UNIVERZA V MARIBORU
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Oddelek za glasbo

DIPLOMSKO DELO

MITJA MASTNAK

Maribor, 2015

UNIVERZA V MARIBORU
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Oddelek za glasbo

Diplomsko delo

OSNOVNO GLASBENO
IZOBRAŽEVANJE V MODULU
AVSENIKOVA GLASBA

Mentor:

Kandidat:

Izr. prof. dr. Jernej Weiss

Maribor, 2015

Mitja Mastnak

Lektor: Nina Tramšek, diplomirana slovenistka (UN)
Prevajalec: Tina Zendzianowsky Čavž, prof. ang. jezika

ZAHVALA
Najlepše se zahvaljujem mentorju dr. Jernej Weissu za vso podporo
in strokovno pomoč pri nastajanju in ustvarjanju diplomske naloge.
Zahvala gre tudi moji družini, prijateljem in sodelavcem ter družini Avsenik.

UNIVERZA V MARIBORU
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Oddelek za glasbo

IZJAVA
Spodaj podpisani Mitja Mastnak, rojen 26.12.1965, študent Pedagoške
fakultete Univerze v Mariboru, smer glasbena pedagogika, izjavljam, da je
diplomsko delo z naslovom OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V
MODULU AVSENIKOVA GLASBA pri mentorju, izr. prof. dr. Jerneju
Weissu, avtorsko delo. V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura
korektno navedeni, besedila niso prepisana brez navedbe avtorjev.

Podpis:_______________

Maribor,_________

POVZETEK
Diplomsko delo z naslovom Osnovno glasbeno izobraževanje v
modulu Avsenikova glasba smo razdelili na posamezna poglavja.
Predstavili

smo

nastanek,

razvoj

in

delovanje

glasbenega

fenomena Avsenik kot popolnoma nove zvrsti glasbe pri nas in v svetu.
Cilj tega dela je bil podrobna predstavitev zasedbe, glasbe in načina
izvajanja Ansambla bratov Avsenik ter analiza celotnega opusa.
V delu smo se osredotočili na okoliščine in prostor nastanka
Osnovnega glasbenega izobraževanja v modulu Avsenikova glasba kot
pomembnega dela za njeno uradno poustvarjanje. V samem središču sta
bili celotna družina Avsenik in Glasbena šola Avsenik, ki sedaj deluje v
Begunjah na Gorenjskem.
V diplomskem delu smo prikazali tudi vlogo Avsenikov in njihove
glasbe za širšo razpoznavnost Slovenije v svetu in podali vizijo za veliko
priložnosti v povezavi z njo tudi za čas pred nami.
Ključne

besede:

Avsenikova

glasba,

Osnovno

glasbeno

izobraževanje, narodnozabavna glasba, kvintet, polka, valček, koncert,
izvajalska praksa, množična kultura

ABSTRACT
Thesis, entitled The primary music education in the Avsenik music
module, was divided into individual chapters.
In this thesis we presented the formation, development and
operation of the musical phenomenon Avsenik as entirely new music
genre in our country and around the world. The purpose of the thesis was
a detailed presentation of the band, the music, the way of Avsenik
Brothers Ensemble performance and analysis of the entire opus.
The focus is on the circumstances and place of the primary music
education in the Avsenik music module as an important part of its formal
reproduction. The entire Avsenik family and the Music School Avsenik,
which operates in Begunje, were the focus of this work.
We have shown the role of the Avsenik Brothers and their music
that contributes to the recognition of Slovenia in the world. And we have
also presented this role connected vision for a lot of future opportunities.

Key words: Avsenik music, primary music education, (popular) folk
music, quintet, polka dance, waltz, concert, performance practice, mass
culture.
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1. UVOD
Diplomsko delo bo glasbeni fenomen Avsenik predstavilo v novem,
enovitem poglavju, ki do sedaj ni bilo postavljeno v javno veljavno in širše
glasbeno izobraževanje na Slovenskem. Nastanek narodnozabavne
glasbe je najbolj povezan prav z nastankom in delovanjem Avsenikov,
njihova avtorska glasba in unikaten način aranžiranja in izvajanja te glasbe
pa bistvo osnovnega glasbena izobraževanja v modulu Avsenikova
glasba.
Namen diplomskega dela je predstaviti nastanek, razvoj in
delovanje ansambla Avsenik kot popolnoma nove glasbene zvrsti pri nas
in v svetu. Osrednji cilj je Osnovno glasbeno izobraževanje v modulu
Avsenikove glasbe, ki ga sedaj, od l. 2012 tudi uradno izvaja Glasbena
šola Avsenik.
Metodološko je diplomsko delo zasnovano na primerjavi arhivskih
virov, posnetkov, notnega gradiva in do sedaj opravljenih raziskav
osebnega poznavanja življenja in dela avtorjev te glasbe in članov družine
Avsenik. Zelo pomemben dejavnik pri navajanju in dokumentiranju bo
dejstvo, da sem veliko tukaj povedanega in prikazanega pridobil prav od
njih osebno, torej celotne družine Avsenik.
Analiza obstoječega osebnega poznavanja Avsenikov in njihove
glasbe bo podprta tudi s konkretnimi navedbami več kot 10-letnih
glasbenih srečanj in pogovorov z njimi. Kot ravnatelj Glasbene šole
Avsenik bom navedel tudi sedanje delovanje šole kot nadgradnjo njihove
glasbe za del glasbenega šolstva pri nas in tudi zunaj Slovenije.
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij, ki zajemajo in dokumentirajo
celotno pot in vzrok za nastanek Avsenik glasbenega izobraževanja, po
kateri se danes ta glasba loči od povprečnosti in podobnosti z drugimi v tej
zvrsti. Začenši z družino Avsenik, bratoma Vilkom in Slavkom, ki sta na
izreden način najprej postavila temelje njihovi glasbi in nato vse to s
pomočjo ansambla ponesla v svet in tudi zabeležila z notnim in glasbenim
arhivom za zgodovino.
Nadaljnja poglavja so prikaz posebnosti aranžiranja in izvajanja te
glasbe ter enkraten, neponovljiv in neprecenljiv del, ki so ga na tej poti
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podali tudi člani zasedbe skozi čas delovanja. Zadnja poglavja pa
predstavijo instrumente in zasedbe, ki so vzrok za nastanek Glasbene
šole Avsenik in v njej danes predstavljajo vsebino, predmetnik in učni
načrt za izdajo javno veljavnih spričeval.
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2. DRUŽINA AVSENIK
Vse skupaj se je začelo v Begunjah na Gorenjskem, kjer nas že
takoj na začetku vasi pozdravi Gostilna Avsenik ali po domače Pri
Jožovcu. Že več kot 150 let je znana po svoji gostoljubnosti in hrani, v prvi
vrsti pa seveda tja sedaj prihajajo gosti zaradi glasbenega fenomena
Avsenik. Gostinstvo in glasba si že desetletja podajata roki. Oboje sega v
leto 1865, ko sta Janez in Katarina Avsenik kupila hišo od mizarja
Jožovca. Njuno delo sta nadaljevala Johanca in Žan Avsenik, stari starši
slavnih Vilka in Slavka, in pozneje mama Mara in oče Ivan Avsenik. Leta
1988 sta Slavko in Brigita Avsenik gostilno prenovila in jo predala sinu
Gregu ter njegovi ženi Katarini, ki nadaljujeta tradicijo vse do danes.
Ohranjanje tradicije in spominov je za njih še posebej pomembno. Gre za
dobesedno zaključen kompleks, ki obiskovalcem ponudi veliko – od
gostilne, muzeja, galerije, zbirke pohištva, slik in predmetov, ki so skozi
čas spremljali njihovo rodbino. In pomemben del tega je zadnjih nekaj let
tudi Glasbena šola Avsenik, ki tej celoti daje novo smer ohranjanja in
poustvarjanja njihove glasbe. Torej prav tam, kjer je pred 60 leti ta glasba
tudi nastala, v Begunjah na Gorenjskem.1
Že Avsenikov stari oče je ob večerih igral tamburice, medtem ko je
njegova sestra Fanika igrala na citre.2 Zaradi preobilice zahtevnega dela v
gostilni in na kmetiji ni bilo dovolj časa za igranje na instrumente, kljub
temu, da je bil oče Ivan tudi zelo nadarjen pevec z absolutnim posluhom.
Sestra Fanika je imela zaradi izvrstnega igranja na citre tudi sloves
virtuozinje daleč naokoli. Želja očeta Ivana Avsenika je bila, da bi se
njegovi štirje otroci lahko bolj posvečali glasbi, kakor on sam. Vaški
organist Ciril Zrnec je bil njihov prvi glasbeni učitelj.3
Že takoj na začetku je pri mlajših dveh sinovih Slavku in Vilku opazil
prefinjen in občutljiv glasbeni posluh. Tako je prav on očetu Ivanu
svetoval, naj podpira glasbeni talent svojih otrok in naj vsakemu kupi
instrument. Slavko je dobil diatonično harmoniko, Vilko klavirsko, sestra
1

Reumüller, 17.

2

Lanzmaier, 73.

3

Ibidem, 72.
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Majda citre in najstarejši sin Janez violino. Ciril Zrnec je očetu kmalu
potožil, da Slavko nima posebnega veselja do učenja harmonike. Note so
bile za njega mrtve pike na papirju in preveč dolgočasne, zato ga je oče
postavil pred dejstvo: ali glasbeni nauk ali pa delo na kmetiji. Slavko je
izbral delo in se igranja harmonike učil kar sam. Ker je bilo na kmetiji
vedno veliko dela, je Slavko na harmoniko popolnoma pozabil in igranje
zaradi nezadovoljstva z izbranim instrumentom skoraj opustil. Ker pa je bil
oče Ivan pri svoji zahtevi zelo vztrajen, da otroci vadijo naprej, se je tudi
Slavko na koncu vdal in osvojil nekaj skladb, ki jih je zaigral skupaj s
svojima bratoma in sestro. Tako je bilo z domačega vrta že kmalu slišati
prve melodije, ki jih je zaigral ves Avsenikov podmladek. Skupno veselje ni
trajalo dolgo, saj je prva vnema kmalu splahnela, njihov glasbeni razvoj pa
je nazadoval in končno čisto obstal.4
Oče Ivan Avsenik razvoja Begunj ni podpiral le kot vaški gostinec,
ampak tudi kot podpornik turizma, za kar je imel polno zamisli. V lastni
založbi je izdelal razglednice kraja, želel je graditi vlečnico na hrib Sv.
Petra nad Begunjami, ki bi goste popeljala do razglednega stolpa in
gostilne na vrhu. Sam je bil za take podvige dovolj izkušenj, saj je bil
glasbenik, športnik, taksist, trgovec in gostinec v eni osebi.5
Bil je torej neumoren in večino njegovega nemirnega duha je
podedoval prav Slavko Avsenik, ki je skupaj z ženo Brigito ustvaril
glasbeno družino, ki gostinstvo in glasbo tam ohranja in poustvarja še
danes.
Po zaslugi prav vseh v tej družinski zgodbi in tradiciji je tam še
vedno pravi romarski kraj oboževalcev z vsega sveta in velika turistična
promocija Slovenije. So tako ali drugače še vedno tam, kar daje vsemu
poseben čar. Eni tam živijo, drugi tja prihajajo – redno ali občasno. Tja
redno, vsaj trikrat do štirikrat tedensko, prihajata Slavko in Brigita Avsenik
– na sprehod okoli hiše, pogledati malo v gostilni. Brigita ureja galerijo in

glasbeno šolo, Slavko pa redno igra na klavir. Vedno ga je igral, že v
mladih letih, komponiral je tudi na tak način, a poznajo ga samo skozi

4

Reumüller, 18.

5

Lanzmaier, 75.
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harmoniko. Jaz ga poznam tudi s te plati – enostavno čudovito. Tam je
sedaj doma sin Grega z družino, torej tudi Sašo, s katerim zelo veliko
sodelujeva. Sašo je namreč namestnik Brigite Avsenik kot ustanoviteljice
in lastnice glasbene šole, tako da je tudi član sveta šole. Slavko Avsenik
mlajši je pianist, redno predsednik žirije za Mednarodno tekmovanje
harmonikarjev za nagrado Avsenik, ki poteka ravno tako v Begunjah.
Glasbeno šolo krasi ogromno Avsenikovih slik, mnoge med njimi je podaril
slikar Martin Avsenik. V svoji učilnici za nauk o glasbi imam celo zlato
ploščo, ki jo je šoli podaril Vilko Ovsenik. Vse to tudi meni osebno pomeni
posebno zadovoljstvo in hkrati največjo odgovornost do dela in
razpolaganja z glasbenimi deli teh velikanov slovenske narodnozabavne
glasbe.

2.1. Brigita Avsenik
Je ustanoviteljica in lastnica Glasbene šole Avsenik v Begunjah.
Svojemu možu Slavku stoji ob strani že častitljivih 61 let in je tudi v času
delovanja Ansambla bratov Avsenik odigrala veliko vlogo. Dneve in noči je
vestno odgovarjala na kupe pisem oboževalcev ansambla ter skrbela za
družino in gospodinjstvo, medtem ko je bil Slavko na dolgih turnejah v
tujini. Od leta 1989 v Begunjah vodi Galerijo Avsenik z likovnim
razstaviščem in stalno zbirko Ansambla bratov Avsenik ter zastopstvom
glasbenih instrumentov Hohner. V Galeriji so bile tudi mednarodne
slikarske kolonije, prvo je osnoval prav sin Martin Avsenik. Priredili so 186
slikarskih in drugih umetniških razstav s spremljajočim kulturnim
programom. Tudi zbirka Ansambla bratov Avsenik se je razširila na vse
dosedanje galerijske prostore in prerasla v samostojni muzej. Preselili so
se v nove prostore, ki so nasproti gostilne Avsenik, njena največja zasluga
zadnjih let pa je postavitev uradno veljavne glasbene šole, katere del
programa je tudi Avsenikova glasba.6

6

Reumüller, 19.
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2.2. Slavko Avsenik ml.
Pri svojem delu združuje očetov skladateljski in mamin slikarski
talent. Slavko Avsenik mlajši je kar dvakrat diplomiral, prvič leta 1981 v
Gradcu iz klavirskega jazza in drugič 1985 v Bostonu iz filmske
kompozicije. Med študijem in bivanjem v tujini je spoznal, da je izvedba
očetovih melodij s kvintetom le rojstvo te glasbe in da sama po sebi
ponuja ogromne možnosti prirejanja za različne zasedbe. V 90. letih je
priredil skoraj 100 novih skladb, ki jih je njegov oče napisal po končanem
aktivnem igranju s svojim ansamblom. Je eden najuspešnejših glasbenih
skladateljev in producentov Slovenije na področju filmske, televizijske in
reklamne glasbe. S svojo glasbo je podprl 14 celovečernih filmov, 27
filmov različnih dolžin, sedem televizijskih serij, več kot 300 oglasov in čez
20 gledaliških iger. Napisal je številne priredbe za različne zasedbe, za
moskovski državni filmski orkester, za Siddharto na ljubljanskem stadionu,
za koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Cankarjevem domu,
za šest albumov za mednarodno priznano slovensko skupino Laibach in
mnogo drugih. Prav tako dejaven in uspešen je tudi v evropskem prostoru,
njegova prepoznavnost pa je kombinacija močnega čustvenega izražanja
in fantazije, ki jo podpira tudi s sodobno računalniško tehnologijo.7
Vsa leta je predsednik žirije Mednarodnih tekmovanj harmonikarjev
za nagrado Avsenik v Begunjah in ob Vilku Ovseniku najbolj odgovoren za
vso notografijo in druge glasbene izdaje v povezavi z Avseniki. Na ta način
prispeva velik del k ohranjanju družinske tradicije, kakor tudi pri
poustvarjanju in novem nastajanju le te. Živi v Medvodah pri Ljubljani.

2.3. Martin Avsenik
Tudi Martin Avsenik se je v svoji mladosti učil kar dva instrumenta –
klavir in klarinet. Vendar se je po maturi odločil za študij likovne umetnosti
ter na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani tudi diplomiral. Po tem je
ustanovil svoje podjetje Tiskarna Galerija Avsenik, kjer se je ukvarjal z
grafičnim oblikovanjem in galerijsko dejavnostjo. Na temo Pozni Piccaso in
njegov vpliv je imel svoje samostojne likovne razstave. Oblikoval je tudi
7

Jercog, S polko v svet, 104.
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nekatere naslovnice glasbenih plošč ansambla Avsenik, glasba pa je
poleg poklica zanj postala zgolj hobi in sprostitev. Zadnje desetletje se
posveča razvijanju animiranih zvočnik slik, na katerih z moderno
tehnologijo združuje vizualno umetnost, zvok in prostor. Svoja dela
samostojno razstavlja v galerijah doma in po svetu, od Evrope prek
Perzijskega zaliva do Kitajske. Živi v Ljubljani.8

2.4. Gregor Avsenik
Gregor Avsenik, najmlajši sin Slavka in Brigite Avsenik, se je odločil
za glasbeni študij kitare, med katerim se je redno udeleževal tekmovanj
doma in v tujini ter osvojil številna priznanja. Bil je dolgoletni član in vodja
ljubljanskega kitarskega orkestra. Prav s tem orkestrom je predstavil tudi
svoje prve skladbe, s katerimi je takoj opozoril nase tudi kot skladatelj in
bil odlično sprejet pri občinstvu. Gregor Avsenik ima značilen in
svojevrsten kitarski slog, prejel je vrsto najvišjih priznanj na državnih
glasbenih tekmovanjih bivše Jugoslavije. Pri šestnajstih je začel sodelovati
v očetovem ansamblu, posnel je valček Moje sanje. Sledila je polka Fant s
kitaro, s katero je na tedaj najpopularnejši televizijski oddaji Senik godcev
osvojil širše občinstvo v tujini. Od takrat sta oče Slavko in stric Vilko zanj
redno pisala skladbe. Posledično so bile na vsaki novi plošči ena do dve
njegovi skladbi in tako je leta 1992 nastala tudi prva skupna zgoščenka.
Leta 1996 se je odločil za samostojno glasbeno pot in izdal svoj prvi album
Ko nov dan se prebudi.9
Nato je prevzel prenovljeno Gostilno Avsenik. Ob odprtju leta 1997
je prvič zaigral tudi s svojim ansamblom, ki je pozneje posnel vrsto
avtorskih uspešnic in redno nastopal doma in v tujini. Po njegovi zaslugi
so vse pogosteje prirejali glasbene večere, ki so povsem zaživeli v novo
zgrajeni

večnamenski

dvorani

Pod

Avsenikovo

marelo.

Zaradi

preobremenjenosti z vodenjem gostilne in obveznosti v sedemčlanski
družini je leta 2000 razpustil ansambel, občasno je nastopal kot solist. Za
30-letno delovanje na področju narodnozabavne glasbe v vlogi glasbenika

8
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in organizatorja raznih prireditev je prejel tudi častno priznanje Oberkrainer
Award. V zadnjem obdobju vse pogosteje sodeluje s sinom oziroma z
Ansamblom Saša Avsenika, z vsem srcem pa je pri organizaciji prireditev,
še posebej Festivala Avsenik in vseh pomembnih koncertnih dogodkov v
povezavi s to glasbo.

