
SOVODNJE - Delavnica vokalne tehnike 

Dihanje in petje 
Bodeca neza izkoristila priloznost za prìpravo cikla j a n u a r s k i h koncertov 

ZCPZ je v soboto, 17. novembre, v so-
delovanju s prosvetnim drustvom Vrh. Sv. M i -
haela organizirala delavnico vokalne tehnike 
pod vodstvom prof. Tatjane Vasle. Priznana 
pevska pedagoginja poucuje petje in vokal-
no tehniko na Konzervatoriju in Akademiji 
za glasbo v Ljubljani, poleg tega pa je zelo iz-
kusena zborovska pevka, ki je pela v najbolj-
sih slovenskih in mednarodnih zasedbah: bi-
la je dolgoletna clanica komornega zbora Ave, 
sodelovala je s Slovenskim komornim zborom 
ter Svetovnim zborom mladih. 

Na sedezu drustva Sovodnje je tako 
prejsnjo soboto od 14.30 do 18.30 potekala ja-
vna vaja dekliske vokalne skupine Bodeca ne
za, ki jo je prof. Vasle oblikovala v dveh de-
lih. Prvi del je bil naravnan na kratek povze-
tek o f ìziologiji pevskega organa ter pevsko-
dihalnega sistema in pevske drze: predavate-
ljica se je osredotocila predvsem na dihanje, 
v kolikor je le-to najpomembnejse za uspe-
sno in kvalitetno petje. Nato je pevke pozva-
la k skupnemu upevanju, pri katerem jim je 
ob izvajanju vsakega primera posebej pojas-
nila cilj in uporabnost posamezne vaje. V dru-
gem delu se je predavateljica posvetila vsa-

kemu dekletu posebej: na podlagi indivi-
dualnih glasovnih znaéilnosti in problemov 
je pevkam preko prakticnih vaj spregovorila 
o tehniki »appoggia«, naslona, zastavka, 
oblikovanja vokalov, artikulacije in resonan-
cnega izenacevanja. Predavateljica je.pevkam 
dajala prakucne napotke za izboljsanje indi-
vidualne pevske tehnike, kar pripomore k te
nui, da se glasovi med seboj boljse vlijejo. 
Hkrati pa so bili komentarji ob petju posa
mezne pevke namenjeni rudi poslusalcem. V 
drugem delu delavnice je gostujoéi dirigent 
Mirko Ferlan vodil odprto vajo z zborom. 

Delavnica je bila odprtega znacaja: na-
menjena je bila tudi pevcem, zborovodjem, 
ki bi radi opazovali delo strokovnjakov v prak-
si. Pevska formacija je primarnega pomena, 
predvsem ko gre za mladinske sestave. Vo-
kalna skupina Bodeca neza pa je tako izko
ristila odlicno priloznost za pripravo na cikel 
koncertov, kijihbo izvedla na Trzaskem, Ko-
prskem in Postonjskem januarja in s kateri-
mi bo predstavila program, ki ga je pripravi-
la z zdajsnjim zborovodjo Mirkom Felanom. 
Projekt podpira tudi zdruzenje USCI - Unità 
società corali italiane. 
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SOVODNJE - Jutri delavnica ZCPZ 

Vokalna tehnika 
s priznano pedagogico 

Zveza cerkvenih pevskih 
zborov ( Z C P Z ) bo v sodelovanju 
s prosvetnim drustvom V r h Sv. 
M i h a e l a o r g a n i z s a l o delavnico 
vokalne tehnike, k i jo bo vodila 
priznana pevska pedagoginja Tat
jana Vasle, profesorica vokalne 
tehnike na Akademi j i za glasbo in 
profesorica petja na Konzervato
ri ju za glasbo v Ljubljani. 

Jutri , 17. novembra , m e d 
14.30 in 18.30 bo v prostorih k u l -
turnega drustva Sovodnje pote
kala javna vaja dekliske vokalne 
skupine Bodeca neza, na kateri se 
bo prof. Vasle poglobila v vokal -
no tehniko zborovskega petja. V 
prvem delu bo prikazala razliène 
vokalne vaje, pr imerne za upeva-
nje in vokalni razvoj zbora, v d r u 
gem delu pa se bo posvetila i n d i -
viduàlnemu vokalnemu razvoju 

pevcev, medtem ko bo dirigent 
M i r k o Ferlan vodil vajo z zborom. 
Delavnica nudi zborovodjem in 
ljubiteljem petja pri loznost , da se 
soocijo s problematiko vokalne 
tehnike v zboru - predvsem v mla-
dinskih sestavih, ko je pevska i m -
postacija primarnega pomena - in 
da opazujejo delo strokovnjaka v 
praksi . 

Dekl i ska vokalna skupina 
Bodeca neza bo izkoristila odlicno 
pri loznost za pripravo na cikel 
koncertov, k i j ih bo izvedla na 
Trzaskem, Koprskem in Postonj
skem januarja prihodnjega leta in 
s kater imi bo predstavila pro
gram, k i ga je pripravila z zdajs
nj im zborovodjo M i r k o m Ferla-
nom. Projekt podpira tudi zdru
zenje U S C I (Unità società corali 
italiane). 


