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Branka Bezjak

N a glasbenih šolah Šta-
jerske in Pomurja je v 
preteklih dneh pote-

kalo že 49. tekmovanje mladih 
glasbenikov Temsig. Že vsa ta 
leta ga pripravljata tekmoval-
na komisija za mlade slovenske 
glasbenike in Zveza slovenskih 
glasbenih šol. Na sedmih glas-
benih šolah (javnih in dveh za-
sebnih) je bilo za tekmovanja 
pripravljenih kar 361 tekmoval-
cev, ob njih pa mentorji in žirije 
za discipline trobenta, rog, po-
zavna, tuba, evfonije, tolkala, 
harmonika, tamburica, kitarski 
duo, komorne skupine z godali 
in klavirjem ter jazz solo. Toda 
zaradi omejitev pri preprečeva-
nju širjenja epidemije novega 
koronavirusa so nekatere disci-
pline odpadle.

Več mesecev priprav

V tem tednu sta bili na urniku še 
disciplini jazz solo in rog, vendar 
sta odpadli, prav tako bo odpa-
del zaključni koncert prvona-
grajencev tekmovanja, ki je bil 
predviden 24. marca na Konser-
vatoriju za glasbo in balet Lju-
bljana.

Ravnateljica Konservatori-
ja za glasbo in balet Maribor in 
predsednica Zveze slovenskih 
glasbenih šol Helena Meško 
pravi, da bodo odpadli discipli-
ni najverjetneje izvedli maja. 
Sicer pa so zelo zadovoljni, da so 
minuli petek na njihovi šoli še 
uspeli izpeljati pozavno, čeprav 
se je bilo težko odločati, kako 
ravnati v takšni situaciji. "Na 
eni strani so tukaj tuji žiran-
ti, učenci in dijaki, zaskrbljeni 
starši, zaradi vseh želiš nekako 
zadeve izpeljati na korekten 
način, obenem pa ne želiš delati 
panike," je dejala Meškova. 

"Neizmerno sem hvaležna, 
da smo uspeli toliko izpeljati. 
Za otroci in njihovimi mentorji 
so trije ali štirje meseci priprav, 
nismo želeli, da gre to v nič. 
Poleg tega so od uvrstitev na tem 
tekmovanju odvisni tudi štipen-
dije, statusi ... Celoten projekt je 
tudi velik logistični in finančni 
zalogaj, zato smo se res potrudi-
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li, da smo še petkov tekmovalni dan izpeljali do 
konca."

Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov že 
vsa desetletja temelji na prostovoljnem in angaži-
ranem delu organizatorjev ter medgeneracijskem 
dialogu z veliko skrbjo za odkrivanje in spodbu-
janje mladih glasbenih talentov ter izmenjave pe-
dagoških izkušenj pri delu z učenci. Mnogi danes 

mednarodno uveljavljeni ambasadorji slovenske 
glasbene kulture so ravno na tekmovanju Temsig 
dobili prve potrditve in možnosti za afirmacijo v 
mednarodnem prostoru. Tekmovanje v posame-
zni disciplini poteka na vsaka tri leta, pri baletu 
na dve, razporejeno je v starostne kategorije do 25. 
leta starosti.

Odpira vrata

Pomembno vez z mednarodnimi 
glasbenimi institucijami pred-
stavljajo žiranti, ki prihajajo z 
najbolj prestižnih glasbenih uni-
verz in ustanov iz cele Evrope. Ti 
na tekmovanju mlade slovenske 
talente spoznajo, jih povabijo na 
koncerte, univerze, festivale, v 
gledališča. Nagrajenci so na ka-
snejši poklicni poti praviloma 
nosilci glasbenega življenja v 
Sloveniji kot dirigenti oziroma 
člani obeh profesionalnih sim-
foničnih in opernih orkestrov, v 
policijskem in vojaškem pihal-
nem orkestru ter v Big bandu 
RTV Slovenija ali odlični peda-
gogi. Mnogi so uspešni v tujini.

Veliko dodano vrednost tek-
movanju predstavlja vrsta sloven-
skih glasbenih novitet, ki jih prav 
za tekmovanje napišejo pravilo-
ma mladi slovenski skladatelji. 
"Spodbujanje slovenske glasbene 
ustvarjalnosti, visok nivo zahtev 
in izjemni nastopi mladih glas-
benikov in baletnih plesalcev 
so tisti, ki Zvezi slovenskih glas-
benih šol in komisiji Temsig, 
kljub velikim organizacijskim 
in finančnim zahtevam, dajejo 
navdih in voljo, da ta zahtevni 
projekt z zmeraj manj finančne 
podpore države vsako leto izpe-
ljeta," so še zapisali o tekmovanju.

"Nagrajenci so na kasnejši 
poklicni poti praviloma 
nosilci glasbenega 
življenja"