2.5. Sašo Avsenik
Po tem, ko je Slavko Avsenik leta 1991 bolj ali manj zaključil svojo
profesionalno pot, se je na odru pojavljal njegov sin Gregor, v letu 2009 pa
je željo po nadaljevanju družinske glasbene tradicije pričel uresničevati
Slavkov vnuk Sašo. S tem ta glasba živi tudi v tretji generaciji naslednikov
pristnih Avsenikovih melodij. Harmonika se je zopet vrnila v Avsenikove
roke in nastal je Ansambel Saša Avsenika. Skupina je premierni nastop
doživela novembra 2009 v znameniti oddaji Senik godcev. Občinstvo je
zvoke novo nastalega sestava sprejelo z velikim odobravanjem, na
ploščah pa najdemo stare Avsenikove skladbe v novejši preobleki ter tiste
novo nastale izpod peresa Slavka in Vilka Avsenika. Prav zaradi Saše
Avsenika po dvajsetih letih ponovno kujeta skupne glasbene zamisli.
Ansambel na leto opravi približno 160 nastopov, pot pa jih je poleg
evropskih dežel, kot so Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Nizozemska,
Hrvaška in Belgija zanesla tudi k našim zdomcem v Kanado in Ameriko.
Občasno se zasedbi na odru pridruži tudi Sašev oče Gregor Avsenik. Leta
2014 je bila izpeljana petletnica zasedbe in izdaja novega cedeja, novi
posnetki in albumi pa redno nastajajo v vsakem novem koledarskem letu.
Sašo Avsenik je tudi zelo tesno povezan z Glasbeno šolo Avsenik – kot
pomembnim delom družinske glasbene tradicije v povezavi s sedanjostjo
in prihodnostjo njihove glasbe.
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3. BRATA VILKO IN SLAVKO
Brata Vilko Ovsenik in Slavko Avsenik sta rojena v Begunjah na
Gorenjskem, 9. 11. 1928 in 26. 11. 1929. Ne glede na to, da imata
različen priimek, sta prava brata. Takšen zapis je namreč nastal po drugi
svetovni vojni, ko je vaški župnik v Begunjah ugotovil, da so v krstih
knjigah Avseniki zapisani kot Ovsenik. Očetu Vilka in Slavka je predlagal,
naj se prepišejo nazaj na prvotni priimek. To je oče Ivan tudi storil in vse
prepisal nazaj na Ovsenik. Ker se Slavko s tem ni strinjal, se je sam na
Jesenicah zopet preimenoval v Avsenik. In tako je ostalo vse do danes –
tudi sorodniki druge in tretje generacije so še vedno Avseniki in Ovseniki.
O čudnem naključju, ki je spremenilo začetnici njunih priimkov, pišejo v
prilogi časopisa Večer – Avseniki 30 let.10
Oba sodita med tiste vse redkejše genialne glasbene ustvarjalce, ki
sicer ne bi potrebovali nikakršne predstavitve ali poklona, kajti njune
glasbene stvaritve so segle v srce milijonov poslušalcev povsod, kjer živita
in se ohranjata slovenska beseda in duh. Tlakovala sta pot novi glasbeni
zvrsti, imenovani narodnozabavna glasba in z njo spreminjala podobo
evropske popularne glasbe. Spričo svoje preprostosti in svežine je glasba
bratov Avsenik nedvomno zdaleč najprodornejši izraz slovenskosti izven
domovine, v njej pa so se ljudje naravnost polastili njunih napevov, tako da
je marsikatera uspešnica že ponarodela. Za uspeh Avsenikove glasbe so
nedvomno pomembni ustvarjalni talent Slavka Avsenika in odlični
aranžmaji brata Vilka. Ko sta pred več kot 60 leti začela pisati ter izvajati
polke in valčke, zagotovo nista pričakovala, da bo njuna glasba tako
uspela in pridobila toliko prijateljev po vsem svetu. Tudi v današnjem času,
ki je zaznamovan z velikim družbenim in tehničnim napredkom, si človek
še vedno želi domačnosti, preprostosti in veselja. Naklonjenost in
zvestoba poslušalcev sta najpomembnejši nagradi, zato v ansamblu Saša
Avsenika uspešno nadaljujeta skupno vlogo aranžerja, svetovalca,
mentorja in avtorja skladb. Za njih redno pripravljata gradivo za nove
plošče in tako skupaj ustvarjata in poustvarjata glasbenih fenomen
Avsenik tudi za prihodnost.
10
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Zagotovo eden najlepših intervjujev, kjer Vilko in Slavko osebno
najbolje podata nastanek in delovanja ansambla Avsenik, je v knjigi:
Križnar, F. (2006) Portreti gorenjskih glasbenikov. Temeljito sem predelal
to gradivo, osebno tudi v pogovoru z avtorjem dela, Francem Križnarjem,
ki je intervju s Slavkom Avsenikom naredil v sredo, 13. novembra 1991, v
Ljubljani, in Vilkom Ovsenikom v petek, 15. novembra 1991. Na tem mestu
navajam nekatere najpomembnejše citate.11

3.1. Vilko Ovsenik
Veliko pomanjkanje in globoka vrzel v tej zvrsti zabavne glasbe mi
je sama po sebi narekovala, da se nekdo loti te glasbene tematike, da
poišče v nas Slovencih, torej pri tistih, ki naj bi to znali, nove ansamble in
za nekaj takega sem se bil pripravljen začeti posebej ukvarjati. Radio je bil
že takrat najmočnejši glasbeni medij, vendar v programskem smislu ni
zadovoljeval poslušalcev in je zato rabil popolnoma novo glasbeno zvrst.
Sam sem že takrat deloval profesionalno v radijskem zabavnem orkestru
(1948–71) in ugotovil, da je moj brat Slavko pravzaprav eden pravih
ljudskih talentov. Pregovoril sem ga za resno delo, pridobila sva najprej
dva pevca in še ostale instrumentaliste in delo v ansamblu Avsenik je
steklo (1953). Tudi sam sem bil v prvi fazi razvoja ansambla prepričan, da
je glasba, ki jo pišem in igramo, glasba amaterjev, torej glasba, ki ne
potrebuje znanja in šolanih glasbenikov. Zanjo naj bi bila dovolj le
glasbenikova notranja želja in njegovo skromno obrtno znanje. Toda ali je
mogoče s takšnim znanjem le dati Slovencem tudi na področju narodnozabavne glasbe, pravzaprav glasbe nekaj več? In prav naš ansambel je v
svojem celotnem razvoju odgovoril na marsikatera vprašanja. Prav v
narodnozabavni glasbi imamo povsem suvereni segment vesoljne glasbe,
ki se formira popolnoma drugače od vseh ostalih glasb. Čeprav so
instrumentalisti povečini izobraženi, pa jim za delo v narodno zabavnih
ansamblih manjkajo stilne prvine, ki jih šola do sedaj popolnoma izključuje.
Že začetno postavljen ton v narodno-zabavni glasbi je povsem drugačen
kot kjerkoli drugje. Potem je tukaj še njegov tonski vibrato, širina tona; v
11
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klasični glasbi je vse to oblikovano popolnoma drugače kot v ostalih
glasbenih zvrsteh in tudi še drugih glasbenih žanrih. Torej je tako nastajal
naš način, »sound« ansambla Avsenik so torej ves čas predstavljale
zasedbe. Čeprav je ansambel Avsenik ves čas popolnoma profesionalen
po znanjih, ki so jih posamezni člani ansambla, pevci in instrumentalisti,
prinašali v ansambel, so največ pridobili pri poznavanju stila, ki naj bi ga
tudi za narodnozabavno glasbo vsaj v osnovi nudilo slovensko glasbeno
šolstvo, pa ga ne. Meni kot pedagogu ansambla prav to predstavlja
največji napor, kako določena fraza pravilno zveni. Pri vsem tem sem
pristaš izključno dela in znanja. Če je delo dobro opravljeno, so tudi
rezultati taki. Pri tem pa smo tudi Avseniki vedno znali spoštovati najbolj
preprostega godca kakor tudi tistega največjega virtuoza; pa še vse tisto
vmes. Zasedba, barva, harmonije so evropske in ne samo slovenske
oziroma alpske, melodija pa je torej slovenska. Kompozicijski elementi
naših skladb torej ne predstavljajo kakšnega posebnega fenomena, v
pesmih tako ali tako ne gre za velike forme in temu primerne so tudi vse
dimenzije kompozicijskih elementov. Kratke fraze se ponavljajo, zato lahko
zvene že same v sebi, pri poslušalcu vzburjajo notranjo identifikacijo in
hitrejše pomnjenje. Zato pa mora biti ta fraza glasbena misel ali tema
dovolj močna. In vse to je kvaliteta naše glasbe same, kajti besedila na
našo glasbo nastajajo šele kasneje. Brez profesionalnih glasbenikov: L.
Ponikvar (kitara), A. Rudan (klarinet), A. Nipič (glas-bariton), v najbolj
plemenitem pomenu te besede ansambla Avsenik, pot ne bi šla venomer
samo navzgor. Zahteve po kvalitetni interpretaciji omenjene glasbe so zelo
velike. Naši izvajalci so prav za slednjo odlični strokovnjaki, tako glasovno
kot tudi inštrumentalno, so pa tudi poznavalci stila. Tukaj nam glasbeno
šolstvo v celotnem vzgojno izobraževalnem sistemu premalo pomaga. In
tudi zunaj po Evropi tega specializiranega študija še ni. Tudi sama glasba,
ki jo posnamemo, napišemo in izdamo na ploščah, v tisku in če je še tako
perfektno izvedena, so to seveda samo glasbeni toni oziroma note in če
znotraj glasbene fraze ta glasba ne diha, to ni prava glasba. Tu gre za
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100 % obravnavo zgolj stilistike v narodno zabavni glasbi. To potem samo
prenesemo na glasove in inštrumente in skladba je tu.12
Vilko Ovsenik se je kot gimnazijec ves čas amatersko ukvarjal z
glasbo – s klavirjem, klarinetom, saksofonom in harmoniko. Že njegovi prvi
pogledi na glasbeno področje so bili sorazmerno široki, zanimali so ga tudi
swing, jazz in moderna zabavna glasba, predvsem Glenn Miller in Big
band zvok. Bil je izredno marljiv in deloven, kar je še vedno. Po več ur
dnevno je vadil klarinet, zraven pa študiral še pravo. Predvsem igranje v
radijskem orkestru mu je dalo dodatno glasbeno širino, zagotovo pa je
temeljito predelal vsako partituro celotnega gradiva in arhiva na radiu. Že
tam je z Vaškim kvintetom veliko nastopal tudi v sestavi dva klarineta,
harmonika, bas in kitara. Tudi Slavku je pomagal in mu omogočil priti na
radio ter njegov način igranja spraviti na notni papir. Kot velikega
naravnega talenta, ki je vse delal samo po spominu in posluhu, ga je
prigovarjal k resnemu glasbenemu izobraževanju. Poiskal in priskrbel mu
je več šol za harmoniko, ki jih je uporabljal že sam. A Slavko je izrazil
željo, da želi s svojim ansamblom doseči nekaj več in da bo samo delal in
igral skladbe, Vilko pa jih naj zabeleži v note in potem priredi za njihovo
zasedbo. Pri zvenu ansambla je imel torej Vilko Ovsenik odločilno vlogo,
vse od začetka in naprej je imela vsaka nota svoj govor in zagovor, vsaka
priredba pa je bila čim bolj brezhibna in vse plod načrtnega ustvarjanja.13
Zgodovinsko vokalno instrumentalno formulo zasedbe in ansambla
Avsenik je torej postavil prav on, Vilko Ovsenik. Harmoniki in baritonu je
dodal trobento in klarinet, ki ga je na začetku tudi sam igral. Začela se je
zgodba o uspehu. Nato je aktivno igranje v ansamblu opustil in mesto
klarinetista prepustil Albinu Rudanu. Duhovno vodstvo in aranžiranje pa je
še vedno ostajalo v njegovih rokah. Kot soustanovitelj, urednik in
producent je bil aktiven tudi pri založbi Helidon. Vse to so potem vsi skupaj
postavljali še na odru v živo in na posnetkih za celotno javnost. Njegov del
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zgodbe glasbenega fenomena Avsenik je zelo lepo prikazan v članku
časopisa Večer pod naslovom Dobri duh ansambla.14
V tej vlogi je še vedno zelo dejaven, saj je prav on napisal vse
priredbe Avsenikovih skladb za zasedbo Mitja kvintet, ki sem jo ustanovil
zaradi poustvarjanja njihove glasbe treh klarinetov. Zadnja leta je zelo
predan tudi ustvarjanju zborovske glasbe, ogromno piše za klarinet
zasedbe kot tudi vse vrste komornih skupin, povezanih z nastopi
Avsenikove glasbe pri nas in zunaj Slovenije. Najina osebna glasbena
srečanja trajajo že več kot deset let in g. Vilko je enostavno izredna
osebnost v vseh pogledih. Napisal je vso notno gradivo te glasbe, naredil
vse avdicije in vaje s člani ansambla. Zapisal vse o tem, kako se ta glasba
izvaja, snema, kako se jo uči in pri njem še vedno najdemo vse o tem
poglavju v omenjeni glasbi in smeri. Vse to sem v teh letih pri njemu doma
v glasbenem kabinetu kot njegov učenec redno analiziral, spraševal in
poslušal. Za različne zasedbe in postavitve te največje glasbene
razpoznavnosti Slovenije skrbi še danes in prav njegovo življenjsko delo je
lahko in mora biti v bodoče tudi uradni del glasbenega šolstva naše
dežele. Na tem mestu se mu zahvaljujem za vse enkratne, neponovljive in
neprecenljive predstavitve nastanka in delovanja glasbenega fenomena
Avsenik. Tudi sam je glasbeni fenomen in ambasador Slovenije, ki je
postavil zakonitosti, merila in pravila igre za igranje v njej. Zaradi njega
smo razpoznavni in večji, pomembnejši in bogatejši, zagotovo bi bilo brez
njega pri nas in v svetu te glasbe marsikaj bistveno drugače.

3.2. Slavko Avsenik
Zame je bil takrat vzor Adamič (Bojan!), Stanko (Avgust!), Vaški
kvintet, pa še evergreeni in šlagerji. Vse to pa seveda z našo glasbo, ki je
bila od vsega začetka izvirna, ni imelo bistvene povezave. Mi smo pričeli s
svojim delom in z ustno reklamo segli do nemškega Frankfurta. Potem pa
nas je tam odkril Radio in preko njih se nam je odprla prva evropska pot.
Če pa bi sredstva obveščanja, javni mediji, že takrat tako vplivali na
publiko, kot je to prisotno danes, bi bila naša pot lažja. Morda bi v bistveno
14

Niedorfer, 47.

Mitja Mastnak: OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V MODULU AVSENIKOVA GLASBA

13

krajšem času napravili še precej več, kot pa smo. Tudi plošč na samem
začetku še ni bilo, diskografija pri nas doma pa je bila še v povojih.
Ansambel je spremenil zven, »sound« le zaradi povečanja zasedbe in s
tem možnostjo večjega števila glasov v skladbah. Pri tem obstajajo tudi
izjeme (n. pr. »Božična plošča«), kjer dodajamo še elektronsko klaviaturo.
To smo naredili le izjemoma, ker večina publike ni naklonjena elektroniki,
pretiranemu poseganju v naravne glasove ali govorico klasičnih
inštrumentov. Tudi popularnosti smo se vzporedno z delom in uspehi
počasi privajali. Vse skupaj tako ni prišlo kar čez noč. Res pa smo bili v
vseh letih delovanja ansambla deležni zavidljive publicitete, a bili pa smo
deležni tudi krivic, tudi to nam v slovenski glasbi, kolikor smo pač njen
sestavni del, ni bilo prizanešeno. Naši začetki so bili z uporabo
elektronike, ozvočenja zelo skromni, bili so popolnoma brez vsega, potem
smo imeli dolga leta na odru en mikrofon in dva zvočnika, po letih 1968 –73
in naprej pa smo že napredovali vsak do svojega mikrofona (na odru, na
živih koncertih). Seveda z vso razpoložljivo elektroniko, kljub njeni
dandanašnji kvalitativni ravni nikoli nismo mogli vsem ustreči; za določeno
publiko je ojačanje naših glasov in inštrumentov vedno preglasno, za nas
izvajalce pa pretiho. Tudi snemalna tehnologija je v času našega
ansambla rasla in nenehno napredovala. Od majhnih in skromnih začetnih
mešalno snemalnih miz in mišpultov, kjer ni bilo mogoče z dodatki nič kaj
popravljati posnetkov (mono), do današnjih večkanalnih in kvalitetnih,
stereo – kvadro ter digitalne snemalne in reprodukcijske tehnologije. To
danes, pri snemanjih in izdelkih kateregakoli od navedenih nosilcev zvoka
vsekakor bistveno lajša delo. Za odjemalce pa so potem vsi ti izdelki
izredno kvalitetni, zvok in glasba pa sta zato tehnično povsem
neoporečna. Ideja nove skladbe je moja, torej začnem delo na skladbi jaz,
besedila pa razen redkih izjem po osnovni melodijski frazi pišejo drugi, po
naročilu. Zapisal sem, kar je »pasalo« mojim ušesom in je bilo hkrati
identično z mojim karakterjem, od harmonike, kjer vadim, do klavirja, kjer
se dokončno oblikujejo moje ideje. Kakšnih kompliciranih harmonij si
nisem mogel privoščiti (največ petglasne akorde: petero- zvoke oz.
nonakorde). V nasprotnem primeru bi preveč pobegnil iz svojega
glasbenega žanra pa tudi iz dometa okusov publike, ki ji predvsem želimo
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ustrezati. Brat Vilko potem skladbo aranžira, izdela partituro in parte za
vse glasove in inštrumente ansambla. Potem pa se pričnejo vaje, kajti
Vilko je tudi pedagog ansambla in z nami vsemi tako rekoč naštudira
vsako skladbo. Lahko bi mu celo pripisali nekakšno vlogo dirigenta ali
zborovodje. Tako je prav on tisti, ki vsako skladbo pravzaprav postavi ali
prestavi iz notnih zapisov in poprejšnjih mojih idej v živo muziko. Tudi pri
inštrumentalnih skladbah je postopek enak, odpade le tista faza, ki zadeva
besedilo. Vsega tega dela, ki ga torej opravlja za ansambel Vilko že ves
čas, sam praktično ne bi zmogel. Torej, če že ne gre pri najinem skupnem
kompozicijskem delu za morebitno ugotovljeno »kolektivistično« delo, pa
gre pri vsem najinem skupnem in dolgoletnem avtorskem delu za izjemno
uigran delovni tandem. Zato tudi avtorstvo vseh skladb, okrog 800, Vilko in
Slavko Avsenik.15
Slavko Avsenik je bil mož neizčrpne energije.16 Tudi pri njemu bi
želel podati svojo noto, svoj opis v tej diplomski nalogi, zato ne navajam
še enkrat nastanka poti do ansambla, ampak želim posebej poudariti
samo tisto, kar imamo danes zaradi njega na njegovem instrumentu,
klavirski harmoniki in prej sploh ni obstajalo.
Vsi posnetki, ki so nastali od leta 1953 do vključno leta 1960, so bili
odigrani na harmoniki znamke Hohner Verdi III, ki ima bolj tanek in oster
zvok. Od leta 1961 do leta 1965 je imel Slavko Avsenik pogodbo z
italijanskim proizvajalcem Excelsior. Njihova harmonika je imela zelo
dober zvok, a od leta 1965 Slavko Avsenik zopet začne igrati na
harmoniko znamke Hohner in ji ostane zvest do današnjega dne. To je
bila Hohner Morino VN, ki je po njegovem mnenju najbolj primerna za
glasbo bratov Avsenik. Leta 1983 so v tesnem sodelovanju z njim razvili
novo serijo. Harmonika Hohner Morino VS “Slavko Avsenik” je bila
poseben model, izdelan posebej po njegovih zamislih in nasvetih. Slavko
je bil s končno izvedbo zelo zadovoljen, imel pa je željo, da bi bila
harmonika malo lažja. V tem mu žal niso mogli ugoditi. Iz tega razloga je

15

Križnar, 60.

16

Niedorfer, 19.
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Slavko Avsenik to harmoniko uporabljal samo za studijske in televizijske
posnetke, za nastope v živo pa je igral na prvotni, po teži lažji model.
Način igranja Slavka Avsenika vsebuje najznačilnejše elemente, ki
določajo neponovljiv narodnozabavni zven. Za razliko od mnogih
posnemovalcev,

ki

mnogokrat

uporabljajo

samo

diskantno

stran

harmonike, je on zelo izrazito uporabljal tudi base, še posebej pri
prehodih. To izredno lepo pokažejo in dokažejo črno-beli video posnetki v
živo iz zgodovinskega koncerta v Hali Tivoli leta 1969. Njegovo posebnost
in stilno igranje vzorno pokaže neprekinjeno nizanje štiriglasnih akordov,
zaradi česar nastane povsem nova energija in napetost v osnovnem ritmu
zasedbe. Tak način spremljave se je domislil prav Slavko sam in prej ni
obstajala in bila v uporabi. Njihova glasba je bila predvsem tudi plesna, s
čimer je pridobila dodatno napetost in željo po plesanju. Ko pobliže
osvetlimo različne glasbene zvrsti, ugotovimo, da je stalni spremljevalni
ritem prisoten tudi v popularni glasbi, kot npr. pri twistu ali jazzu, a z razliko
da to tam ustvarijo bobni, ki jih v kvintet postavitvi glasbe Avsenik ni.
Zagotovo je imel pri tem idejno kaj zraven tudi brat Vilko, ki se je s temi
zvrsti ukvarjal tudi profesionalno kot član Plesnega orkestra Radia
Ljubljana.
Poleg

funkcije

spremljevalnega

instrumenta

Slavko

Avsenik

harmoniko uporablja tudi kot nosilko melodije. Repertoar sega od tehnično
zahtevnih pasaž, pogosto skupaj s klarinetom, preko večjih solističnih
partov do virtuoznih solističnih skladb. Pri polkah se občasno poslužuje
tudi glissanda, zanj posebej značilnega preigravanja oziroma okrasitve
tematike z značilnimi menjalnimi toni, ki jih je brez prvotnega zapisa
odigral tako na nastopih v živo kot tudi na snemanjih plošč. Potrebno je
omeniti, da je bil Slavko Avsenik popolni samouk na svojem instrumentu, a
nadnaravno talentiran in temperamenten. Imel je tudi absolutni posluh in
do potankosti je obvladal tako svoj instrument kot tudi svoj fenomenalni
ansambel okoli sebe.
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4. GLASBENI FENOMEN AVSENIK
Petdeseta leta so zven edinstvenega Avsenik kvinteta ponesla po
vsej Evropi. V šestdesetih letih so se Avseniki odločili za poklicno
glasbeno pot. Sedemdeseta so jih že vodila na turneje po ZDA in Kanadi.
V osemdesetih letih so prve Avsenikove skladbe ponarodele. Od leta
1953, ko je Slavko Avsenik zložil svojo prvo avtorsko vižo V planinski koči,
pa do leta 1991, ko je avtorskih skladb nastalo že preko 700, med njimi
tudi največkrat izvajana instrumentalna viža vseh časov, Na Golici, je
Ansambel bratov Avsenik izdal svoje skladbe na več kot stodvajsetih
nosilcih zvoka, od tega je bilo 33 zlatih plošč, 2 platinasti in 1 diamantna.
Pri tem gre poleg bratov Vilka in Slavka tudi za vse kakovostne
instrumentaliste, pevce in pevke, ki so sodelovali pri ansamblu, ter
domače in tuje pisce besedil. Po svetu imajo preko 10.000 posnemovalcev
svojega načina igranja, prodanih je več kot 31 milijonov izvodov plošč in
kaset. V času delovanja ansambla je bilo ustanovljenih 150 klubov
ljubiteljev Avsenikove glasbe po celi Evropi. Slovenski etnografski muzej je
Avsenikovo glasbo kot poseben fenomen vpisal med slovensko nesnovno
oziroma duhovno, kulturno dediščino. Tako rekoč neizogibna istovetnost z
ansamblom Avsenik so tudi gorenjske narodne noše, v katerih so
nastopali in s katerimi so zelo jasno povedali, od kod prihajajo. Avseniki so
ambasadorji Slovenije po svetu, saj so z uveljavitvijo značilnega
glasbenega sloga pripomogli k njeni večji prepoznavnosti.17

4.1. Zgodovinski pregled
Ansambel bratov Avsenik je v svetovnem merilu zagotovo
najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Delovala je od leta 1953 do
1991. Sprva je bil trio, ki je kmalu prerasel v kvartet in 1955 v Gorenjski
kvintet, ta pa se je preimenoval v Kvintet bratov Avsenik. Ansambel je bil
popularen tudi v Avstriji, Nemčiji in drugod po Evropi, kjer so ga poznali
pod imenom Oberkrainer Quintett. Ker se je pod takim imenom
predstavljalo še več drugih slovenskih narodnozabavnih skupin, so si
Avseniki nadeli ime Original Oberkrainer. Jedro skupine sta predstavljala
17

Begunje na Gorenjskem, Muzej Avsenik.
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Slavko Avsenik, ki je igral harmoniko, brat Vilko pa je bil klarinetist v prvih
letih delovanja ansambla. V tujini so snemali za založbo Telefunken, prva
mala plošča je izšla leta 1955, velika pa 1957.18 Doma so snemali
predvsem za Jugoton, prve štiri male plošče leta 1957, veliko pa 1959.19
Kasneje so bili najpomembnejši ustvarjalci za založbo Helidon. Skupina je
imela poleg harmonikarja in klarinetista še kitarista, trobentača in
baritonista ter dva pevca. Zasedba se je s časom spreminjala. Leta 1960,
na začetku profesionalne kariere njenih članov, so jo sestavljali: Slavko
Avsenik (harmonika), Lev Ponikvar (kitara), Franc Košir (trobenta),
klarinetist je bil 30 let Albin Rudan, baritonist in kontrabas pa Mik Soss.
Pevca sta bila v tem času Franc Koren do 1974 ter Danica Filiplič do
1961. Od 1961 do 1982 je pela Ema Prodnik. Po letu 1974 sta v skupini
pela Jožica Svete in Alfi Nipič, od 1982 pa Joži Kališnik. Leta 1989 sta
ansambel zapustila Lev Ponikvar in Mik Soss, njuno mesto pa sta za
zadnji dve leti aktivnega delovanja ansambla prevzela Renato Verlič na
kitari in Igor Podpečan na basu.20

KRONOLOGIJA

NASTANKA

IN

DELOVANJA

ANSAMBLA

AVSENIK
1926, 1927, 1928, 1929, 1936
Ivanu in Mariji Avsenik se rodijo štirje otroci: Janez, Majda, Vilko in
Slavko. Ko je Slavku sedem let, po očetovi želji sestavijo družinski kvartet
in že igrajo na vrtu domače gostilne.21
1946
Vilko se resno loti glasbe. Pritegneta ga klarinet in saksofon. Slavko
ostane po šoli doma na kmetiji in igra priložnostno. Privlači ga tudi
smučarski skakalni šport. Leta 1946 postane član državne reprezentance
in v Planici doseže osebni rekord v smučarskih skokih – 74 metrov.22

18

Lanzmaier, 301.

