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Že tako zahtevno in zdaj že 
dolgotrajno šolanje na daljavo je na 

Konservatoriju za glasbo in balet 
Maribor dodatno oteženo,  

saj ni nastopov

Anita Kirbiš

Od marca  
brez nastopov

IZOBRAŽEVANJE

V vzgojno-izobraževalnih institucijah že 
deveti teden poteka šolanje na daljavo, 
vmes so bile še jesenske počitnice. Tako 

dolga odsotnost je izjemno zahtevna za učitelje 
in učence, nekateri izobraževalni programi pa so 
sploh specifični. "Na Konservatoriju za glasbo in 
balet Maribor je dodatno breme to, da so z marcem 
odpadli vsi koncerti, nastopi, gostovanja in pred-
stave. V običajnih letih imamo na šoli več sto kon-
certnih dogodkov, javno nastopanje je zapisano v 
zakonu o glasbenih šolah. Že samo to priča, kako 
pomembna in zahtevna je vzgoja mladega glasbe-
nika ali baletnega plesalca," je zaskrbljena ravnate-
ljica Helena Meško.

 Iz njihove sobe in iz nekega drugega časa

Prvi val koronske krize jih je dosegel precej nepri-
pravljene, glavna skrb sta bila izvedba pouka in vpis 
za tekoče šolsko leto. Med poletnimi počitnicami in 
septembra so nabavili precej opreme za učitelje ter se 
naučili uporabljati vrsto aplikacij in platform. "Opo-
gumljeni z novimi znanji in ob zavedanju pomemb-
nosti javnega nastopanja smo že novembra začeli 
posamične nastope, v decembru pa smo poleg vrste 
razrednih in manjših spletnih nastopov pripravili še 

dva cikla koncertov, ki smo ju poi-
menovali Koncert iz moje sobe in 
Koncert iz nekega drugega časa. 
Učenci in dijaki pod vodstvom 
mentorjev doma posnamejo glas-
beno točko, tudi na klavirsko pod-
lago, ki jo vnaprej posname učitelj 
korepetitor, posnetke obdelamo 
in sestavimo koncertni video do-
godek. Odzivi obiskovalcev so iz-
jemni, štejemo na tisoče ogledov. 
Posebna zahvala gre staršem, ki 
pri nastajanju posnetkov aktivno 
sodelujejo," je predstavila potek iz-
obraževanja na daljavo za sodelo-
vanje vsem hvaležna ravnateljica.

Na udaru je zlasti koncertna 
dejavnost s skupinskim muzici-
ranjem, nastopi zbora in orke-
strov. Zato so iz bogatega arhiva 
posnetkov preteklih sezon pri-
pravili krajše točke in jih bodo po-
nudili na ogled. Na spletni strani 
so objavili adventni koledar kon-
servatorija, obiskovalci vsak dan 
dobijo "glasbene čokoladice" v 
obliki podatkov o šoli, ogledajo 
si lahko posnetke posameznih 
glasbenih ali baletnih točk, vmes 
so skrite nagradne igre. "Da delo, 
četudi na daljavo, na konserva-
toriju jemljemo skrajno resno, 
priča podatek, da so se učenci in 

dijaki tudi med korono udeleže-
vali mednarodnih, tokrat sple-
tnih tekmovanj (Mladi glasbeniki, 
Italija) in dosegli izjemne rezulta-
te: Eva Kokot pod mentorstvom 
Alenke Češarek Krnjak, Emma 
Victoria Wherry in Martin Lozar 
pod mentorstvom Darke Stergu-
lec, Aleksandra Mohorko pod 
mentorstvom Daliborja Berna-
tovića …," je z dosežki zadovoljna 
Meškova.

 Da bi se čim prej vrnili  
v šolske klopi

Včeraj so pripravili, in enako bo 
danes, baletno in glasbeno vošči-
lo profesorjev in zunanjih gostov 
na youtube kanalu konservato-
rija. "Vlagamo izjemne napore, 
želimo si, da ti dogodki polepša-
jo dneve in večere družinam in 
posameznikom. Želimo, da čim 
prej zajezimo epidemijo in se naši 
učitelji z učenci čim prej vrnejo v 
šolske klopi," je za konec poveda-
la ravnateljica.

Nika in Gašper med pripravo  
na nastop Foto: Konservatorij  

za glasbo in balet Maribor

Predstavo Silvestrska sprava je odrasla gledališka skupina Kultur-
nega društva Pekre - Limbuš odigrala v sezoni 2017/18, in sicer pod 
režijsko taktirko avtorja besedila Toneta Partljiča. Komedija se 
dogaja na silvestrski večer, ki ga pod prisilo skupaj preživljata stari 
domobranec in partizan. Zgodba, polna humorja, nosi v sebi globo-
ko sporočilnost vprašanja sprave, ki je v slovenski javnosti še kako 
aktualna. Posnetek predstave bo na ogled od sobote, 26. decembra, 
od 20. ure naprej na youtube kanalu Kulturnega društva Pekre - 
Limbuš. Vabljeni k ogledu. (štr)

Na ogled Silvestrska sprava
KD PEKRE - LIMBUŠ

Igralci z režiserjem Foto: Sergej Lah


