperat/Sonce že prenavlja svet, bariton
Ecce, gratum/Glej, dobrodošlica, zbor

Uf dem Anger/Na livadi
Tanz/Ples, orkester
Floret silva nobilis/Žlahtni gozd že zeleni, zbor
Chramer, gip die varwe mir/Kramar, barve mi podaj, zbor
Reie (Rej) – Swaz hie gat umbe/Te, ki v reju se vrté - Chume, chum, 
geselle min/Pridi, dragi, orkester in zbor
Were diu werlt alle min/Če bil bi ves svet moj, zbor

In Taberna/V krčmi
Estuans interius/Z viharjem v srcu, bariton
Olim lacus colueram/Nekoč na vodi sem živel, tenor in moški zbor
Ego sum abbas/Jaz sem opat, bariton in moški zbor
In taberna quando sumus/Ko v gostilni se popiva, moški zbor

Cour d`amours/Dvorec ljubezni (Dvorjenje)
Amor volat undiqu/Ljubezen je povsod, sopran in deški zbor
Dies, nox et omnia/Dan in noč,  bariton
Stetit puella/Stala je deklica, sopran 
Circa mea pectora/V mojih prsih, bariton, zbor 
Si puer cum puellula/Fant pripelje si dekle, trije tenorji, 
bariton, dva basa 
Veni, veni, venias/Pridi, pridi, pridi sem, zbor 
In trutina/Na tehnici, sopran 
Tempus est iocundum/Zdaj je čas prijeten, sopran in bariton, zbor 
Dulcissime/Ljubljeni, sopran

Blanzi�or et Helena/Blanche�eur in Helena
Ave formosissima/Najlepša, bodi pozdravljena, zbor

Fortuna Imperatrix Mundi/Usoda, vladarica sveta
O Fortuna/Kolo usode se vrti, zbor

Iskrena hvala Slovenskemu narodnemu gledališču Maribor ter vsem 
slovenskim in hrvaškim podpornikom, ki so omogočili izvedbo projekta.

Simfonični orkester in mešani pevski zbor Glasbene šole Varaždin pripravila 
Dada Ruža, otroški pevski zbor iz Varaždina Rosana Cepanec in zbor Chorus 
Angelicus Anđelko Igrec, simfonični orkester Konservatorija Maribor Slavko 
Magdić, zbor Konservatorija Maribor Peter Novak Smolič.

Izdal: Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Zanj: Helena Meško

Jezikovni pregled: mag. Tanja Brčić Petek
Oblikovanje: Tomislav Sović, ZIT d. o. o.

Tisk: Copy Center, Maribor
Naklada: 1200