19

Ibidem, 315.

20

Sivec, Brata Avsenik, 156.

21

Lanzmaier, 71.

22

Ibidem, 78.
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Vilko se med študijem prava zaposli v Plesnem orkestru Radia
Ljubljana, ki ga vodi Bojan Adamič, ter se začne poklicno ukvarjati s tedaj
priljubljeno plesno glasbo in jazzom.
1951
V času služenja vojaškega roka postane Slavko član športne čete,
kot kulturnik pa je premeščen v Kranjsko Goro oziroma Planico in dobi
klavirsko harmoniko.
1952
Slavko v družbi vse več igra. 28. junija se poroči z Brigito, hčerko
gostilničarja Dolinška s Svete Neže nad Tržičem. Po neuspešnem iskanju
zaposlitve se Slavko s kolesom odpelje v Ljubljano in se zaposli kot
pletilec v tovarni Tonosi. Vilko ga seznani s pevcem Francem Korenom.23
1953
Slavko Avsenik se udeleži avdicije na Radiu Ljubljana in je sprejet.
Prve viže igra samo s harmoniko in predlaga razširitev zasedbe s kitaro in
basom. Kitaro zaigra Leon Ponikvar, bas pa Jože Kelbl. Tako nastane trio,
ki ga želi Slavko zvokovno obogatiti, zato z bratom Vilkom sestavita širšo
zasedbo, v kateri sta tudi trobentar Franc Košir in baritonist Franc Ogrizek
– nastane Gorenjski kvartet.

24

1954
Vilko povabi k sodelovanju priljubljena pevca Danico Filiplič in
Franca Korena, nastajati začnejo že nove skladbe.25 Posnetke ansambla
že vrtijo v priljubljeni oddaji Četrtkov večer.26
1955
Vilko, v ansamblu klarinetist, mora k vojakom. Nadomesti ga Zoran
Komac, baritonista Franca Ogrizka pa Mik Soss. Zvočno in harmonsko
ansambel poveže kitarist Leon Ponikvar in tako nastane Gorenjski kvintet
oziroma Kvintet bratov Avsenik.27 Muzikante v oddaji Radia Celovec sliši
Fred Rauch, urednik na Bavarskem radiu v Münchnu, ki je na dopustu ob
23

Lanzmaier, 81.

24

Ibidem, 83.

25

Ibidem, 87.

26

Niedorfer, 12.

27

Lanzmaier, 94.
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Vrbskem jezeru. Navdušen nad njihovo izvirnostjo si na celovškem radiu
sposodi posnetke in jih predvaja v svoji oddaji. Avseniki za nemško
založbo Telefunken posnamejo malo gramofonsko ploščo s skladbami Na
Golici, Spomin, Praznovanje na deželi in Veseli svatje.28 Nič hudega sluteč
jih preimenujejo v Oberkrainerje, zaradi česar Slavko Avsenik takoj
protestira. Fred Rausch prekrsti tudi njihovo polko Na Golici v Trompeten
Echo in kot tako jo bo kmalu spoznal ves svet.29
1956
Avsenike zaradi velike priljubljenosti povabijo na gostovanje med
slovenske izseljence v Francijo. Na povabilo lastnika velike nemške
koncertne direkcije, Rudolfa Kempfa, odide Slavko Avsenik v München in
nastopi v 60 bavarskih krajih.30 Doma po vsej Sloveniji pa nastopa celoten
ansambel.
1957
V Nemčiji izide prva velika plošča Avsenikov. Nastajajo nove večne
Avsenikove melodije. Po velikanskem uspehu v Avstriji jih povabijo tudi v
Nemčijo. Preizkusno prizorišče je dvorana v mestu Rosenheim, kjer je
koncert vnaprej razprodan. Temu sledi še 60 koncertov po Zahodni
Nemčiji, pri nas pa izidejo štiri male plošče kvinteta Avsenik.31
1958
Avseniki zaradi velikega zanimanja poslušalcev prvič nastopijo tudi
na zahodnonemški televiziji v Münchnu.
1959
Izide prva velika slovenska plošča z naslovom Tam, kjer murke
cveto. V Nemčiji se ansambel pridruži agenciji Buchmann, eni največjih v
zahodni Nemčiji, ki mu predlaga turnejo po Nemčiji in Švici, skupaj s
pihalnim orkestrom Ernesta Moscha. Izkaže se, da Avseniki navdušijo
dosti bolj kot drugi izvajalci, zato se odločijo za samostojne koncerte.

28

Lanzmaier, 86.

29

Niedorfer, 12.

30

Lanzmaier, 248.

31

Ibidem, 318.
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Vilkove težave z grlom so vse hujše, zato ga v ansamblu zamenja Franci
Teržan.32
1960
Na poklicno glasbeno pot odidejo Slavko Avsenik, Franc Košir,
Franc Teržan, Mik Soss in Leo Ponikvar. V Nemčiji imajo že stoti koncertni
nastop, pri Jugotonu izide velika plošča Klic z gora.
1961
Na olimpijskem stadionu v Berlinu ansambel igra pred več deset
tisoč glavo množico. Odpravi se na turnejo po Nizozemski in Belgiji. Pevko
Danico Filiplič zamenja pevka Ema Prodnik, klarinetista Franca Teržana
pa Albin Rudan. Nastope jim začne pripravljati Karl Lanzmaier, njihov
najpomembnejši menedžer.33 Vilko Ovsenik, ki se je moral od igranja
posloviti zaradi zdravstvenih razlogov, ostaja del zasedbe in se posveti
zlasti aranžiranju in snemanju ansambla Avsenik.34
1962
Založba Teldec posname stoto skladbo bratov Avsenik, za
sodelovanje prejmejo priznanje Zlata zvezda. Tovarna glasbil Hohner
začne stalno sodelovati s Slavkom Avsenikom in izdelajo mu harmoniko
po njegovih željah. Pojavijo se prvi tuji klubi oboževalcev ansambla.35
1963
Ansambel množično vabijo v ZDA, Kanado in Avstralijo, a jih
obvezujejo pogodbe v Zahodni Evropi.
1964
Kvintet Slavka Avsenika nastopi na zimskih olimpijskih igrah v
Innsbrucku in med vsemi nastopajočimi požanje največji uspeh. 14. maja
1964 prejme v Hamburgu prvo zlato ploščo za prvi milijon prodanih
plošč.36

32

Lanzmaier, 244.

33

Ibidem, 171.

34

Niedorfer, 13.

35

Lanzmaier, 183.

36

Ibidem, 221.
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1965
Z zlato ploščo se Avsenikom odprejo nove možnosti nastopanja po
vsej Evropi. Na radijskih in televizijskih oddajah zmagujejo po tekočem
traku. Imajo že tisoči koncert oziroma petstoti v Nemčiji. Izide plošča Lepe
ste ve, Karavanke.
1966
Svojo popularnost v Nemčiji kronajo tudi z nastopi v tamkajšnjih
najpopularnejših televizijskih oddajah Zlati strel in Moja melodija. S tem
postanejo že prave glasbene zvezde evropskih in svetovnih razsežnosti.37
Melodije bratov Avsenik priredi in posname Simfonični orkester RTV
Ljubljana pod vodstvom Bojana Adamiča, izidejo nove plošče.
1967
Na turnejah so do zdaj prevozili že čez 650.000 kilometrov. Velike
plošče si sledijo ena za drugo in izide že deseta. Vstopnice za vse
koncerte so razprodane.38
1968
20. februarja 1968 podeli založba Teldec Telefunken ansamblu
drugo in tretjo zlato ploščo za drugi in tretji milijon prodanih plošč. Aprila
ansambel priredi samostojni koncert za dograditev planiške skakalnice.
Prvič posnamejo skladbo s tremi klarineti, nekaj skladb pa tudi s
štirinajstčlansko godbo. Na Dunaju praznujejo tritisoči nastop. Vilko
prevzame glasbeno vodstvo novoustanovljene založbe Helidon, kjer imajo
Avseniki ves čas prvo mesto. Izidejo štiri male plošče in velika Otoček
sredi jezera.39
1970
Ansambel odide na turnejo po ZDA in Kanadi in 31. marca prejme
četrto zlato ploščo.40 Na ploščah Teldeca je že dvesto njihovih melodij.
Ansambel prične dodajati imenu Oberkrainer v tujini še Original, da bi tako

37

Niedorfer, 14.

38

Ibidem, 14.

39

Lanzmaier, 318.

40

Ibidem, 46.
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zmanjšali zmedo, nastalo zaradi vse večjega števila posnemovalcev z
istim imenom.41
1971
V hali Tivoli 2. aprila nastopi na štiritisočem koncertu. Posname 25.
veliko ploščo, dvojni album Zlati zvoki, za peti milijon prodanih plošč
prejme malo diamantno ploščo, novembra pa šesto zlato ploščo.42
1972
Dvanajstkrat zmaga na lestvicah nemških radijskih postaj. V Essnu
dobijo sedmo in osmo zlato ploščo.43
1973
V Hannovru praznuje ansambel dvajsetletnico delovanja. Na
silvestrovo igrajo Avseniki na Brdu pri Kranju za predsednika Tita in
njegove goste.44
1974
19. aprila 1974 ponovi jubilejni koncert v ljubljanski hali Tivoli. To je
pettisoči nastop. Za deveti milijon prodanih plošč prejme deveto zlato
ploščo, za deseti pa še platinasto. Hkrati mu švicarska in avstrijska
podružnica Teldeca za milijon prodanih plošč v vsaki državi podeli po eno
zlato ploščo. Za rekordno prodajo plošč na domačem trgu pa dobi zlato
ploščo tudi pri Helidonu. Od ansambla se poslovi Franc Koren, nova člana
pa postaneta Alfi Nipič in Jožica Svete.45
1975
Ansambel prejme štirinajsto zlato ploščo in proglašen je za najbolj
priljubljen narodnozabavni ansambel nemške televizije. Slavko Avsenik
prejme

Linhartovo

plaketo.

V

Berlinu

mu

Združenje

evropskih

diskografskih hiš podeli za izvirnost, kakovost in priljubljenost skladb
evropskega glasbenega oskarja.46

41

Niedorfer, 14.

42

Lanzmaier, 214.

43

Niedorfer, 15.

44

Ibidem.

45

Ibidem.

46

Lanzmaier 215.
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1976
Posnamejo že štirideseto veliko ploščo in prejmejo petnajsto zlato.
1977
Nastopijo tudi na srečanju slovenskih kulturno umetniških skupin iz
Zahodne Evrope in tako potrdijo svojo najtesnejšo povezavo z nagimi
delavci na začasnem delu v tujini in izseljenci.47
1978
Praznujejo 25-letnico in v Münchnu dobijo novih šest zlatih plošč.
29. novembra predstavijo njihovo zadnjo ploščo v enourni oddaji radia
Peking.48
1979
Večkrat ves zaslužek od nastopov ansambel nameni za dograditev
planiške velikanke in tudi nastopi na njeni otvoritvi. Doma posname
samostojno televizijsko oddajo. Na Dunaju prejme nagrado zlata vrtnica,
odličje za največkrat izvajano skupino na avstrijskih radijskih programih.
1980
Izide 50. plošča z njihovimi napevi. Po samostojni oddaji s
celovečernim programom na ZDF nastopi tudi doma v silvestrski
televizijski oddaji.
1981
Za polko Na Golici prejme Slavko zlatega leva, zlato medaljo Radia
Luxemburg.49
1982
Emo Prodnik zaradi bolezni 21. marca zamenja pevka Joži Kališnik.
Doma izide dvojni album z naslovom Srečno novo leto. Prejme medaljo
Hermann Lbns, zlato odličje, ki jim ga podeli zahodnonemški minister za
kulturo. Založba Helidon izda v Avsenikovem jubilejnem letu jubilejne
značke in album 30 let z ansamblom bratov Avsenik. Doma izide 400.000.
izvod Avsenikove plošče. Predsedstvo SFR Jugoslavije jim ob 30-letnici
obstoja podeli red zaslug za narod s srebrno zvezdo. 50 Slavnostni koncert
47

Niedorfer, 15.

48

Ibidem, 16.

49

Lanzmaier, 193.

50

Ibidem, 120.
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ima ansambel na Bledu 8. aprila.51 Avsenikove viže posname tudi
orkester, naslovijo jih Zvoki violin.52
1984
Avsenikov tip harmonike je najbolj prodajano glasbilo tovarne
Hohner.53 Ob sarajevski olimpijadi izda posebno ploščo z naslovom Halo,
Sarajevo.
1985
Ansambel odide drugič na turnejo po ZDA in Kanadi. Tudi doma
ima več koncertov ter posname prvo stereofonsko ploščo. S solistično
kitaro se očetovemu ansamblu občasno priključi Grega Avsenik, tretji
Slavkov sin.54 Franc Košir zaradi bolezni preda trobento Jožetu Balažicu,
sam pa nastopa samo še kot humorist.
1986
Ansambel veliko nastopa v Nemčiji, veliko pozornost vzbudi tudi
nastop ob zaključku svetovnega pokala v skokih v Planici. Na televiziji se
začne serija oddaj Košnikova gostilna, kjer so ob Mitu Trefaltu kot
humoristu vodilna skupina.
1987
Ponovno pred novim letom izide dvojni album, kjer so za skladbe
napisali besedila znani slovenski pesniki. Ansambel je uvrščen v prvo
knjigo Enciklopedije Slovenije.
1988
Slavko prevzame gostilno v Begunjah, ki jo kasneje preda sinu
Gregu. Ob 35-letnici ansambla priredi 35 jubilejnih koncertov po Sloveniji.
Oktobra prejme novo zlato in platinasto ploščo. Doma posname novo
samostojno televizijsko oddajo.
1989
Avseniki z razstavo del slikarja Maksima Gasparija v Begunjah
odprejo Galerijo Avsenik. Izidejo notni zvezki in brošure z besedili. Aprila
se od ansambla poslovi kitarist Leo Ponikvar in nekaj dni za njim tudi Mik
51

Lanzmaier, 132.

52

Ibidem, 255.

53

Ibidem, 183.

54

Ibidem, 41.
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Soss. Nadomestita ju Renato Verlič in Igor Podpečan. Ponatisnejo več
starih nosilcev zvoka in izdajo prvo lasersko ploščo pri nas. V Evropi je
ustanovljen 150. klub prijateljev ansambla.55
1990
Izide učbenik z naslovom Igraj kot Slavko Avsenik. Na Bledu
zahodnonemška televizijska postaja ZDF ob Slavkovi 60-letnici posname
televizijski spektakel z naslovom Lepo je biti muzikant. Prenaša ga tudi
ljubljanska televizija. Oddajo prikažejo na Češkoslovaškem, Madžarskem,
v Vzhodni Nemčiji. Načrtujejo veliko turnejo po Avstraliji, a Slavko ima
težave s hrbtenico. Zdravniki mu svetujejo, naj preneha z nastopi. Junija
ansambel preneha delovati. Za zasluge v narodnozabavni glasbi Slavko
22. septembra dobi v Kölnu platinasto medaljo, ki mu jo podeli
zahodnonemško ministrstvo za kulturo. 21. oktobra dobi v Berlinu
priznanje zlati gramofon. Slovenska kasetna produkcija podeli ansamblu
zlato video kaseto. Izideta plošča in kaseta Vse življenje same želje. Ob
koncu leta izide tudi Koširjeva kaseta.
1991
Za posledicami zahrbtne bolezni 19. decembra umre trobentar
Franc Košir. V studijski zasedbi sta posneti še plošča in kaseta S pesmijo
po Sloveniji.56

4.2. Člani Ansambla bratov Avsenik
Izjemen uspeh ansambla bratov Avsenik je vsekakor povezan z
odličnimi sodelavci, ki so vsak po svoje veliko prispevali k lepšemu zvenu,
višji kakovosti in brezhibnemu splošnemu vtisu. Danes njihova posebna
pot, skladbe in način igranja pomenijo osnovo dodatnega glasbenega
izobraževanja v modulu Avsenikova glasba, zato bodo na kratek in strnjen
način tukaj tudi omenjene in prikazane. Ker je poglavje o Vilko Ovseniku in
Slavku Avseniku prikazano že v podpoglavjih 3.1. in 3.2., ju tukaj ne
navajam ponovno, ampak samo ostale člane zasedbe.
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4.2.1. Franc Košir, trobenta
Franc Košir je bil rojen 1. oktobra 1931 na Koroški Beli. Svoj talent
je podedoval po očetu, ki je občasno igral diatonično harmoniko, bil pa je
tudi priljubljen igralec komičnih vlog v jeseniškem gledališču. Pri štirinajstih
je pristopil k jeseniški godbi na pihala, kjer je igral krilni rog in nato
trobento pri jeseniški mladinski godbi. Resneje se je v glasbo podal po
drugi svetovni vojni, njegov prvi pravi učitelj trobente je bil Julij Sorgo,
njegov vzornik pa ameriški trobentač Harry James. Vpisal se je na Srednjo
glasbeno šolo v Ljubljani in bil leta 1952 sprejet v Plesni orkester Radia
Ljubljana. S tem mu je bila glasbena pot na široko odprta, kajti igral je z
odličnimi glasbeniki, ki jih je vodil mojster Bojan Adamič. Prav tam se je
spoznal tudi z Vilkom Ovsenikom, ki je igral saksofon, potem pa še z
drugimi glasbeniki, ki so pozneje občasno ali stalno nastopali pri
Avsenikih. Veljal je za najboljšega polkarja na trobenti, zato se je že na
samem začetku, leta 1953, priključil Avsenikom ter z njimi doživel vzpon in
svetovno slavo. Že leta 1955 je z njimi odšel na gostovanje v Francijo,
pozneje pa kot ostali člani ansambla postal poklicni glasbenik. Bil je
Jeseničan in spodbujal tamkajšnje hokejiste v dobrih in slabih časih. Ob
vsaki zmagi na domačih tleh je zaigral Avsenikovo Prelepo Gorenjsko.
Poročen je bil z gledališko igralko Tatjano Košir in tudi družina je bila v
celoti povezana s to dejavnostjo na Jesenicah. Med njegovimi pevskimi
uspešnicami lahko naštejemo skladbe: Jaz sem pa en Franc Košir, Sem
deklica za vse, Shujševalna kura, Križi in težave, Nobena ni lepša kot
moja. Skupno je na Avsenikovo glasbo zapel 26 pesmi, njegov način je
poseben, izviren in unikaten, mnogi so ga želeli posnemati, vendar ni
nikomur uspelo v tako izraziti in čisti obliki. Vselej je spretno obračal tudi
svoj značilni klobuk s krivci, ki je bil njegov razpoznavni znak. Bil je znan
po rednem delu, ljudje so ga imeli izredno radi, zato je bil neke vrste
maskota Avsenikovega ansambla.57 V izdaji časopisa Večer ob 30-letnici
ansambla Avsenik o njemu piše pod naslovom Naj vlada veselje.58
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Zaradi zdravstvenih težav ga je konec leta 1985 v ansamblu
zamenjal Jože Balažic, vendar je še vedno nastopal kot humorist. Nato je
sodeloval še z Alfijem Nipičem, s katerim sta bila tudi velika prijatelja. Leta
1991 je moral zaradi bolezni v bolnišnico na Jesenicah, v kateri je po
operaciji nepričakovano umrl 19. decembra 1991. Franc Košir je velik in
pomemben del nastanka in zgodovine glasbenega fenomena Avsenik in
njegov prispevek še danes živi v srcih mnogih prijateljev te glasbe v
nešteto posnetkih. V spomin nanj je založba Helidon izdala glasbeno
zgoščenko, na kateri je mogoče slišati njegove najlepše in najbolj
priljubljene pesmi in posnetke ansambla Avsenik. Slavko Avsenik se je
svojega prijatelja in sodelavca spominjal kot zelo naravno nadarjenega
glasbenika in humorista s trobento. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot
iz rokava in še sam je bil pojava. Tudi sicer sta se od samega začetka
ansambla Avsenik skupaj na nastope vozila prav Franc Košir in Slavko
Avsenik. Za vsako ploščo sta Slavko in Vilko posebej zanj pripravila po
eno skladbo, gre pa za čas po letu 1970. Alfi Nipič je javno predlagal in si
prizadeval, da bi Francu Koširju na Jesenicah postavili obeležje, vendar
pobuda še ni obrodila sadov.59
4.2.2. Jože Balažic, trobenta
Trobentarja Koširja je pri Avsenikih nadomestil Jože Balažic, nekaj
časa pred tem pa sta nastopala še skupaj. Jože je igral trobento, Košir pa
je skrbel za humor, zaigrala sta tudi kakšno skladbo z dvema trobentama.
Aktivno je v ansambel Avsenik prišel leta 1985, čeprav je kar nekaj
posnetkov z njimi opravljal že pred tem. Že leta 1970 je ob Koširjevih
trenutnih zdravstvenih težavah z njimi posnel ploščo. V ansamblu je
aktivno kot član ostal do leta 1990. Rojen je bil 18. maja 1944 v Beltincih v
Prekmurju, gimnazijo končal v Murski Soboti in v Ljubljani na Akademiji za
glasbo iz trobente diplomiral pri prof. Tonetu Grčarju. Preden je igral pri
Avsenikih, je bil deset let zaposlen v simfoničnem orkestru Slovenske
filharmonije. Jože je za ansambel bratov Avsenik posnel doma in na tujem
skupaj deset velikih plošč, kot priznanje pa je prejel eno zlato in eno
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platinasto ploščo. Po razhodu ansambla Avsenik leto dni ni nastopal
nikjer. Nato se je zaposlil na glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje, nekaj
časa še igral z nekaterimi ansambli v tej zvrsti glasbe, sedaj po upokojitvi
pa živi v Ljubljani.60
4.2.3. Albin Rudan, klarinet
Albin Rudan ali Bine, kot ga imenujejo prijatelji, je bil brez dvoma
brezhibnem instrumentalist v zasedbi Avsenik. Mnenje Slavka Avsenika
osebno je celo, da je bil Albin najboljši instrumentalist pri njih. Rojen je bil
26. julija 1933 vasici Veliki Trn pri Krškem. Dedek je bil organist, oče
Rudan pa basist kot noben drug daleč naokoli pri njih doma. Tudi v šoli so
cenili vokalne sposobnosti družine Rudan, zato je Bine pel v zboru in bil že
pri dvanajstih letih solist znane skladbe Večerni zvon. Njegov učitelj je bil
prepričan, da je treba Rudana poslati na glasbeno šolanje v Ljubljano. Star
komaj štirinajst let je opravljal avdicijo za solo petje, jo sicer uspešno
opravil, a moral zaradi predmutacije glasu začasno izbrati drugi
instrument. In odločil se je za klarinet pri prof. Mihi Gunzeku, torej tistemu,
ki je pred njim učil tudi Vilka Ovsenika. Albin je tako spoznaval popolnoma
novo glasbeno okolje in vsebino. Študiju se je posvetil z vso svojo
energijo, deloma tudi zato, ker je dobil štipendijo Slovenske filharmonije –
oče Rudan zagotovo ni zmogel sam plačevati njegovega študija. Pridružil
se je tudi folklorni skupina France Marolt in z njimi potoval po skoraj vsej
Zahodni Evropi. Še pred služenjem vojaškega roka je igral v Simfoničnem
orkestru RTV Ljubljana in v tistem času imel samo eno željo – tam tudi
redno ostati. Ko je film o Benny Goodmanu prišel v Ljubljano, ga je kot
klarinetista, ki je z malo mešanimi občutki začel gledati na svojo glasbeno
prihodnost, seveda navdušil. Z zasedbo Avsenik, katere del so bili pred
njim že klarinetisti Vilko Ovsenik, Zoran Komac, Franc Tržan in en mesec
tudi njegov nekdanji profesor Miha Gunzek, je bil tako rekoč dnevno
skupaj. Uradno se jim je pridružil jeseni leta 1961. Takrat je bil v
Simfoničnem orkestru prvi klarinetist, obljubili so mu stanovanje z dvema
sobama, kar je bilo za razmere v tistem času seveda posebna prioriteta. A
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v ansamblu Avsenik je videl prihodnost ter perspektivo in odločitev, sicer
ne lahka, je padla in ostal je njihov redni član do 1991, torej do konca
delovanja zasedbe. Albin Rudan je bil petnajst let poročen s pevko Emo
Prodnik, tudi članico ansambla Avsenik. Igral je klarinet blagovne znamke
Selmer in bil pravi mojster svojega instrumenta. Znova in znova je to
dokazoval, še posebno v skladbah za solo klarinet, kot so Pastirček, Veter
nosi pesem mojo, Čar Julijskih Alp, Melodijo za tebe in druge. Od leta
1992 do 1995 je sodeloval s skupino Alfija Nipiča in z njim naredil tudi
nekaj posnetkov. Razen Gala večera za sedemdeseti rojstni dan Slavka
Avsenika, 30. oktobra 1999 v Kranju, se Albin Rudan ni veliko pojavljal v
javnosti.61 V izdaji časopisa Večer ob 30-letnici ansambla Avsenik o njemu
pišejo pod naslovom Pa sem rekel klarinet.62 Osebno sem ga poznal,
srečala sva se tudi leta 2008 v Begunjah, kjer je zasedba Mitja kvintet
igrala na koncertu, posvečenem njegovemu delu. Njemu osebno je
posvečena tudi Avsenikova glasba treh klarinetov. Sledile so težave z
zdravjem, tudi srčni infarkt, in Albin je bil na žalost od leta 2001 na
invalidskem vozičku. Umrl je 31. 1. 2009, pokopan je v Kamniku. Albin
Rudan je bil in bo vedno vzor vsem klarinetistom v tej zvrsti glasbe.
4.2.4. Mik Soss, bariton, kontrabas
Mik je glasbeno nadarjenost podedovali po mami, ki je imela
absolutni posluh in igrala klavir. Sicer je želela, da bi Mik postal zdravnik, a
glasba ga je preveč pritegnila, zato je naprej v Ljubljani opravil Srednjo
glasbeno šolo, smer pozavna. Že kot dijak je igral zabavno glasbo, najraje
jazz, v Plesnem orkestru Radia Ljubljana, ki ga je vodil Bojan Adamič, pa
je začel redno igrati že 1. oktobra 1945. Seveda se je tam spoznal z
Vilkom Ovsenikom, Francem Koširjem ter Levom Ponikvarjem in se na
radiu srečal tudi s Slavkom Avsenikom. Leta 1960 je postal redni član
zasedbe, čeprav je pred tem že večkrat zamenjal Franca Ogrizka. Tudi
prvo ploščo v Nemčiji je leta 1956 posnel on. Avseniki so ga pritegnili kot
nekaj novega, drugačnega, udarnega in tudi nastopali so predvsem ob
koncu tedna, kar je še vedno usklajeval skupaj s službo. Na začetku so
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igrali še doma na veselicah in manjših koncertih, nato pa prodrli v
Nemčijo. Tako je Mik Soss, skupaj s kitaristom Levom Ponikvar, postal
pojem odličnega Avsenikovega ritma. V izdaji časopisa Večer ob 30-letnici
ansambla Avsenik o njemu pišejo pod naslovom Bilo je nekaj novega.63
Prav njuna glasbena pot ob jazzu in improvizirani glasbi je bila njuna
velika moč in prednost pri postavljanju ritem osnov v tej Avsenikovi glasbi.
Mik je ves čas vzbujal pozornost tudi zaradi baritona, nekako novega bas
instrumenta v tej vlogi. Pred tem so povečini za ta namen uporabljali F
tubo, vedno bolj pa so bili prepričani, da je prav bariton najbolj primeren
bas instrument za tako skupino. Mik se je s tem še posebej strinjal, saj je
bariton tonsko blizu pozavni in seveda ker ima enak ustnik. Njegova
posebnost izven glasbe in ansambla so bili vodni športi. Že kot mladenič
se je ukvarjal s smučanjem na vodi, tudi tekmoval je na uradnih prvenstvih
Evrope, a po poškodbi medenice zadevo dokončno opustil. Kljub temu je s
športom ohranil delno povezavo, poleti je s svojo barko Golica redno jadral
po Jadranu. Žal se je prav pri čiščenju svoje ladjice leta 2003 tudi smrtno
ponesrečil.64
V soboto, 27. 9. 2008, so muzej Framus v Nemčiji obiskali Gregor
Avsenik in člani ansambla Mitja kvintet, ki so se v njihovi galeriji, polni
obiskovalcev, predstavili s krajšim koncertom iz zakladnice ansambla
bratov Avsenik. Njihov nastop je bil še posebej posvečen pokojnima
članoma te zasedbe, basistu Miku Sossu in kitaristu Levu Ponikvarju.
Njuna povezava z imenom Framus je trajala več kot 40 let, saj sta
kontrabasist Mik in kitarist Leo uporabljala instrumente slavnega
nemškega izdelovalca glasbil. Leo je dobil celo dva modela kitar, ki so
nosile njegovo ime. To je bila Framus LP10 in Framus LP20, Leo Ponikvar
10 in Leo Ponikvar 20.
Ko se je leta 1991 Slavko Avsenik poslovil od aktivnega igranja, je
kontrabas Avsenikovega basista in promotorja znamke Framus, Mika
Sossa, prišel v roke glasbenika Roberta Marzela. Od takrat naprej je bilo
na ta instrument igrano približno dvatisočkrat na različnih koncertnih odrih
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in več kot dvajsetkrat pri snemanju zgoščenk. Kontrabas še vedno zveni
vzorno in prefinjeno ter tako predstavlja Avsenikovo in Framusovo
zgodovino in sedanjost v vsej njeni lepoti.
4.2.5. Igor Podpečan, bariton, kontrabas
Pri Avsenikih je od leta 1989 do konca delovanja ansambla bariton
in bas igral Igor Podpečan. Bil je mlad profesor pozavne, ki naj bi prav
takrat začel redno igrati v orkestru Slovenske filharmonije. A k sodelovanju
so ga povabili Avseniki, kar je kot velik poznavalec in oboževalec njihove
glasbe tudi z veseljem sprejel. Bil je redni član zasedbe do konca, po
prenehanju nastopanja Avsenikov pa je ustanovil svojo glasbeno skupino,
v kateri sta nastopali tudi Jožica Svete in Joži Kališnik. Igor Podpečan je
zdaj avtor mnogih narodnozabavnih in zabavnih viž, producent in tonski
mojster ter direktor svoje založbe Zlati zvoki, ki si je dala ime prav po
naslovu enega od Avsenikovih najbolj uspešnih projektov.65
4.2.6. Leo Ponikvar, kitara
Rojen je bil 8. aprila leta 1917 v Sori pri Medvodah, kjer sta bila
njegova starša učitelja. Sicer je bila številna družina doma iz Kostanjevice
na Dolenjskem. Njegov znani vzdevek je bil Levček. Oče je bil glasbeni
pedagog, vodja tamburaških ansamblov in ravnatelj osnovne šole. Prav
tako sta ves čas poučevala tudi mati in eden izmed bratov. Po osnovni šoli
se je preselil k sestri v Ljubljano in že v letih od 1935–1937 igral po svetu z
dvema ciganoma, ki sta igrala citre in violino. Leo je bil izreden glasbeni
talent. Čeprav ni bil šolan glasbenik, le osnovne glasbene napotke mu je
dal Bojan Adamič, je bil spoštovan v vseh zvrsteh glasbe. Naučil se je tudi
izvrstno žvižgati na prste, kar je bila še ena njegova Avsenik posebnost na
igranjih v živo in na posnetih nosilcih zvoka. Tudi njegovo prvo glasbilo
orglice, na katere se je naučil igrati sam, je še danes reden dodatek za
kitarske poustvarjalce te glasbe. S svojim ansamblom je leta 1939 igral
tudi v kavarni Evropa v Kranju in se tako že preživljal z glasbo. Igrali so
tedaj priljubljene pesmi, kot so Ramona, Dona Klara, La Paloma in
Sorento, njegov največji vzornik pa je bil sloviti jazzovski kitarist Django
65

Sivec, Brata Avsenik, 143.

Mitja Mastnak: OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V MODULU AVSENIKOVA GLASBA

32

Reinhardt. Prav od njega je povzel značilen ritmičen udarec na kitari, ki ga
je prenesel pozneje v ansambel Avsenik in še danes pomeni izziv za vse,
ki ustvarjamo v tej glasbi. Leta 1941 sta se spoznala z Bojanom
Adamičem, ki ga je po vojni tudi povabil v svoj ansambel. Med vojno so
Leva Ponikvarja Italijani leta 1942 zaprli v Gonars, kjer je napisal tudi
nekaj skladb. Najbolj znana in tudi največkrat izvajana iz tega časa je
skladba Daleč stran od tebe. Po kapitulaciji Italije je odšel v partizane, po
vojni pa je petnajst let igral v Radijskem Plesnem orkestru pod vodstvom
Bojana Adamiča. Vilko Ovsenik, ki je takrat tudi igral v orkestru, ga je
seznanil z bratom Slavkom, s katerim je začel sodelovati že leta 1953.
Leta 1960 je postal tudi poklicni član znamenitega ansambla, vse do leta
1989, ko je konec aprila z Avseniki zaigral zadnjič. Po njegovem mnenju je
Avsenikova glasba slonela prav na dixieland ritmu in harmonika načinu
igranja Slavka. Ljubil je hitrost in dirkanje z motorji ter potovanja in branje.
Zaradi srčne kapi je umrl leta 1993 v Frankfurtu, pokopan je na ljubljanskih
Žalah.66 V izdaji časopisa Večer ob 30-letnici ansambla Avsenik o njemu
pišejo pod naslovom Mož za vsako rabo.67 Hčerka Nataša živi v Ljubljani,
Leova prijatelja, Tine Zaletel iz Kranja in Ciril Anžič iz Ljubljane pa imata
veliko slik, zapiskov, osebnih instrumentov in zgodb o njemu. Pri enem od
njih sem bil tudi sam na obisku, kjer sem videl in izvedel še mnogo
podrobnosti o delu in življenju največjega in najpomembnejša kitarista te
zvrsti glasbe.
4.2.7. Renato Verlič, kitara
Ko se je Avsenikov kitarist Leo Ponikvar leta 1989 upokojil, so v
ansambel povabili Renata Verliča. Igranje z njimi mu je bilo v veliko čast in
prvič je nastopil na veliki turneji po Nemčiji. Do leta 1991 so skupaj posneli
kar nekaj skladb, Renato pa je nato sodeloval še pri studijskih posnetkih,
ki jih je snemal Slavko Avsenik. Renato Verlič še vedno aktivno igra v
Hišnem ansamblu Avsenik, živi pa v Kranju.68
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4.2.8. Franc Koren in Danica Filiplič, petje
Franc Koren je bil eden tistih glasov, ki so najmočneje zaznamovali
začetek narodnozabavne glasbe pa tudi precejšen del uspeha Ansambla
bratov Avsenik lahko pripišemo prav njemu. O tem mi je veliko govoril tudi
Vilko Ovsenik osebno. Koren se je rodil 1. oktobra leta 1913 v železarski
družini na Jesenicah. Oba starša sta bila pevska talenta, še posebej mati,
peli pa so tudi bratje in sestre. Korenovi so imeli tudi svoj družinski
ansambel s harmoniko, trobento, kitaro, saksofonom in bobni. Igrali so na
manjših zabavah, priložnostnih veselicah in v kavarni Korotan na
Jesenicah. Solo petja se je najprej učil pri neki profesorici na Jesenicah,
vendar je šolanje po pol leta opustil. Po vojni ga je neki aktivist odpeljal k
prof. Bettetu v Ljubljano, ki mu je menda rekel: "Malo ljudi ima tako lep
tenor. Malce si si ga že pokvaril s pretiranim petjem ob vsaki priložnosti,
toda še vedno imaš tako barvo, da je še nisem slišal." Pri njem se je kot
posebno talentiran pevec učil petja tri leta. Zaposlen je bil pri policiji v
Ljubljani, zraven pa je pel še v zboru Slovenske filharmonije. Kot receptor
je bil zaposlen na Radiu Ljubljana, da bi lažje preživel družino, pa je ves
čas pisal tudi note, predvsem za Bojana Adamiča. Nato je leta 1954
sledilo obdobje z Avseniki, ko je Vilko Ovsenik radijski pevski tandem
Danico Filiplič in Franca Korena povabil k stalnemu sodelovanju. Doživljali
so uspeh za uspehom, njihovi nastopi so bili množično obiskani in z
izrednim navdušenjem so sprejemali tudi narodne pesmi, ki sta jih pela
Danica in Franc. Pri Avsenikih je Danica Filiplič v duetu in solistično z
manjšimi presledki pela vse do leta 1962, ko je v ansambel prišla Ema
Prodnik. Po dvajsetih letih nastopanja z Avseniki se je uradno na
veličastnem koncertu v Hali Tivoli poslovil tudi Franc Koren. Dvorana je
bila nabito polna, veliko poslušalcev je jokalo, saj so se zavedali, da se z
odrov poslavlja izjemen pevec. Za tem je nastopal še z ansambloma
Gorenjci in Savinjskih sedem. Umrl je 27. februarja leta 1982, pokopan pa
je na blejskem pokopališču. Franc Koren je zagotovo eden največjih
pevskih imen te glasbe in velik vzornik tenoristom v Avsenik kvintet načinu
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petja narodnozabavne glasbe pri nas in v svetu. Prav tako odlična pevca
sta tudi oba sinova, Damir in pa Braco Koren.69
4.2.9. Ema Prodnik, Joži Kališnik, petje
Ema Prodnik je v ansamblu bratov Avsenik prepevala od leta 1962
do 1981. Njen čisti sopran in izjemne pevske izvedbe, v katerih je bilo
čutiti človeško toplino in iskrenost, pa imajo prav posebno mesto v
zgodovini Avsenik petja. Rojena je bila 27. marca 1941 v Stahovici pri
Kamniku. Njen glas so opazili že v osnovni šoli in nato na kamniški
gimnaziji. S svetom glasbe in umetnosti jo je seznanjal domači župnik
Martin Perc, zato je pela v cerkvenem zboru in kasneje v kamniških zborih.
Znanci so jo prepričali, da je začela študirati solo petje in se vedno bolj,
doma in na tujem, uveljavljala kot koncertna pevka klasične glasbe, kar je
bila tudi njena največja želja. Uživala je ob delih Schuberta, Shumanna,
Brahmsa, Richarda Straussa in s tem programom veliko nastopala tudi na
tujih odrih. Njen glas je že konec petdesetih let navdušil Slavka Avsenika,
ki jo je povabil v svoj ansambel, vendar Ema ponudbe takrat ni sprejela.
Leta 1962 so jo znova povabili in tako je postala članica Avsenikovega
ansambla v času njegovih največjih uspehov. Pela je najprej v duetu s
Francem Korenom in nato z Jožico Svete in Alfijem Nipičem v tercet
postavitvi. Slavko in Vilko sta posebej zanjo napisala nekatere znane, že
skoraj ponarodele pesmi, kot so V gozdni samoti, Sinje morje in še
mnoge, v katerih je kot solistka imela posebno vlogo. Članica zasedbe je
bila do leta 1981, nasledila jo je Jožica Kališnik. Ema Prodnik je nato
občasno še sodelovala z nekaterimi narodnozabavnimi ansambli v
Sloveniji, sedaj stalno živi v Ljubljani.70
Joži Kališnik se je rodila 4. aprila leta 1948 v Špitaliču pri Kamniku
in tudi prihaja iz družine dobrih pevcev. Pela je v kamniškem ženskem
zboru in bila tam tudi kot solistka. Avseniki so leta 1982 zaradi bolezni
Eme Prodnik iskali novo pevko, in ker je opravila avdicijo, se je z veseljem
odločila za sodelovanje z njimi. Začela je obiskovati tudi solo petje pri
Sabiri Hajdarevič iz Kranja in kasneje pri operni pevki Zlati Ognjanovič.
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Ves čas pa ji je stal ob strani z nasveti tudi Vilko Ovsenik. V obdobju od
marca 1982 do junija 1990 je z Avseniki opravila okoli štiristo nastopov po
Zahodni Evropi in doma. Največ po Nemčiji, Avstriji in Švici, nekaj tudi po
obrobju Francije, Belgije in Luksemburga.Z Avseniki je bila tudi v ZDA. Z
njimi je sodelovala vse do konca, tudi še v studijski zasedbi ter za njih
napisala tudi nekaj besedil. Avsenik zgodbo o njej najdemo tudi pod
naslovom Ni bila potegavščina.71 Občasno, kot Avsenik tercet še vedno
nastopi skupaj z Alfijem Nipičem in Jožico Svete, odlični glasbeniki pa so
tudi njeni otroci. Joži Kališnik živi v Kamniku.72
4.2.10. Alfi Nipič, Jožica Svete, petje
Alfi Nipič je bil pred Avseniki znan kot pevec popevk in nastopal z
različnimi kavarniškimi glasbenimi skupinami. Večkrat je zmagal tudi na
popevkarskih festivalih. Ima posebno mesto v zgodovini Vesele jeseni v
Mariboru. Rodil se je 17. septembra 1944 v Mariboru in v osnovni šoli igral
tudi kitaro. Svoj poklic tekstilnega tehnika je opravljal le dve leti, potem se
je poklicno predal petju. K Avsenikom ga je 1973 leta povabil Slavko
zaradi zamenjave Franca Korena, ki je napovedal poslovilni koncert. Z
njimi je nato v tercetu z Emo Prodnik, Jožico Svete in kasneje Joži Kališnik
nastopal vse do 1990. Že takoj na začetku nastopanja z Avseniki se je
poslušalcem priljubil z dvema velikima uspešnicama. To so skladbe
Slovenija, od kod lepote tvoje in Lepo je biti muzikant, ki so danes že
skoraj ponarodele pesmi naše dežele. Skozi trdo delo in vizijo Vilka
Ovsenika je prišlo do popolnoma nove in zelo uspešne postavitve tercet
petja v tej zvrsti glasbe. Zopet nekaj novega in svežega, po eni strani za
avtorski potencial Slavka in Vilka Avsenika, po drugi pa izvajalski za pevce
Avsenik terceta. Na odru je nastopal tudi v humorističnih točkah s
Francem Koširjem in v samostojnih pevskih, pri kateri je sam tudi imitiral in
premikal psa lutko. Za Avsenike je Alfi Nipič napisal tudi dvaintrideset
besedil. Med najbolj poznanimi so Vse moje misli so pri tebi, Le spomin
deklica, Pozdrav s Pohorja, V Radence pot me pelje, Ni važno, od kod si
doma in druge. Po koncu aktivnega nastopanja Avsenikov je imel svojo
71
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zasedbo, v kateri so na začetku sodelovali tudi nekateri člani kot npr. Leo
Ponikvar in Albin Rudan. Aktivno Alfi še vedno veliko nastopa – sam in pa
v tercetu z Joži Kališnik in Jožico Svete. Živi v Jarenini pri Mariboru. 73 Pri
Avsenikih je bil znan tudi kot Štajerec z močno štimo.74
Jožica Svete se je rodila 25. novembra leta 1942 v Preserjah pod
Krimom. Od leta 1974, ko so Avseniki postavili pevski tercet, je skupaj z
Emo Prodnik in Alfijem Nipičem pela do konca aktivnega delovanja
ansambla. Pred tem je nastopala kot pevka popevk ter v Ljubljani pet let
študirala solo petje pri profesorici Majdi Stoviček. Nastopila je že na prvem
festivalu slovenske popevke leta 1962 na Bledu in poslušalci so jo sprejeli
z navdušenjem. Na enem od javnih nastopov je med drugim prepevala
tudi popevko Resje že cvete, ki sta jo napisala prav brata Avsenik. Znano
je, da sta Vilko in Slavko napisala tudi nekaj popevk, kar je vodilo v njeno
sodelovanje z Vilkom, ki je takoj uvidel čudoviti alt oziroma tretji glas, ki se
bo lepo ujel med sopran in tenor. Najbolj znana pesem v njeni
interpretacijo je Sanjam o domovini, ki jo je Jožica Svete z velikim
uspehom prepevala tako doma kot v tujini. V izdaji časopisa Večer ob 30letnici ansambla Avsenik o njej pišejo pod naslovom Želela si je
harmoniko.75
Ko so se Avseniki razšli, je Jožica Svete dobri dve leti prepevala še
z drugimi narodnozabavnimi ansambli Slovenije ter posnela solistično
zabavno kaseto z naslovom Sončne poti. Zdaj živi v Novi Gorici in
občasno še nastopa v tercetu z Joži Kališnik in Alfijem Nipičem.76
Avsenikov zlati abonma so zbrane oddaje iz dokumentarno
glasbene serije osemdesetminutnih oddaj TV Slovenija o življenju in delu
posameznih članov zasedbe. Oddaje so bile velike uspešnice leta 2008,
vsak teden si jih je ogledalo več kot 200.000 gledalcev. Nastale so na
osnovi abonmaja z osmimi koncerti, ki so jih pri Avseniku med novembrom
2007 in aprilom 2008 v Begunjah izvajali najbolj znani slovenski
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narodnozabavni ansambli in njihovi gostje. Posvečen je bil glasbenikom in
pevcema kvinteta iz najbolj slavnega obdobja ansambla.
Spomnimo se, da je dvojna plošča Avsenikov Zlati zvoki leta 1971
dosegla rekordno naklado 5 milijonov in da so tega leta v Hali Tivoli v
Ljubljani igrali na 4000. koncertu. Oboje je bilo za slovenske razmere
dogodek brez primere. Takrat so v ansamblu sodelovali harmonikar in
vodja Slavko Avsenik, klarinetist Albin Rudan, trobentač Franc Košir,
basist Mik Soss in kitarist Lev Ponikvar, pevca pa sta bila Ema Prodnik in
Franc Koren. Danes so živi le še Vilko in Slavko Avsenik ter Ema Prodnik.
Prvi je leta 1982 umrl Franc Koren, leta 1991 Franc Košir, leta 1993 Lev
Ponikvar, 2003 Mik Soss in 2009 Albin Rudan.
Režiser Slavko Hren in scenarist Gregor Avsenik sta iz posnetkov
nastopov na abonmaju in arhivskih glasbenih posnetkov naredila
nepozabno serijo oddaj, ki ne bi smela manjkati v nobeni domači zbirki
najboljšega v narodnozabavni glasbi. Poklon Slavku Avseniku in Albinu
Rudanu.77 Poklon Francu Koširju in Miku Sossu.78 Poklon Levu Ponikvarju
in Emi Prodnik.79 Poklon Francu Korenu in skladbi Na Golici.80

4.3. Ostale instrumentalno vokalne postavitve ansambla
Poleg klasičnega Avsenik kvintet zvena in skladb je nastalo tudi
mnogo razširjenih postavitev te glasbe in tega ansambla. Razlog je
oblikovanje raznolikosti zvočnih posnetkov in vse to je še dodatno
pokazalo in dokazalo, da je njihova glasba enostavno umetnost v tej
narodnozabavni zvrsti.
4.3.1. Zvoki violin
Znane melodije bratov Avsenik so obogatili tudi z godali in drugimi
glasbili, kot so flavta, oboa, zvonovi, bobni in se jih običajno ne povezuje z
narodnozabavno kvintet glasbo. Klarinet, trobenta in godala se izmenjujejo
kot nosilci melodije, oglasijo se tudi skupno, skratka kot mali orkester. Prvi
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posnetek te vrste je bil valček Tam daleč preko morja, ki je bil leta 1977
prvotno objavljen samo v Sloveniji. Za tem je bila tako posneta tudi
melodija s Prehitro mimo je mladost in predstavljena tudi nemško govoreči
publiki. Zvoki violin z Ansamblom bratov Avsenik pa je prvi samostojni
album takšne vrste. Ti posnetki znova nakazujejo, da je Vilko Ovsenik za
ansambel vseskozi iskal nove zvočne elemente in da je bila vsaka od njih
nov biser in nova perfekcija.
Inštrumentalna zgoščenka Ansambla Avsenik z dodatkom nežnih
zvokov violin je na voljo tudi v Galeriji Avsenik, obsega pa zbirko 12
skladb.81
Prav tako biser s podobno vsebino so Melodije bratov Avsenik s
simfoniki, na kateri kot solisti sodelujejo tudi Slavko Avsenik, Slavko
Avsenik ml. in Gregor Avsenik. Gre za posnetek koncerta v SNG Maribor,
26. 12. 1999.82
4.3.2. Pihalna godba Avsenik
Zasedba je igrala samo v letih 1966 do 1969. Postavitev pihalne
godbe Avsenik so bile tri trobente, dve pozavni, tuba, trije klarineti,
harmonika, kitara in bobni, čeprav ne čisto strogo pri vseh skladbah in
vseh posnetkih. Običajni zasedbi pihalne godbe je bila tako dodana
ritmična skupina narodnozabavne glasbe, kar je še ena novost v smeri
malih pihalnih godb pri nas in v svetu. Pri teh posnetkih in nastopih so
sodelovali glasbeni prijatelji Avsenikov, ki so bili hkrati takratni člani
Plesnega orkestra Ljubljana.
Pihalna godba Avsenik, ki jo je takrat sestavil in vodil Vilko Ovsenik,
je nastopila tudi v gostilni Avsenik v Begunjah. To je bilo v nedeljo, 31.
avgusta 1969.
Pihalna godba Avsenik, tokrat pod vodstvom in v organizaciji
Glasbene šole Avsenik, pa je koncert ponovila lani na isti dan, točno 45 let
pozneje in s celotnim programom skladb, napisanih in posnetih za tako
vrsto zasedbe. S tem programom bo letos nastopila tudi na Festivalu
Avsenik, ki bo v mesecu avgustu v Begunjah na Gorenjskem.
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4.3.3. Trio klarinetov
Zasedbo so sestavljali trije klarineti, harmonika, kitara, kontrabas,
pri posameznih posnetkih pa so dodali še solo trobento. Klarinete so igrali
Albin Rudan (1. klarinet), Alojz Zupan (2. klarinet) in Miha Gunzek (3.
klarinet), ritmično harmonična sekcija so bili seveda Slavko Avsenik, Lev
Ponikvar in Mik Soss, trobenta pa Franc Košir. Repertoar obsega pretežno
virtuozne polke in počasne, melodične valčke. Tako, kakor vse ostale
razširjenje zasedbe, lahko tudi te posnetke časovno omejimo na
delovanje v letih med 1966 in 1969.
Mitja kvintet je v letih od 2006 naprej obudil spomin na to glasbo.
Prvi odmevnejši javni nastop, 26. 10. 2006, je bil prav v Gostilni Avsenik, v
Begunjah. Leta 2009 pa je izšel tudi album z naslovom Avsenikova glasba
treh klarinetov. Vse skladbe in priredbe so v celoti delo bratov Avsenik, CD
pa je posvečen klarinetistu Albinu Rudanu.83
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5. NASTANEK

KLASIČNEGA

AVSENIKOVEGA

KVINTETA
V Sloveniji se je pojavila popolnoma nova zvrst glasbe, ki je s
svojim novim zvokom, novo sestavo instrumentov in glasbenimi elementi
tako ali drugače močno zaznamovala slovenski, kakor tudi evropski
glasbeni prostor.
Da, to so bili Avseniki. In pojav njihovega klasičnega kvinteta kot
osnovne glasbene forme. S pisnim opisovanjem ni vedno lahko, saj se je
skozi celotno zgodovino glasbene muzikologije pokazalo, da besede na
žalost niso zmogle, ne zmorejo in nikoli ne bodo zmogle opisati glasbe
dovolj natančno in globoko, da bi to lahko zadostno razjasnilo in pojasnilo
vse glasbene pojave. Dokazov za to nezadostnost besed je veliko,
muzikologi so odkrili ogromno, vendar pa še vedno ostaja tančica
skrivnosti pred avtentičnim obrazom glasbe, saj nam na žalost zvočni
posnetki vedno niso na voljo. Zastavita se vprašanji, kako sta svojo glasbo
interpretirala Johann Sebastian Bach ali pa W. A. Mozart in kaj bi porekla
na podajanje njihove glasbe v uradnem šolskem glasbenem sistemu
dandanes. Ta luksuz je k sreči na voljo pri opazovanju glasbe bratov
Avsenik. Še več, vse, kar je kot del učnega procesa v osnovnem
glasbenem izobraževanje modul Avsenik zapisano in uporabljeno za
njihovo vsebino, so tudi sami pregledali, popravili, dodali in na koncu
potrdili. Z drugimi besedami, še vedno so največji del te vrste glasbenega
izobraževanja tudi osebno. Najboljši popotnik pa so dodani zvočni
posnetki, ki poskušajo dodatno pojasniti, česar besede ne zmorejo.84
Pot, ki je vodila od tria proti kvartetu ter se je končala v zasedbi
kvinteta s pevci, bo opisana z instrumenti, ki ga tvorijo in mu dajejo
značilen zven in energijo. Predstavljene bodo tipične lege, obsegi in način
uporabe posameznega instrumenta z nekaterimi notnimi primeri, tudi za
petje. Spoznali bomo osnovne tipe skladb in najpogostejše glasbene
oblike, ki sta jih uporabljala brata Avsenik.
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V poglavju melodija, ritem, harmonija bodo predstavljeni osnovni
gradniki glasbe in njihove najpomembnejše lastnosti, ki so značilne za
omenjeno

glasbeno

zvrst.

Nekaj

prostora

bo

namenjenega

še

kompozicijskim tehnikam in pa besedilom, ki predstavljajo v glasbi bratov
Avsenik pomembno izrazno komponento. Zelo pomembna prvina te
glasbene zvrsti pa je zagotovo specifika njenega poustvarjanja.
Glasbena pot, ki je vodila do novega glasbenega stila, se resno
začne z dvema odločilnima trenutkoma, in sicer z Vilkovo odločitvijo, da bo
študiral klarinet na Akademiji za glasbo v Ljubljani in Slavkovimi nastopi na
ljubljanskem radiu, kjer je sprva nadomeščal slavnega harmonikarja
Avgusta Stanka. Zakaj? Vilkovo glasbeno znanje je bilo ravno to, kar je
potrebovala intuicija Slavka Avsenika, ki je bil sicer samouk in prav tako ni
poznal notnega zapisa glasbe. Tu sta se srečali dve komponenti, ki sta bili
ključni sestavini na poti do uspeha in imamo na nek način opravka z
enovitim skladateljem v dveh osebah.85
Poleg obeh glasbenih genijev je bil odločilen tudi zgodovinski
moment, saj se je ravno takrat rojeval ljubljanski radio, ki je nujno
potreboval program. Ravno to je Vilka, ki je bil sicer tudi urednik in član
plesnega orkestra, spodbudilo, da je brata sprva povabil na radio in
kasneje z njim tudi sestavil glasbeno zasedbo. Slavko je bil neusahljiv
glasbeni studenec in tako se je poleg ljudske glasbe, ki so jo takrat na
radiu že izvajale druge zasedbe, začela pojavljati tudi slovenska avtorska
glasba. Res je imela korenine v slovenski ljudski melodiki, a bila je
avtorska in zvenela je popolnoma novo in sveže. Tako so leta 1953 na
Radiu Ljubljana nastali prvi zvočni posnetki ansambla bratov Avsenik, in
sicer v zasedbi tria in kvarteta. Vseeno pa začetnega zvena ansambla ne
gre enačiti z zvenom in interpretacijo, ki danes velja, upoštevajoč stilistiko
Avsenikove glasbe, za zgledno in vzorno. Zvok in način igranja sta bila že
od vsega začetka nova in sveža, pa vendar je zasedba potrebovala še
nadaljnjih deset let, da se je kristaliziral stil, ki danes velja za unikatnega
kot Avsenikov stil in način. Pri teh spremembah so bile ključne ideje bratov
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Avsenik intudi instrumentalistov, ki so tako zavestno, kakor tudi nevede
sooblikovali zven in stil te glasbe.86 In nastali so Avseniki.
Pot do klasičnega Avsenikovega kvinteta se je začela s kvartetom v
sestavi trobente, klarineta, harmonike in evfoniju. Poleg Slavka in Vilka sta
v omenjenem kvartetu muzicirala še trobentar Pavle Oman in Franc
Ogrizek na evfoniju. Med Vilkovim služenjem vojaškega roka je zasedba
delovala kot trio s harmoniko, kitaro in kontrabasom. Po njegovem prihodu
pa je zasedba združila obe prejšnji različici v kvintet. Za slednjo zasedbo
lahko brez pomisleka trdimo, da je ena najmanjših glasbenih skupin, ki
lahko glasbo izvaja na tako pester način in omogoča zvočno sliko, kjer so
nenehno zastopane praktično vse sekcije, ki jih zasledimo v veliko večjih
orkestrih. Tu je melodija v različnih zvočnih barvah, harmonija in seveda
ritem, torej glavne glasbene komponente, razdeljene na različne sekcije.
Izhodiščna točka ob nastajanju nove zasedbe bratov Avsenik je kristalno
jasna. Brata sta sestavila zasedbo, ki je nastali okoli instrumentov, ki jih
obvladujeta tudi sama, torej harmonike in klarineta. Slavko je s harmoniko
že prej na radiu spremljal takrat zelo popularen pevski duet Franca Korena
(tenor) in Danice Filipič (mezzosopran). Ravno ta pevski sestav se je zdel
Vilku najprimernejši ob spremljavi manjše glasbene zasedbe, kakršno sta
nameravala

sestaviti

s

Slavkom.

Omenjena

glasova,

tenor

in

mezzosopran, se obojestransko dopolnjujeta in ravno tu je iskati izvir ideje
Vilka, da klarinetu, ki je bil takrat v ljudski glasbi že standarden, doda še
trobento. Tako je namreč v zasedbi dobil dva para, ki jih lahko karakterno
kakor tudi registrsko praktično enači. Klarinet je po registrski legi in
mehkobi analogen mezzosopranu, trobenta pa je nekakšen instrumentalni
tenor.87
Po uvedbi pevskega terceta, konec leta 1973, je tenorista Franca
Korena zamenjal baritonist Alfi Nipič. Posledično je bil dosedanjemu duetu
dodan še alt z namenom, da zapolni nastalo registrsko vrzel, ki jo je
prinesla menjava moških glasov. Vse pogosteje se je na posnetkih poleg
trobente in klarineta pojavil še drugi klarinet, ki pa ga lahko po zgoraj
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opisani logiki analogno enačimo z altom. Vilko je namesto takrat
standardnega kontrabasa predvidel basovsko tubo, a je usoda hotela
drugače. Prvi basist v Ansamblu bratov Avsenik, Franc Ogrizek, je namreč
namesto okorne tube na vaje nenehno prinašal evfonij, ki je bil seveda
veliko prijetnejši za transport. Ker je obvladoval tudi pozavno, mu igranje v
najnižjih legah ni delalo težav in je posledično lahko z njim tudi basiral. Kar
je bil na začetku odmik od prvotne glasbene slike, se je sčasoma pokazalo
za boljšo in hkrati tudi bolj unikatno rešitev. Kitare prvotno Vilko ni
predvidel, a je tudi tu naključje sooblikovalo nastanek zasedbe. Med
njegovim služenjem vojaškega roka je Slavko kvartetu trobente, klarineta,
harmonike in evfonija dodal še kitaro. In to predvsem iz čisto praktičnega
razloga. Takrat je zasedba poleg avtorske glasbe izvajala tudi ostale
popularne zabavne melodije, kjer pa so nujno potrebovali še kitaro.
Rečeno, storjeno in že je bil Leo Ponikvar kot peti in zadnji košček
glasbenega mozaika član zasedbe.88
Tako je torej nastal kvintet, ki velja za standardno zasedbo pri
izvajanju Avsenikove glasbe oziroma glasbenih smeri, ki izvirajo iz nje.
Sestavljajo ga trobenta, klarinet, harmonika, kitara, bariton oz. kontrabas
ter pevci. Znotraj te vokalno instrumentalne zasedbe pa seveda delujejo tri
sekcije s točno določenimi funkcijami. Podobno kot big band ali pa celo
simfonični orkester, le da morajo instrumenti v klasičnem Avsenik kvintetu
praviloma vršiti več funkcij sočasno. Slednje v večjih zasedbah zaradi
obilice razpoložljivih instrumentov ni potrebno. Arhivski posnetki med
letoma 1953–1955, na katerih igrajo Trio Slavka Avsenika, Gorenjski
kvartet in kvintet, pojeta pa Danica Filiplič in Franc Koren so danes zbrani
na štirih zgoščenkah: Na Golici, Od vasi do vasi, Pozno v noč in Arhiv 4.89

5.1. Ritmično harmonična sekcija
Ena najzanimivejših podskupin tipičnega Avsenikovega kvinteta je
zagotovo ritmično harmonična sekcija, ki jo sestavljajo harmonika, kitara in
bariton oziroma kontrabas. Tu ne velja izpostavljati zgolj sestave
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Leben, 4.

89

Avsenik, B. Avsenik arhiv 1.

Mitja Mastnak: OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V MODULU AVSENIKOVA GLASBA

44

omenjene

glasbene

sekcije,

temveč

predvsem

način

uporabe

instrumentov znotraj nje, ki je vsaj v primeru harmonike in baritona
edinstven in revolucionaren. Kot nam pove že ime, vrši zgoraj omenjena
sekcija hkrati dve nalogi. Primarno je to izvajanje ritmične in harmonske
komponente, občasno pa se instrumenti predstavijo tudi kot nosilci
glavnega melodičnega dogajanja. Znotraj tega glasbenega stila se
najpogosteje pojavljata dve različni metrični ureditvi. To sta seveda polka
in valček.

5.2. Pevska sekcija
Primarna naloga pevcev je melodično podajanje besedila, katerega
razumevanje je pri tej zvrsti glasbe odločilno. Po Slavkovih besedah je
besedilo vedno nastalo po melodiji, kar pomeni, da njegovo sporočilo veje
iz melodije same in predstavlja nerazdružljivo enovitost z njo. Navajam
nekaj osnovnih vokalnih postavitev te glasbe. Solo, kjer eden od pevcev
solistično odpoje melodijo v celoti ali pa le del fraze, korusa. Široka lega,
kjer melodija zazveni v ženskem glasu, tenor pa poje drugi glas praviloma
seksto nižje. Ta način postavitve glasov zveni nežneje zaradi vodilne
vloge mezzosoprana, ki je v primerjavi s tenorjem mehkejši. Ozka lega, pri
kateri vodilno melodično linijo izvaja tenorist, mezzosopranistka pa
paralelno poje isto melodijo, vendar obrat višje. To zveni nekoliko trše, saj
že interval terce v primerjavi s seksto zveni bolj robato. Poleg tega pa je
melodija dodeljena moškemu delu dueta. Unisono petje, kjer oba vokalista
pojeta isto melodijo, včasih v isti legi, kdaj pa tudi v razdalji oktave. 90
Z uporabo gostujočih vokalistov in pa s širitvijo stalne vokalne
sekcije na tercet se število možnosti seveda enormno poveča, kar pa je
Vilko Ovsenik kot aranžer znal s pridom in okusom izkoristiti. Omeniti je
treba še uporabo petja brez besedila. Z drugimi besedami bi lahko tak
način uporabe pevske sekcije brez problema enačili s pisanjem za
določeno instrumentalno sekcijo big banda, ki iz ozadja spremlja solista in
podobno. V takih primerih vokalni zborček praviloma ustvarja zvočno
ploskev, ki se pojavlja v ozadju in dopolnjuje zvočno sliko. Tak način je
90

Leben, 5.
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sicer prej izjema kot pravilo, a ga vseeno občasno najdemo tudi v Avsenik
skladbah in posnetkih.91

5.3. Duo trobente in klarineta
Pot, ki je vodila do nastanka te sekcije, je skoraj enaka pevski in je
torej navedena že prej. Pomembno se je osredotočiti samo na različne
funkcije trobente in klarineta znotraj celotne zasedbe. Prav tako kakor
pevci, vršita tudi člana te sekcije v prvi vrsti vlogo nosilcev melodije. Edini
večji razliki v primerjavi s pevci sta večji obseg instrumentov in pa
nezmožnost podajanja besedila.
Potemtakem veljajo za to sekcijo podobne lastnosti, kot smo jih
lahko

opazili

že

pri pevskem

delu

zasedbe.

Ena

od

dodatnih

pomembnejših nalog trobente in klarineta pa je za razliko od pevcev tudi
izvajanje krajših, praviloma ponavljajočih, včasih pa tudi kontrapunktičnih
motivov za vlogo solista ali glavne fraze. Prav ti so odločilno prispevali k
polnosti in pestrosti glasbenega dogajanja v tej glasbeni zvrsti.
Najpogostejša naloga, ki jo je Vilko zaupal trobenti, je izvajanje melodije.
To v večini primerov izvaja v homofonem stavku s klarinetom, kjer le ta
izvaja drugo melodično linijo en obrat višje.92
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6. TIPI SKLADB IN GLASBENE OBLIKE
Kompozicije Vilka in Slavka Avsenika lahko razvrstimo v več
različnih tipov, ki vsak po svoje dodajo svoj izrazni košček v glasbenem
mozaiku Avsenikove glasbe. Tipi skladb se med seboj razlikujejo po
hitrosti izvajanja, taktovskem načinu in seveda želenem izpovednem
čustvu, ki naj bi ga publika občutila. Vsak tip skladbe je lahko pevski ali pa
zgolj instrumentalen. Primere lahko zelo nazorno pregledamo in tudi
preigramo iz Avsenik notnih zvezkov po albumih.93

6.1. Polka
Glede na to, da je najuspešnejša skladba bratov Avsenik Na Golici,
bo prvi obravnavani tip skladbe ravno polka. Notirana je vedno v
dvočetrtinskem taktu in je po naravi vesela. Obstaja več tipov polke, kot so
koračna ali počasna polka (okoli 100 udarcev na minuto), polka (okoli
120–140 udarcev na minuto) in hitra polka (do 160 udarcev na minuto).
Večino polk, ki jih je posnel Ansambel bratov Avsenik, bi lahko
uvrstili v kategorijo polke, saj se njihov tempo vrti med 116 in 140 udarcev
na minuto. Zanimivo pa je dejstvo, da je zasedba na koncertih svoje
skladbe izvajala precej hitreje, kar je pomenilo, da so posnete polke v živo
zazvenele kot hitre polke.94
Zaradi svoje vesele narave so bila besedila vokalnih polk seveda
temu primerna. Opevala so veselje, praznične dogodke, lepote gora in
ljubezenske zgodbe, občasno pa so prišle na vrsto tudi humoristično
obarvane vsebine.

6.2. Valček
Valček je poleg polke najbolje zastopan tip glasbene oblike v opusu
Vilka in Slavka Avsenika. Notiran je v tričetrtinskem taktu in je primeren
tako za vzbujanje veselih kakor tudi sentimentalnih občutij. Tako kot polka
ima tudi valček več obrazov, in sicer počasni ali angleški valček, valček ter
hitri valček.
93
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6.3. Koračnica
Skladbe, ki bi v celoti ustrezala definiciji koračnice, ni med
skladbami bratov Avsenik. Je kar precej koračnih polk, ki zazvenijo kot
koračnica kljub dejstvu, da so realno gledano za koračnico prehitri.
Nekateri njihovi deli so celo komponiran v molu, kar še dodatno okrepi
asociacijo na stare koračnice za pihalne orkestre, ki so imele pogosto
druge dele komponirane v paralelnem molu izhodiščne tonalitete.95

6.4. Koncertne skladbe
Skladbe koncertnega tipa zasedajo med ostalimi kompozicijami
bratov Avsenik zagotovo posebno mesto, saj predstavljajo nekakšno
protiutež večini veselih skladb. Te skladbe so praviloma dvodelne in se
skoraj vedno začnejo s solističnim rubato delom, ki je po karakterju zelo
intimen in prilagojen tudi sposobnostim instrumentalista ali pevca
zasedbe. Prostemu začetnemu delu v največji primerih sledi počasni
valček monumentalnega karakterja, obstajajo pa seveda izjeme. Najbolj
poznani primeri koncertnih skladb so seveda tisti, kjer je solistično
izpostavljen klarinet, tj. Čar Julijskih Alp, Melodija za tebe, Pastirček in
Veter nosi pesem mojo. Seveda pa klarinet ni bil edini solist v skladbah
omenjenega tipa. V takih skladbah se kot vodilni glasbeni solisti pojavljajo
tudi vokal, harmonika, kitara in bariton.96

6.5. Preostali tipi skladb
Tu in tam se na ploščah ansambla bratov Avsenik pojavljajo tudi
skladbe, ki jih ne bi mogli uvrstiti v zgornjo tipizacijo skladb. Tako imamo
kdaj priložnost slišati tudi tango, beguine, mazurko itd.

6.6. Glasbene oblike
Glasbene oblike v tej zvrsti glasbe ne predstavljajo velikih form,
temveč manjše in zgoščene. Skoraj vse glasbene oblike, ki tvorijo in
oblikujejo zgradbo skladb bratov Avsenik, pa imajo eno skupno točko –
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vse so zgrajene verižno. To seveda ni nič novega, saj so taki načini
glasbene arhitekture pogosti v evropski ljudski in zahodni zabavni glasbi,
uporabljali pa so jih tudi skladatelji klasične glasbe, kot je npr. Bela Bartok.
Navsezadnje pa je najbolj pogosta forma, ki je bila uporabljena pri
ansamblu bratov Avsenik, na nek način precej podobna klasičnemu
menuetu.97
Največkrat uporabljena glasbena oblika pri omenjenem glasbenem
stilu je naslednja. Po štiritaktnem uvodu, katerega osnovna naloga je
začeti skladbo in s harmonsko zvezo D – T, potrditi tonaliteto, sledi A del,
ki se ponovi dvakrat. Glasbena tema uvoda je lahko poljubna ali pa je
izpeljana iz dela A. Zatem sledi del B z lastnim melodičnim materialom in
po ponovitvi drugega dela sledi spet A. Ta pa je ponavadi na tem mestu
že drugače aranžiran. To seveda velja v primeru, da je skladba
instrumentalna. Glasbeni most ali prehod ima popolnoma enak namen kot
uvod, le da namesto v toniko pelje v subdominantno območje. Pri tem
izhajamo iz predpostavke, da A predstavlja toniko celotne strukture.
Glasbena tematika je lahko poljubna ali izpeljana iz poprejšnjih delov.
Sledi C del skladbe, ki predstavi novo idejo ali glasbeni motiv, temo.
Zatem sledi B, ki je zaradi večje barvitosti spet drugače podan, le ta pa se
ne pojavlja nujno in vedno. Sledi A, potem spet prehod in v C. Tukaj se
skladba lahko konča ali pa se ji doda še koda, ki je največkrat kar C del,
prestavljen pol tona višje, poredkoma pa tudi več. Seveda to ni edina
glasbena forma, ki bi bila značilna za glasbeno zapuščino ansambla
bratov Avsenik. Je samo največkrat uporabljeni vzorec, kot pogostejše
forme pa bi lahko klasificirali še naslednje.98
Enodelna oblika, pri kateri po uvodu sledi glavni del, ki se ponovi.
Zatem sledi isti del, vendar drugače instrumentiran in na subdominantni
stopnji. Skladba se spet vrne v izhodiščno tonaliteto A, na kateri se tudi
zaključi. Primera: Odmev s Triglava, Tam, kjer murke cveto.99
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Dvodelna oblika, kjer lahko kot primer vzamemo skladbo Tetka ’s
Hraš. Po uvodu sledi del A, ki se ponovi. Nato na subdominantni stopnji
spet ponavljajoči del B. Sledi spet A, za njim B in nato poljubna koda. V
primeru omenjene skladbe je koda kar B del transponiran kvarto višje. Lep
primer tega je skladba Slovenija, odkod lepote tvoje.100
Trodelna oblika s konstantnim kvintnim padcem, kjer si deli sledijo
tako, da je vsaka naslednja tonaliteta kvinto nižja od njej predhodne. Sledi
še ponovitev vsakega dela posamezno samo po enkrat. Ena od variant
trodelne oblike s konstantnim kvintnim padcem je tudi naslednji primer.
Celotna shema je enaka, le dela A in B sta v isti tonaliteti. C, ki jima sledi,
pa je potemtakem za kvinto nižji. Primera: Gasilska polka, Morda se še
srečamo.101
Trodelna oblika s spremenjeno kodo je identična z osnovno formo
Avsenikovih skladb, le da je kodi, ki je v tem primeru kvarto višje od njej
predhodnega C dela, dodeljen lastni melodični material. Primer: V deželi
glasbe in petja.102
Glasbene oblike s štirimi ali več deli so večdelne glasbene forme,
zanje so značilne najrazličnejše kombinacije oblik, ki so že bile opisane v
tem poglavju. Primera: Veseli svatje, Po nevesto.103

6.7. Seznam Avsenikovih skladb od 1954 do 1991
Leto 1954:
V planinski koči,

Skozi vas,

Koroški valček,

V pustnih dneh,

Gorenjska polka,

Pod lipco,

Pod oknom,

Pod gorami,

Zavrtimo se,

Iz Bohinja,

Za korajžo,

Proti jutru,

100
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Na svatbi,

Na sejmu,

Po brakadi med lovci,

Pri počitku,

Po nevesto,

Veseli Begunjčani,

Za dobro voljo,

Brez skrbi,

Kmetič praznuje,

Gasilska,

Večer na Robleku,

Razpoloženje,

Veseli svatje,

Po cvetličnih tratah,

Zaplešite z nami,

Na Golici,

Na Bledu,

Na oddihu.

Leto 1957:
Se že dani,

Tam, kjer murke cveto,

Vaška polka,

Rezka,

Zaljubljena ženica,

Slovo,

Ob Savi,

Moj rodni kraj,

Po domače,

Vrnitev,

Na zapravljivčku,

Čez Trojane,

Na skednju,

Skozi Trento,

Proti domu,

Pri kozarčku,

Po gamsovi stezi,

Gasilska,

Ko lovec je na štoru spal,

Med drvarji,

Prelepa Gorenjska,

Zapojte z nami,

Furmanski bič,

Včasih,

Prišla bo spet pomlad,

Praznovanje na deželi,

Šoferska,

Ostal sem sam,

Pri Joževcu,

Stara polka,

Planinka,

Ko lovec je na štoru spal,

Zjutraj pa domov,

Na Kofcah,

Pozno v noč,

Vrh planin,

Pri ljubici na Potokih,

Pojdiva, dekle,

Planšar,

Pod Storžičem,

Prav nič se ne mudi,

Moj rojstni kraj,
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Naokrog,

Razpoloženje,

Na mostu,

V Rovtah,

Če vinček govori,

Spomin,

Na izletu,

Od vasi do vasi.

Pod Špikom,
Gorenjska ohcet,

Leto 1959:
Veselo naokrog,

Pod Karavankami,

Pri ljubici na Potokih,

Sankaška polka,

Spet na vasi,

Klic z gora,

Veselje na deželi,

Spet smo skupaj.

Leto 1960:
Čaše nalijmo si,

Na tebe pa požvižgam se,

Imel sem jaz orglice,

Prišla jesen bo,

Uspavanka,

Hodil po gozdu sem,

Žalostno poje zvon,

Nad Tržičem,

Čez zelene trate,

Nerodni France,

Kadar bom vandral,

Kaj poreče mamica moja,

Pri sosedovih na obisku,

Kaj mi mar, da sem star,

Sinko in konjiček,

Dežek,

Po trgatvi,

Zvezde padajo v noč.

Pastirček,
Daj mi roko,

Leto 1963:
Stari mlin,

Kovaška,

Pesem kovačev,

Fantje se vračajo.

Klic pod oknom,
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Leto 1964:

Čez Gorjance,

Sonce zašlo je že,

V Dvorski vasi,

Iz Planice,

Na Smokuški planini,

Žalostna deklica,

Plovi, plovi,

Lunco poglej,

Ne hodi mi predolgo,

Potepuh,

Vlak drvi,

Jej, jej, k'mam težko glavo,

Dobro jutro, striček Janez,

Rudarjem,

Žvižg pod oknom,

Tihi studenček,

Na plesišču,

V Hrašah 'mam pa tetko,

Štajerska polka,

V moji čumnati,

Pričakovanje.

Srečno pot,

Leto 1965:
Zimsko veselje,

Horoskop,

Dilce na ramo,

Beli mlinar,

Narodna noša,

Striček Janez,

Zaljubljen trobentar,

Ja, ja k'je luštno.

Leto 1966:
Marš Karavank,

Na Gorenjskem,

Ples škratov,

Ribič Jaka,

Tibidi polka,

Smučarska,

Lepe ste ve Karavanke,

Gorenjska koračnica,

Pri Gorjaku,

Lovski ples,

Pod Vitrancem,

Mini polka,

Ej mornar ti moj,

Viničarska,

Odmev v pečinah,

V nedeljo zvečer,

Polka na Voglu,

Pod Grintovcem,

Ples na prostem,

Veselje klarinetov,

Planinski ples,

Veseli harmonikar.
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Leto 1967:
Otoček sredi jezera,

Solza v očeh,

Nasvidenje na Gorenjskem,

Dežnik,

Deklica z modrimi očmi,

Ko mislim na te,

Slovenski pozdrav,

Zrcalce, zrcalce,

Breze v vetru,

Janez,

Igrajoči klarinet,

Ko bi še enkrat,

Nabrala bom šopek cvetja,

Ej, kako sem vesel,

Vogeljska,

Milijon želja,

Ko šel čez polje sem nekoč,

Bila jesen je,

Po oranju,

Planšarica.

Leto 1968:
Tiha želja,

Krivci mojega klobuka,

Na Šmarno goro,

Odmev s Triglava,

V dolini Tamar,

Ples v škornjih,

Za dobro voljo,

Resje že cvete,

Ko mesec sveti,

Ljubezen in hrepenenje,

Kadar smo na Štajerskem,

V medenih tednih,

Praznik Gorenjske,

Tebi v spomin,

Stol je najvišji vrh,

Luštna kelnerca,

Logarjeva polka,

Ivanka, ti si uganka,

Izlet v Mojstrano,

Prelepa Gorenjska,

Sva z ljub'co se pobotala,

Mavrica čez Gorenjsko,

Pri nas doma,

Dolenjska vabi,

Iz vinskih goric,

Razposajenost.

Leto 1969:
Na vinski razstavi,

Lisica in Marička,

Spomin na Zürich,

Cvetoči lokvanj,

Oh, ta gripa,

Lovci prihajajo,

Lepo je bilo,

Prelepa zelena Begunjščica,
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Pogled na Matterhorn,

Lovska trofeja,

Vogelska,

Lovske laži,

Veter nosi pesem mojo,

Na lovski veselici,

Čakala bom,

Po trgatvi,

Vesele urice,

Vrisk v hribih,

Daj mi roko,

Valček narcis,

So mam'ca mi djali,

Lovska koračnica.

Leto 1970:
Tekaška je garaška,

Dilce se lomijo,

Cvetoče tulpe,

Zmagovalcu v čast,

Na avtocesti,

Zlati zvoki,

Zinka, Zefka, Zofka,

Nikar domov,

Nasvidenje,

Ob slapu,

Pogled v dolino,

Z mano se ozri,

Srebrne smučine,

Gremo na Pokljuko,

Strmo navzdol,

Valček za harmoniko,

Na smučarskem tečaju,

Shujševalna kura,

Slalom polka,

Rana ura, huda ura,

Smučarski začetnik Franc,

Zimska ljubezen,

Kraguljčki na saneh,

Smučarski ples,

Zapeljiva smučarka,

S teboj.

Leto 1971:
Pri sedmerih jezerih,

Gozdovi v mesečini,

Najlepše je doma,

Kako lepo je bilo,

Čez Korensko sedlo,

V Švicarskih alpah.

S polko v svet,

Leto 1972:
Bela jadra,

Navijači,

Športni as Franc,

Prelepi gorenjski svet,
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Športni dan,

Olimpijski ogenj,

Na štartu,

Prihod športnikov,

Bron, srebro in zlato,

Povej mi, kje pomlad gostuje,

Lipicanec zmaguje,

Zlata poroka,

Srečanje,

Materinski dan,

Po tekmovanju,

Zaplešimo v novo leto,

Se že dani,

Otroško pričakovanje,

Mamici,

Silvestrov večer,

Pomladni zvonovi,

Praznik na vasi,

Veselje, radost, srečo vam

Ne maraj za težave,

želimo,

Po žetvi,

Poročna koračnica,

Domači praznik.

Zvezde na nebu,

Leto 1973:
Moji tašči,

Za konec tedna,

Oh, ta žeja,

Nežno šepetanje,

Slovenija, odkod lepote tvoje,

S čolnom po Ljubljanici,

Šalali, šalala,

Veselo po Sloveniji,

Ostanimo prijatelji,

Na Zbiljskem jezeru,

Zidarska,

Jubilejna koračnica.

Leto 1974:
Lepo je biti muzikant,

Najlepši letni časi,

Noč diši po pravljici,

Leo je zaljubljen,

Bombardon navdušuje,

Večer ob kaminu,

Sedem vrtnic,

Nobena ni lepša kot moja,

Polka za harmoniko,

Megle v kotanjah,

Sneg je pobelil vrhove,

Meketanje,

Razigrani trobentar,

Na promenadi,

Jutranjica na obzorju,

Polka za klarinet,

S pesmijo našo,

V spomin ljubica,
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Po nevesto,

S šotorom na dopust,

Koroška polka,

Sanjajoči klarineti,

Prišel bo čas slovesa,

Pesem gora,

Na festivalu,

Na promenadi.

Mladost prehitro mine,

Leto 1975:
Ko pride pomlad,

Takih ni nikjer ljudi,

Na zdravje vsem,

Veseli Gorenjc,

Vrisk med brezami,

Na Martinovo,

V krogu domačih,

Polka – Polka,

Zakaj me ne maraš ti,

Svatje se zbirajo,

Vsak zase naj se briga,

Ob jezeru,

Ob robu gozda,

V deželi glasbe in petja,

Prav zares Vam povem,

Počitnice na kmetih,

Kdaj boš spet prišel,

Zidarski ples,

Z roko v roki,

Oh, ta žeja,

Križi in težave,

Pomladni nasmeh,

Ne delaj si skrbi,

V domačem krogu lastovke,

Potepanje po svetu,

Iz naših krajev,

Jutranja zarja,

Čar Julijskih Alp.

Družinski praznik,

Leto 1977:
Tam, kjer je naš dom,

Potepanje s harmoniko,

Čevapčiči in ražnjiči,

Srečanje v Begunjah,

Škofjeloški napev,

Sinje morje, bela jadra,

Z marelo naokrog,

Obisk v Lipici,

V gozdni samoti,

Pri nas doma,

Zvonček želja,

Sanjam o domovini,

Pesem o divjem petelinu,

Pozdrav iz Kranjske gore,

Če prideš nazaj,

Prelepi gorenjski svet,
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Harmonika in orglice,

Ohcet na Borlu,

Ko lovec je na štoru spal,

Z gora prek jezer do morja,

Od Ljubljane do Maribora,

V treh koroških dolinah,

V Radence pot me pelje,

Nepozabni dnevi,

Moja Mojca,

Zakonske težave,

Sončna Brda,

V Postojnski jami,

Vrisk v hribih,

Gremo na Gorenjsko,

Moj lovec,

Ples v Rovtah,

Lovske laži,

Jadranje nad Gorenjsko,

Lisička in Marička,

S harmoniko v hribe,

Vsepovsod smo mi doma,

Jutro na deželi,

Jaz sem pa en Franc Košir,

Vsa vas je na nogah,

Naš pozdrav,

Na vrtu mojega očeta,

Tujec,

Nedeljski izlet,

Jurčki in lisičke,

Na valovih Jadrana,

Dopust se bliža,

Sobotni večer,

Kako bi jo spoznal,

Gobarska,

Če se dva ljubita,

Tam daleč preko morja,

S kočijo v Bodešče,

Veselo po planinah,

Ne sveti zvezda v noč svetleje,

Pesem o vsemirju,

Nobena zvezdica na nebu,

V tujini,

Ob Dravi,

Gremo na ples,

Najina zvezda,

Radovedni astronavt Franc.

Mi ne gremo na drug planet,

Leto 1978:
Poleti – pozimi,

Sem ter tja,

Na Krki sem rib'ce lovil,

Sprehod po Pohorju,

Jaz pa pojdem k ljub'ci,

V prostem času,

V Mozirskem gaju,

Za kratek čas,

Le kdo ve,

Ples kurentov,

Moj hobi,

Valček čebelarjev,
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Te pa tiko vredi,

Lov na polhe,

Ej, takšni smo,

Ena, dve in tri,

Pustovanje na Gorenjskem,

Moj Floki,

Pijem rad in dobro jem,

Ni važno, od kod si doma,

Po klančku gor po klančku dol,

Na planini pod Golico,

Aljažev stolp,

Casanova,

Praznovanje na deželi,

Tarok polka,

Večer pri Matuču,

Vabilo na ples.

Leto 1980:
Vesele urice,

Kadar na rajžo se podam,

Le spomin, deklica,

Fantje, zdaj pa domov,

V mraku pred nočjo hitim,

Izlet v Istro,

Zvezdnato nebo,

V veseli družbi,

Na podstrešju,

Planinski raj,

Samo, da je modern,

Melodija za tebe.

Leto 1981:
Ko se zjutraj prebudim,

Vrisk v hribih,

Le vrni se,

Planica, Planica,

Prelep je svet,

Nekoč, nekje,

Praznik pršuta in terana,

Tako zvene citre v Sloveniji,

Franc vseved,

Super avtomat,

Majski izlet,

Nič ne maraj, ljub'ca moja,

Domače veselje,

Venček slovenskih narodnih,

Zaplešimo polko,

Najlepši cvet,

Ljubici v slovo,

Ponočnjak,

Prvi sončni žarek,

Vedno znova,

Izlet na deželo,

Pozdrav s Pohorja,

Tingel, tangel polka,

Vinogradniška,

Jesenska polka,

Ko boš tod mimo šel,

Vaški godec,

Srečno novo leto,
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Zbrani in veseli,

Kadar pridem na planino,

Samo enkrat imaš petdeset let,

Ponočnjaki,

Pesem v spomin,

Našim znancem,

Rosno mladi,

Kam tako hitiš,

Sončni dan ni vsak dan,

Na Gorjušah,

Za tvoj rojstni dan,

Vedno živ ostane le spomin,

Kadar grem na pot,

O, moj dragi,

Vsa vas je na nogah,

Teta iz Texasa,

Tam daleč za gorami,

Dolge so noči,

Sem ter tja,

Pod cvetočimi kostanji,

Srečno in veselo,

Praktično je le kolo,

S trobento v svet,

Če zunaj dežuje,

Morda se srečamo,

Polka za klarinet,

Dišeče rože,

Veselo doživetje,

Veseli zvoki harmonike,

Nemirna mlada leta.

Leto 1983:
Vse življenje sem posvetil glasbi,

Zapoj in zaigraj,

Zaplešimo,

Čudoviti gorski svet,

Velik' grmenja, mal dežja,

Popolna zmeda,

Premišljevanje,

Enkrat na leto praznujem,

Zapuščena domačija,

Moje sanje,

Hopla, hopla polka,

Tam pod Zaloško goro,

Enkrat ja, enkrat ne,

Z vami 30 let,

Fantovsko veselje,

Moja zlata Mišika,

Neprespane noči,

Živahno in veselo,

Večer za večerom,

Prijateljem harmonike,

Ne pozabi me,

Juhej, zavriskaj in zapoj,

Izlet na Jamnik,

Na oknu slonim.

Leto 1984:
Mi ga spet žingamo,

Fantje izpod Robleka,
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Veselo po domače,

Sredi noči še lučka gori,

Kadar grem,

Tudi ti nekoč boš mamica,

Na Kranjskem sejmu,

V tihem gozdu,

Na Jezerskem,

Halo - Sarajevo,

Pri sankaški koči,

Prav fletno se imamo,

Po cvetočih planinah,

V kraljestvu zlatoroga,

Šuštarska nedelja v Tržiču,

Če te Gorenjc povabi,

Cvetlični valček,

Živ - žav polka,

Na Poljški planini,

Je že pač tako,

Srečanje za vasjo,

Pozdrav Selški dolini,

Pri Valvazorjevi koči,

Na Menini planini,

Na smučišču,

Gasilec Franc.

Leto 1985:
Paradna polka,

Šopek spominčic,

Srečno dekle,

Ko bom k vojakom šel,

Ob jezeru,

Zapeljiva Marica,

Za tvoj praznik,

Stara lipa,

Majski valček,

Na Gorjušah,

Polka za razvedrilo,

Ljubljanska noč,

Pomladi je lepo,

Ob Ljubljanici,

Na Zelenici,

Planinski cvet,

Skozi Trzin,

Lutka,

Srečno in nasvidenje,

Pod Ljubljanskim gradom,

Samo še en vrček,

Hribovski valček,

Tinka tonka pod goro,

Nobena žavba ne pomaga.

Enkrat levo, dvakrat desno,

Leto 1988:
Oleandrov cvet,

Trideset let je za nami,

Vedno zavzeta so lepa dekleta,

Komedijanti prihajajo,

Srečanje,

V zeleni dobravi,
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Gor pa dol,

Holadri – holadro,

Ah, zdaj spijmo ga do dna,

Fant s kitaro,

Kakor je tudi res,

Na podeželju,

Vzemi si čas,

Stara polka,

Kmalu spet na svidenje,

Marta in Južek,

Vse moje misli so pri tebi,

Zdaj tu, zdaj tam,

Samo enkrat se živi,

Jaz s teboj in ti z menoj,

Pohorski valček,

Blejska noč,

Prekmurska polka,

Naša žlahta,

Zimski večer,

Veselo na pot,

Zimska pravljica,

Ta moja trema,

Otroške želje,

Novoletne želje.

Leto 1989:
Špilamo, plešemo in pojemo,

Dedek Mraz prihaja,

Maj prelepi maj,

Zakaj ne bi bili veseli,

Bele lilije,

Skozi Tuhinjsko dolino,

Polnočni zvonovi,

Pozdrav s trobento,

Vse življenje same želje,

Klic domovine,

Dedek, pridi na ples,

Pozno jeseni,

Pa spet veselo,

Grand prix polka,

Kmalu spet nasvidenje,

Najlepša zrela leta,

Novoletno voščilo,

O, svet' Florjan,

Novoletni koledar,

Na deželi,

Obisk na Koroškem,

Večer za večerom,

Opravljivke,

V hribih je lepo,

Iz Hotemaž v Tupalče,

Ha,ha, Košir se še ne da,

Spomin na Zürich,

Svatovski pozdrav.

Prava ljubezen 1989,

Leto 1990:
S pesmijo po Sloveniji,

Bela laboda,
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Ciganka, glej,

Praznični jodel,

Čez Ljubelj,

Če bližnjega rad imaš,

S kitaro po svetu,

Stara ljubezen,

Romanca za kitaro,

Prinesi še en liter,

Najin tango,

Grand Prix polka.

6.8. Avseniki v nagradah, številkah in zanimivostih
Preko 36.000.000 prodanih nosilcev zvoka,
približno 10.000 nastopov,
preko 800 izvirnih skladb izpod peresa Slavka in Vilka, ki so bile
objavljene na nosilcih zvoka,
preko 400 različnih posnetkov uspešnice Na Golici,
približno 150 albumov in zbirk uspešnic za slovensko in nemško
tržišče,
skoraj 40 let neprekinjenega delovanja Avsenikovega ansambla,
32 zmag na nemški radijskih oddajah,
33 zlatih plošč, 2 platinasti in 1 z diamanti,
20 vinilnih EP plošč za slovensko in nemško tržišče,
14 notnih map z originalnimi priredbami za vsa glasbila kvinteta,
10 notnih zvezkov v samozaložbi v Sloveniji z najlepšimi skladbami,
3 platinaste CD plošče za slovensko tržišče,
2 skupni zmagi na televizijski oddaji Lustige Musikanten ZDF,
3 pesmarice v samozaložbi v Sloveniji, 1 v Nemčiji,
zlata zvezda založništva Telefunken (1962),
pisemska

ovojnica

in

priložnostni

žig

Pošte

Slovenije

ob

dvajsetletnici ansambla (1974),
krošnja priljubljenosti revije Stop na 6. Ptujskem festivalu (1974),
Linhartova plaketa kot najvišje priznanje za kulturo občine
Radovljica (1975),
velika Stopova krošnja na 7. Ptujskem festivalu (1975),
evropski glasbeni oskar združenja evropskih diskografskih hiš za
izvirnost, kakovost in priljubljenost skladb (1975),
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najbolj priljubljen narodnozabavni ansambel nemške televizije
(1975),
zlata cokla holandske podružnice Teldec (1978),
uvrstitev v leksikografsko publikacijo Who is Who (1979),
nagrada ZDF Wim Thoelke (1979),
zlata vrtnica dunajskih založnikov za največkrat izvajano skupino na
avstrijskih radijskih programih (1979),
zlati lev Radia Luksemburg za polko Na Golici (1981),
zlata medalja Hermann Lns zahodnonemškega ministrstva za
kulturo (1982),
srebrna zvezda z redom zaslug za narod predsedstva SFR
Jugoslavije (1983),
zlata značka Turistične zveze Slovenije (1983),
častno občanstvo občine Bled (1983),
zlati ključ mesta Cleveland (1983),
uvrstitev v Guinnessovo knjigo rekordov kot najuspešnejši v
narodnozabavni glasbi (1987),
priznanje Kulturnega društva Igo Gruden iz Nabrežine pri Trstu ob
petintridesetletnici ansambla (1989),
platinasta medalja Hermann Lns zahodnonemškega ministrstva za
kulturo (1990),
zlati gramofon časopisa Blickpunkt in redakcije IV oddaje
Musikantenstadl (1990),
zlata planika časopisov Frau in Spiegel (1990),
častni violinski ključ (1991),
priznanje

GEMA

za

najuspešnejšega

skladatelja

v

srednjeevropskem prostoru za prodajo narodne in zabavne glasbe
vseh časov (1992),
Kalinov Pastirček RTV Slovenija ob štiridesetletnici oddaje Četrtkov
večer domačih pesmi in napevov (1993),
viktor za življenjsko delo (1994),
svetilka Rudarja Velenje (1998),
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srebrni častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge na
področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma
in po svetu (1999),
zlati mikrofon (1999),
naziv kralja polke KS Begunje (1999),
slovenski slavček (2000),
poštna znamka, pisemska ovojnica in priložnostni žig Pošte
Slovenije ob petdesetletnici Avsenikove glasbe (2003),
krona narodnozabavne glasbe v Nemčiji (2004),
priznanje za popularizacijo Slovenije časopisa Podjetnik (2004),
priznanje Čebelarske zveze (2005),
priznanje občine Dolina pri Trstu za življenjsko delo (2005),
priznanje Oberkrainer Award za življenjsko delo (2007),
forum odličnosti (2007) Jercog.104

104

Jercog, S polko v svet, 108.
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7. ZAKONITOSTI USTVARJANJA IN
POUSTVARJANJA AVSENIKOVE GLASBE
7.1. Melodija
Skozi raziskave ljudske glasbe različnih ljudstev so muzikologi prišli
do ugotovitve, da oblika in konstrukcija melodičnih linij nedvomno
sovpadata z reliefnim tipom krajine, kjer je določena glasba nastajala. Bolj
je pokrajina razgibana, bolj se razmerje med postopi in skoki v melodiji
nagiba v prid skokom. V primeru večje položnosti, kot recimo na
Dolenjskem ali pa v Panonski nižini, pa velja seveda ravno nasprotno. In
skladbe Vilka in Slavka Avsenika to pravilo nedvomno potrjujejo, saj se v
njunih skladbah odseva dejstvo, da sta oba svoje otroštvo, torej čas, ki
najbolj zaznamuje osebne karakterne poteze, preživela ob vznožju Alp. To
pa nikakor ne pomeni, da so vse melodije bratov Avsenik poskočne in
skokovite. Vilko je v enem od intervjujev omenil in potrdil zgoraj napisano
ter dodal še en element, slovensko melanholijo.105
V slovenski glasbi je moč začutiti melanholijo v vsaki skladbi kot
značajsko karakteristiko v melodiki, ki je tudi gorenjska ali pa morda lepše
zapisano alpska. To pa se kaže v gibanju in širini ter razponih melodij.
Torej slovenskost in alpskost v Avsenikovi glasbi, da.106
V Avsenikovi glasbi so za vodenje melodičnih linij uporabljene vse
razpoložljive možnosti. Od postopnega gibanja v obeh smereh, ki je lahko
kromatično ali diatonično, pa do skokovitega gibanje v obeh smereh, kjer
so zastopani vsi skoki enaki ali večji od male terce. Velika tehnična
fleksibilnost pevcev in instrumentalistov v ansamblu Bratov Avsenik je
seveda vplivala na dejstvo, da so obsegi melodij praviloma zelo veliki in
skoraj vedno segajo čez eno oktavo. Melodije so praviloma dvoglasne in
homofone, najpogosteje zastopane v instrumentalnih skladbah trobent,
občasno tudi pri klarinetu. Pri vokalnih skladbah taka posplošitev ni
možna.

105

Leben, 18.

106

Križnar, 70.
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Melodične linije so bile posledično vodene v tercah ali sekstah, kar
dokazujejo tudi notni primeri v učbenikih Glasbene šole Avsenik. Redkeje
pa v skladbah nastopajo tudi intervali, kot so sekunda, tritonus, kvinta in
septima.107

7.2. Ritem
Vilko Ovsenik lahko tudi tukaj ponudi svoj odgovor, ki je kot v
primeru melodike pritrdilen: »kljub temu sta ritma polke in valčka ob
evropski univerzalnosti vsaj Evropi ekvivalentna, slovenska. Saj vsi ljudje
plešejo v njunem ritmu. Menim, da sta oba ritma ravno toliko naša
slovenska kot češka, poljska, švedska, nemška. Glede nacionalnega
elementa bi ju oba gladko pripisal slovenskemu.«108
Najbolj pogosta ritmična načina v Avsenikovi glasbi sta seveda
polka in valček. Pri polki je prva doba težka, druga pa lahka. Pri valčku je
stvar seveda zelo podobna, a paru metričnih enot se pridruži še ena
nepoudarjena doba. In tega se glasba bratov Avsenik strogo drži. Prav tu
velja dodati genialnost in širino glasbenega fenomena Avsenik. Tako malo
izraznih možnost, kar se tiče oblik in zgradbe, a tako veliko glasbe in
podajanja v vseh skoraj 800 skladbah.109 In prav unikatno formiranje
melodij na podlagi neštetih različnih muzikalnih nians in ritma občutka je
dalo praktično vse možne kombinacije. Zelo veliko oziroma skoraj največ
sva prav o tem govorila osebno z g. Vilkom v letih od 2003 pa do danes.
Dolga – kratka, kratka – kratka, kratka – dolga in zopet in spet.
Melodične linije se začenjajo na metrično poudarjeni dobi, kakor
tudi na metrično lahkih dobah, kot so predtakti, nepopolni takti in podobno.
Tudi ritmične posebnosti se pojavijo občasno in naredijo glasbo še
bolj ritmično barvito. Zagotovo je v tej glasbi nujno omeniti sinkopo kot
prenos poudarka iz težke dobe na lahko. Omenjeni ritmični element nima
korenin v slovenski ljudski glasbi in je verjetno prišel v to zvrst preko
drugih glasbenih stilov, s katerimi so se člani ansambla Avsenik srečevali
poprej. Obče znano je, da so na začetku svojih glasbenih poti igrali jazz,
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swing in podobne glasbene stile. Poliritmija je zastopana v različnih
oblikah. V hitrih polkah, kot je npr. Mi ne gremo na drug planet, se
pojavljajo v melodiji četrtinske triole, medtem ko ritem sekcija vztraja pri
svojem dvodelnem metričnem vzorcu polke. Pojavi se tudi v valčkih,
največkrat jo povzroči figurativno igranje harmonike pred kadencami.110

7.3. Harmonija
Harmonski jezik glasbe bratov Avsenik je preprost. V največji meri
uporablja trozvoke, zgrajene na treh glavnih stopnjah durove lestvice –
toniko, dominanto in subdominanto. Skladb, ki bi bile v celoti komponirane
v molu, ni, obstajajo pa posamezni deli, ki so pisani tudi tako. Lahko bi ga
celo primerjali s tistim, ki je tipičen v durovih menuetih ali sonatnih stavkih
dunajskih klasikov. Predvsem Haydna in Mozarta, pri katerih je bil namen
enak namenu bratov Avsenik. Torej napisati glasbeno misel in skozi svojo
aranžersko spretnost podati največ zanimivega in glasbeno pomembnega,
kar si lahko poslušalec zlahka zapomni.111
Kot dominantno harmonično območje se praviloma uporabljajo
četverozvoki. Od teh ima absolutno večino dominantni septakord,
pojavljajo se tudi zmanjšani septakord, nonakord in pa D13. Tudi zvečani
kvintakord se pojavlja, a že bolj redko.112
Akordom tonike in subdominante so občasno dodane sekste, še
posebej so popularne na koncih skladb kot počasi razloženi akordi.
Zagotovo tudi to izvira iz drugih zabavnih zvrsti glasbe, ki sta jih brata
Avsenik dobro poznala, saj je bil Vilko tudi ustanovitelj festivala Slovenska
popevka, Slavko pa je redno preigraval tudi šlagerje, kot jih je sam
imenoval. Ker so tako glasbo igrali in poslušali tudi drugi člani ansambla
Avsenik, je bil pogost način uporabe teh dodatkov njihova velika
posebnost na koncertih v živo. V tem je bil še posebej dodatno poznan in
originalen kitarist Lev Ponikvar. Harmonski govorici Vilka in Slavka
Avsenika pa ni tuja tudi občasna uporaba stranskih stopenj in sekundarnih
dominant. Najbolj znani primeri, ki vključujejo zgoraj omenjene posebnosti,
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so skladbe Slovenija, od kod lepote tvoje, Zmagovalcu v čast, Veter nosi
pesem mojo in še bi lahko naštevali.113
Tip modulacije, ki se v tej glasbi največ pojavlja, je modulacija s
skupnim akordom, ki vedno vodi v dominanto izhodiščne tonalitete.
Omenjeno situacijo lahko opazimo v prvem delu Gasilske polke pa v
drugem delu skladbe Sinje morje, bela jadra pa še na veliko podobnih
mestih v preostalih skladbah.114
Na področju kompozicijskih elementov in tehnike v Avsenik glasbi ni
prišlo do nobenih novosti, kar Vilko opiše in utemelji z naslednjimi
besedami: »Kompozicijski elementi naših skladb torej ne predstavljajo
kakšnega posebnega fenomena. Fenomen smo mi, Avseniki. V pesmih
tako ali tako ne gre za velike forme in temu primerne so tudi vse dimenzije
kompozicijskih elementov: kratke fraze se ponavljajo, zato lahko zvene že
same v sebi, pri poslušalcu pa vzbujajo notranjo identifikacijo in hitrejše
pomnjenje.«115

7.4. Besedila
»Melodija – fraza mora sama brez česarkoli drugega nositi sebe v
svojem elementu. Torej pri nas predstavlja glasba svojevrsten diktat tudi v
primeru kombinacije s tekstom, v vokalno instrumentalni glasbi.«116
Pri nastajanju vokalno instrumentalnih skladb je bila melodija vedno
prva, nato je prišlo na vrsto besedilo, ki pa ni bilo delo bratov Avsenik,
temveč različnih tekstopiscev. Vedno sta bila brata Avsenik tista, ki sta
avtorju besedila določila temo. Oblika besedil se je morala skladati z
glasbeno formo omenjenih skladb, zato so kitična in imajo refren.
Tematika besedil izvira iz slovenske ljudske zakladnice, bila pa so
namenjena tudi zabavi ljudi, a do njih nikoli žaljiva ali politična. Imamo
domoljubna besedila, kot sta Slovenija, od kod lepote tvoje, Sanjam o
domovini. Besedila, ki opevajo naravo: Lepe ste ve Karavanke, Prelepi
gorenjski svet, taka z ljubezensko tematiko, kot so Čakala bom, Žalostna
113
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deklica, O moj dragi, in tudi humoristična: Jaz sem pa en Franc Košir,
Shujševalna kura. Največ je besedil o lepotah glasbe in veselih dogodkih:
Kako lepo je biti muzikant, S pesmijo našo. Zanimivo pa je, da Avseniki
prav v tej zvrsti glasbe skoraj niso imeli besedil o materinstvu ali pa so bila
zelo redka. Naštejem lahko tri do štiri take skladbe, in sicer Tudi ti nekoč
boš mamica postala, Uspavanka in Materinski dan. Avseniki so preko
glasbe in besedil pisali o slovenski deželi, njihovih ljudeh, pokrajinah,
običajih, poklicih in praznikih. Zagotovo so posledično našo deželo
predstavili na tak način tudi svetu in to veliko bolj kot kdorkoli in kdajkoli pri
nas.117
Najbolj znani in najbolj produktivnimi pisci besedil za Avsenike so
Dr. Ferry Souvan, Zvonko Čemažar, Marjan Stare, mag. Ivan Sivec, Elza
Budau. »Ta hecna« besedila sta pripravila Tone Fornezzi Tof in Franc
Košir, nekaj besedil sta napisala tudi člana zasedbe Alfi Nipič in pevka
Joži Svete, eno pa tudi Slavko Avsenik. Sicer pa so majhen delček v velik
koš besedil na Avsenikove viže prispevali tudi velikani slovenske poezije
Tone Pavček, Janez Menart in Ervin Fritz. 118 Pisce besedil za ansambel
Avsenik najdemo zbrane na enem mestu med drugim tudi v knjigi Aleksija
Jercoga S polko v svet.119
Zelo veliko besedil za skladbe bratov Avsenik je zbranih v treh
pesmaricah. Prvi dve sta izšle leta 1983,120 zadnja pa ob 60-letnici njihove
glasbe.121

7.5. Izvajalska praksa
Seveda je najpomembnejša interpretacija – eno so zapisane note,
povsem druga pa občutek, način, fraziranje in še mnogo skrivnosti, ki pa
so tako ali drugače odvisne od samega glasbenega interpreta. V glasbi
bratov Avsenik je zelo pomembno vlogo odigrala tudi originalnost članov
ansambla, njihov oderski nastop, mimika, poleg izrednega obvladovanja
117
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svojih vlog in instrumentov pa so bili tudi izredni naravni talenti. Gre torej
za neke vrste dodano glasbeno vrednost, ki jo imaš ali pa nimaš, kot so
znali povedati člani sami. Kot vsaka druga glasbena zvrst ima tudi
Avsenikova glasba svoje zakonitosti poustvarjanja, ki jo ločijo od drugih
glasbenih smeri in ji hkrati zagotavljajo lasten, edinstven zven. Za
vrhunsko igranje je ne glede na zvrst potrebno vrhunsko obvladovanje
instrumenta, velike razlike pa se pojavljajo na področjih artikulacije in
oblikovanja tona. In prav te razlike največ prispevajo k temu, da ta zvrst
glasbe zveni razpoznavno in svojstveno. Ton je bil velik pogoj, pravi g.
Vilko, in vsi člani zasedbe Avsenik so bili vrhunski instrumentalisti z veliko
tonsko kvaliteto.
Ob natančnem opazovanju zvočnih dokumentov, ki jih je zapustil
ansambel bratov Avsenik, lahko hitro ugotovimo, da je artikulacijsko
območje precej ozko, vendar ekstremno natančno. Večja odstopanja od
omenjenih standardnih artikulacijskih pravil predstavljajo le skladbe
koncertnega tipa, kjer si solist lahko dovoli vse, kar bi še dodatno podprlo
sporočilo glasbe. Posplošeno lahko torej rečemo, da se razen not, ki so
notirane staccato, vse melodične linije izvajajo legato, vendar rahlo
akcentirano. Poznam izraz, ki mi ga je osebno za to navedel Vilko
Ovsenik. Način, ki so ga uporabljali, so imenovali štos legato. Potrebno je
prisluhniti posnetkom, ki edini merodajno in dovolj natančno prikazujejo
načine stilno pravilne artikulacije. In točno tega pravila se moramo, iz
spoštovanja do njih in glasbene zakladnice Avsenik, držati in ohranjati tudi
in predvsem mi v osnovnem glasbenem izobraževanju modula Avsenik.
Uporabo vibrata lahko zagotovo pripišemo dejstvu, da je Vilko
Ovsenik dolga leta deloval kot saksofonist oz. klarinetist v radijskem
plesnem orkestru. Tam je namreč omenjen način pogoj in ker so ga ravno
tako uporabljali trobentači, je postal eden največjih adutov tudi v glasbi
Avsenik, ki je iskala svojo novo pot. In ravno zaradi tega se vibrato še
danes strogo uporablja nasploh v narodnozabavni glasbi.122
Tudi v glasbi bratov Avsenik se pojavljajo določene glasbene figure,
ki nastopajo na mestih, kjer je zaželeno poudarjanje določenega
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glasbenega razpoloženja v skladbi. Največkrat so bili to glisandi in
predložki pa tudi imitacija dogajanje iz narave ali smešnih dogodkov. Vrisk
pričara veselo, evforično čustveno stanje, vedno se pojavlja v visokih
legah in najpogosteje v klarinetu. Omenjena figura je bila prvič uporabljena
ravno pri skladbi Na Golici in je še danes tako prepričljiva, da poslušalstvo
na danih mestih dejansko zavriska.123
Izjemno posrečen aranžerski prijem je tudi posnemanje odmeva.
Tudi ta način glasbene figuralike najdemo v skladbi Na Golici, in sicer v
drugem delu in v glavnih vlogah trobente in klarineta. Pod naslovom
Rojstvo viže stoletja zelo podrobno o nastanku in uspehih same skladbe
najdemo zapise v knjigi S polko v svet.124
Sirena nastopi v skladbi Proti jutru, kjer klarinet posnema gasilsko
sireno. Podobni primeri glissandov v klarinetu so pogosti v mnogih zvrsteh
glasbe 20. stoletja, predvsem v novi, ameriški glasbi. Za stilno
interpretacijo Avsenikove glasbe so pomembni tudi razni predložki in
glissandi, ki jih praviloma izvaja klarinet. Namen je popestritev melodije,
nekatere pa najdemo tudi v mnogih solih in spremljavah harmonike.125
V opusu bratov Avsenik so zastopane vse možne durove tonalitete,
brez izjeme. Seveda se je moral Vilko kot aranžer prilagajati registrskim
omejitvam in zahtevam pevcev ter instrumentalistov, vseeno pa izbira
tonalitete ni bila pretirano odvisna od tehničnih omejitev. Člani zasedbe
Avsenik so bili vsi po vrsti izjemni tudi v tem. Vsaka tonaliteta skozi svojo
zvočnost nosi namreč svoje sporočilo. In prav tak pojav načrtne uporabe
specifičnih tonalitet lahko zasledimo že pri velikanih resne glasbe, kot sta
J.S. Bach in W.A. Mozart.126
Avsenikova glasba je torej zelo specifičen glasbeni stil, nastal kot
samostojna glasbena zvrst znotraj narodnozabavne glasbe pri nas in v
svetu. Pri opazovanju razvoja te zvrsti lahko opazimo, da sta bila brata
Avsenik hkrati prva in na žalost tudi edina, ki sta z načrtnim delom dvignila
nivo poustvarjanja te zvrsti in jo rešili stereotipov, ki jo po krivem uvrščajo
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med manjvredno glasbo. Glasbeni fenomen Avsenik je prav zaradi vseh
navedb do sedaj v tem diplomskem delu zasluženo dobil posebno in edino
mesto v tej zvrsti glasbi in posledično tudi svoje glasbeno izobraževanje.
Zelo strokovno in obširno o zakonitostih ustvarjanja in poustvarjanja
Avsenikove glasbe v svojih delih pišeta in prikažeta tudi H. Reitmann
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8. GLASBENA ŠOLA AVSENIK
Je edina šola, ki deluje pod zaščiteno blagovno znamko Avsenik in
omogoča najbolj kakovostno glasbeno izobraževanje na področju
glasbene zvrsti, ki sta jo utemeljila legendarna brata Slavko in Vilko.
Zasebni zavod glasbena šola Avsenik je bil ustanovljen in vpisan v sodni
register 12. 12. 2008. Z rednim poukom je šola pričela v letu 2012,
ustanoviteljica, ki je tudi lastnica in direktorica zavoda, pa je Brigita
Avsenik.129

8.1. Pogoji izobraževanja
Pouk poteka po programu in predmetniku, ki je potrjen s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki mu je, za razliko od
predmetnika v javnih glasbenih šolah, dodano poučevanje Avsenikove
glasbe v višjih razredih. Šola izdaja javno veljavna spričevala, namenjena
je tako začetnikom kot tudi tistim, ki že imajo določeno predhodno znanje.
V pouk vseh predmetnikov v nižje glasbeno izobraževanje modul
Avsenikova glasba se lahko vključujejo osnovnošolci, srednješolci in
odrasli, in sicer pod pogoji, določenimi z izobraževalnimi glasbenimi
programi, kot so starost učenca, fizične dispozicije, nadarjenost.130
Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo in imajo možnost,
da po končanem zaključnem izpitu na glasbeni šoli nadaljujejo svoje delo
z igranjem v kvalitetnih glasbenih skupinah in orkestrih. Na tak način
pridobljeno znanje delno prenašajo tudi na ostale, ki si želijo izvajati
glasbo v Avsenikovem slogu.

8.2. Učitelji in mentorji
V Glasbeni šoli Avsenik poučujejo aktivni glasbeniki, učitelji glasbe
in petja, ki imajo izkušnje in dosežke na področju igranja Avsenikove
glasbe ter ustrezno strokovno usposobljenost. Njihovo redno ali občasno
poučevanje je še posebej pomembno v 5. in 6. letniku, ko se obravnavajo
vsebine, tipične za modul Avsenikova glasba. Pri skupinskih predmetih,
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kot so komorna igra ter skupinsko igranje in petje, je zelo pomembna
spretnost

vodenja

in

usmerjanja

večje

skupine

otrok

oziroma

mladostnikov. Prav zato lahko izjemoma posamezne predmete poučujejo
glasbeniki, ki imajo poleg osnovne glasbene izobrazbe dolgoletne izkušnje
na področju izvajanja oz. poustvarjanja Avsenikove glasbe.131

8.3. Predmetnik
Najprej je potrebno omeniti cilje in naloge, ki so specifični posebej
za ta modul osnovnega izobraževanja. Zelo strnjeno povedano gre za
pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje ter omogočanje
doživljanja in izražanja v specifičnem glasbenem stilu, kar Avsenikova
glasba zagotovo tudi je.
Cilj in naloga je skrb za prenos nacionalne dediščine in razvijanje
zavesti po ohranjanju lastne glasbe in kulture ter odkrivanje in razvijanje
glasbene nadarjenosti za izvajanje Avsenikovega sloga igranja. Z
izobraževanjem bi vsi, ki jih ta zvrst glasbe zanima, lahko uresničili želje
po pravilnem načinu izvajanja Avsenikove glasbe in po izboljšanju
glasbene izobraženosti, ki sloni na pojmu Avsenik in ki izvira iz slovenske
tradicije.132
Nižje glasbeno izobraževanje v modulu Avsenikova glasba traja 6
let. 4 leta so namenjena pridobivanju osnovnih znanj na instrumentu, petju
in teoriji glasbe, zadnji dve leti pa dodatno še pridobivanju specialnih
znanj, ki so povezana z interpretacijo Avsenikove glasbe in značilna za ta
modul.133
V petem in šestem razredu pa preidejo v dodatno Avsenik modul
glasbeno izobraževanje, kjer se jim poleg vsebin poveča tudi čas trajanja
izobraževanja. Individualni pouk namesto 60 poteka 90 minut tedensko,
dodano je skupinsko igranje in petje ali igranje v komornih skupinah, kjer
se izvajajo skladbe iz zakladnice ansambla Avsenik.
Učenec, ki pridobi celotno in ustrezno znanje v Glasbeni šoli
Avsenik in opravi izpit, dobi javno veljavno spričevalo za končano nižje
131

Glasbena šola Avsenik, Modul Avsenikova glasba, 4.

132

Ibidem.

133

Ibidem.

Mitja Mastnak: OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V MODULU AVSENIKOVA GLASBA

75

glasbeno izobraževanje. Nadarjeni glasbeniki lahko po končani glasbeni
šoli in sprejemnem izpitu nadaljujejo svoje izobraževanje na srednji
stopnji, umetniška gimnazija, smer glasba.134

PREDMETNIK
1. Klarinet
2. Trobenta
3. Harmonika
4. Kitara
5. Bariton
6. Kontrabas
7. Petje
8. Skupinsko igranje in petje
9. Nauk o glasbi

PIHALA: KLARINET

1
2
3

Predmeti, stopnja, razred
in število ur na
Teden
Klarinet
Nauk o glasbi
Skupinsko igranje in petje

NIŽJA STOPNJA
1
1,33
1,33

2
1,33
1,33

3
1,33
1,33

VIŠJA STOPNJA
4
1,33
1,33
2

5
2
1,33
2

6
2
1,33
2

Opomba
(piporočena
starost)
10 do 12 let

Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete
35 tednov pouka – 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope.

Pojasnila k predmetniku
1 KLARINET
individualni pouk,
dodatni pouk lahko po 0,66 (0,67) ure oz. 30 minut tedensko
od 2. razreda dalje, glej Pravilnik o izvajanju pouka v
glasbenih šolah,
pri individualnem pouku sodeluje tudi korepetitor, in sicer z
1,33 ure tedensko na oddelek (16) učencev od 1. do 4.
razreda oziroma 2 uri na oddelek (16) učencev od 5. razreda
dalje.
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2 NAUK O GLASBI
skupinski pouk,
1,33 ure za skupino z 12 do 16 učenci,
nauk o glasbi se praviloma izvaja po 6- in 4-letnem
programu, učenci pa so razporejeni glede na starost ob vpisu
na instrument.
3 SKUPINSKO IGRANJE IN PETJE
skupinski pouk, 2 uri za povprečno 5 učencev,
upoštevajo se učenci klarineta od 4. razreda dalje.

TROBILA: TROBENTA, BARITON

1
2
3
4

Predmeti, stopnja, razred
in število ur na
teden
Trobenta
Bariton
Nauk o glasbi
Skupinsko igranje in petje

NIŽJA STOPNJA
1
1,33
1,33
1,33

2
1,33
1,33
1,33

3
1,33
1,33
1,33

4
1,33
1,33
1,33
2

VIŠJA STOPNJA
5
2
2
1,33
2

6
2
2
1,33
2

Opomba
(piporočena
starost)
9 do 12 let
10 do 12 let

Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete
35 tednov pouka, 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope.

Pojasnila k predmetniku
1 TROBENTA, BARITON
individualni pouk,
dodatni pouk lahko po 0,66 (0,67) ure oz. 30 minut tedensko
od 2. razreda dalje, glej Pravilnik o izvajanju pouka v
glasbenih šolah,
pri individualnem pouku sodeluje tudi korepetitor, in sicer z
1,33 ure tedensko na oddelek (16) učencev od 1. do 4.
razreda oziroma 2 uri na oddelek (16) učencev od 5. razreda
dalje.

2 NAUK O GLASBI
skupinski pouk,
1,33 ure za skupino z 12 do 16 učenci,
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nauk o glasbi se praviloma izvaja po 6- in 4-letnem
programu, učenci pa so razporejeni glede na starost ob vpisu
na instrument.

3 SKUPINSKO IGRANJE IN PETJE
skupinski pouk, 2 uri za povprečno 5 učencev,
upoštevajo se učenci trobente in baritona od 4. razreda dalje.

INSTRUMENTI S TIPKAMI: HARMONIKA

1
2
3

Predmeti, stopnja, razred
in število ur na
teden
Harmonika
Nauk o glasbi
Skupinsko igranje in petje

NIŽJA STOPNJA
1
1,33
1,33

2
1,33
1,33

3
1,33
1,33

4
1,33
1,33
2

VIŠJA STOPNJA
5
2
2
2

6
2
2
2

Opomba
(piporočena
starost)

7 do 9 let

Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete
35 tednov pouka – 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope.

Pojasnila k predmetniku
1 HARMONIKA
individualni pouk,
dodatni pouk lahko po 0,66 (0,67) ure oz. 30 minut tedensko
od 2. razreda dalje, glej Pravilnik o izvajanju pouka v
glasbenih šolah.
2 NAUK O GLASBI
skupinski pouk,
nauk o glasbi se praviloma izvaja po 6- in 4-letnem
programu, učenci pa so razporejeni glede na starost ob vpisu
na instrument.
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3 SKUPINSKO IGRANJE IN PETJE
skupinski pouk, 2 uri za povprečno 5 učencev,
upoštevajo se učenci harmonike od 4. razreda dalje.

BRENKALA: KITARA

1
2
3

Predmeti, stopnja, razred
in število ur na
teden
Kitara
Nauk o glasbi
Skupinsko igranje in petje

NIŽJA STOPNJA
1
1,33
1,33

2
1,33
1,33

3
1,33
1,33

VIŠJA STOPNJA

4
1,33
1,33
2

5
2
2
2

6
2
2
2

Opomba
(piporočena
starost)

8 do 10 let

Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete
35 tednov pouka – 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope.

Pojasnila k predmetniku
1 KITARA
individualni pouk,
dodatni pouk lahko po 0,66 (0,67) ure oz. 30 minut tedensko
od 2. razreda dalje, glej Pravilnik o izvajanju pouka v
glasbenih šolah.
2 NAUK O GLASBI
skupinski pouk,
1,33 ure za skupino z 12 do 16 učenci,
nauk o glasbi se praviloma izvaja po 6- in 4-letnem
programu, učenci pa so razporejeni glede na starost ob vpisu
na instrument.
3 SKUPINSKO IGRANJE IN PETJE
skupinski pouk, 2 uri za povprečno 5 učencev,
upoštevajo se učenci kitare od 4. razreda dalje.

Mitja Mastnak: OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V MODULU AVSENIKOVA GLASBA

79

GODALA: KONTRABAS

1
2
3

Predmeti, stopnja, razred
in število ur na
teden
Kontrabas
Nauk o glasbi
Skupinsko igranje in petje

NIŽJA STOPNJA
1
1,33
1,33

2
1,33
1,33

3
1,33
1,33

VIŠJA STOPNJA

4
1,33
1,33
2

5
2
2
2

6
2
2
2

Opomba
(piporočena
starost)

11 do 18 let

Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete
35 tednov pouka – 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope.

Pojasnila k predmetniku
1 KONTRABAS
individualni pouk,
dodatni pouk lahko po 0,66 (0,67) ure oz. 30 minut tedensko
od 2. razreda dalje, glej Pravilnik o izvajanju pouka v
glasbenih šolah,
pri individualnem pouku sodeluje tudi korepetitor, in sicer z
1,33 ure tedensko na oddelek (16) učencev od 1. do 4.
razreda oziroma 2 uri na oddelek (16) učencev od 5. razreda
dalje.
2 NAUK O GLASBI
skupinski pouk,
1,33 ure za skupino z 12 do 16 učenci,
nauk o glasbi se praviloma izvaja po 6- in 4-letnem
programu, učenci pa so razporejeni glede na starost ob vpisu
na instrument.
3 SKUPINSKO IGRANJE IN PETJE
skupinski pouk, 2 uri za povprečno 5 učencev,
upoštevajo se učenci kontrabasa od 4. razreda dalje.
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PETJE

1
2
3

Predmeti, stopnja, razred
in število ur na
teden
Petje
Nauk o glasbi
Skupinsko igranje in petje

NIŽJA STOPNJA
1
1,33
1,33

2
1,33
1,33

3
1,33
1,33

VIŠJA STOPNJA

4
1,33
1,33
2

5
2
2
2

6
2
2
2

Opomba
(piporočena
starost)

17 do 24 let

Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete
35 tednov pouka – 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope.

Pojasnila k predmetniku
1 PETJE
individualni pouk,
dodatni pouk lahko po 0,66 (0,67) ure oz. 30 minut tedensko
od 2. razreda dalje, glej Pravilnik o izvajanju pouka in
glasbenih šolah,
pri individualnem pouku petja sodeluje tudi korepetitor, in
sicer s po 1 uro tedensko na tri učence.
2 NAUK O GLASBI
skupinski pouk,
1,33 ure za skupino z 12 do 16 učenci.
3 SKUPINSKO IGRANJE IN PETJE
skupinski pouk, 2 uri za povprečno 3 učence,
upoštevajo se učenci petja od 4. razreda dalje.
Izobraževanje v posameznem programu od točke 1 do 7 traja 6 let.
Pouk je individualen in poteka enkrat tedensko. Ena učna ura traja 60
minut. Skupinsko igranje in petje je skupinski pouk in poteka enkrat
tedensko. Ena učna ura traja 60 minut. Nauk o glasbi in solfeggio je
skupinski pouk in poteka enkrat tedensko. Ena učna ura traja 60 minut.
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8.4. Učni načrti
Opredelitev, splošni cilji in vsebine predmetov so enaki kot tisti, ki
veljajo v vseh javnih glasbenih šolah, in so določeni s strani Ministrstva za
šolstvo in šport Slovenije. Prav tako velja za izvedbene standarde,
normativi in standardi znanja, ki so zaradi Avsenik vsebin posebni v višjih
razredi, pa bodo prikazani in strnjeno navedeni kot Zakonitosti ustvarjanja
in poustvarjanja Avsenikove glasbe ter njena specifika pri posameznih
predmetnih. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na
izpitu za 4. razred pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in
muzikalnih elementov igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.
Ob koncu nižje stopnje imajo učenci že razvito tehniko in oblikovan ton.
Razumejo in igrajo notne vrednosti, punktirane note in istoimenske pavze
v vseh osnovnih taktovskih načinih. Tekoče igrajo durove in vse tri molove
lestvice s trozvoki in po obsegu, odvisnem od posameznika. Znajo se že
sami uglasiti.135
Ob koncu višje stopnje morajo učenci pri izvajanju že kazati
razumevanje različnih stilov, kot so klasika, jazz in seveda tudi Avsenikov
stil izvajanja. Učenci pri izvajanju že kažejo zrelost za javne nastope in
obvladujejo glasbeni material v smislu muzikalne in ritmične interpretacije,
prepoznajo svojo vlogo v glasbeni kompoziciji in dajo določeni skladbi
osebno noto. Kompletno obvladujejo svoj instrument v smislu obsega,
tehnike in artikulacijskih načinov, dinamiko in vibrato. Pomembni so
nastopi doma pred starši ter šolski in javni nastopi. Učenci nastopajo ves
čas izobraževanja kot solisti ali skupinsko, poseben čar za njih in
poslušalce pa pomenijo nastopi v muzeju Avsenik.
Pri dodatnem spoznavanja in osvajanju Avsenikovega glasbenega
zaklada, stila in načina igranja so najpomembnejše vsebine zbrane v
posebnih učbenikih Glasbene šole Avsenik. Sestavljeni so iz več delov, v
katerih gre za zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove glasbe,
za osnove izvajanja le te, za osnovne značilnosti Avsenikovega stila, za
vaje pri doseganju ciljev, za praktične primere iz glasbenega opusa bratov
135

Glasbena šola Avsenik, Modul Avsenikova glasba, 5.
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Avsenik ter za notne in slušne primere za vsak instrument posebej.
Praktično so uporabljeni tudi kot osnovno učno, seminarsko ali drugo
gradivo za učitelje in učence ter vse ostale udeležence v povezavi s
poučevanjem te glasbe v okviru Glasbene šole Avsenik.
V štirinajstih mapah so zbrane tudi nekatere originalne priredbe
skladb ansambla Avsenik, ki jih posebej v namen uradnega glasbenega
šolstva take vrste pripravi Vilko Ovsenik, ki je to počel tudi prej že ves čas
za same Avsenike.136
8.4.1. Trobenta
Primarna vloga trobente je igranje fanfar in igranje glavne melodije
v »forte« delih. Barva trobente je svetla in prodorna. V pihalnem orkestru
jo pri igranju glavne melodije skupaj s klarineti nadomeščata njena
sorodnika krilovka ali klarinet. Stilno je igranje Avsenikove glasbe še
najbolj podobno vlogi in stilu igranja, kot ga srečamo v plesnih oblikah jazz
glasbe, predvsem v dixielandu in swingu. V poglavju trobenta v modulu
Avsenikova glasba so podrobneje opisane stilne posebnosti pri igranju
Avsenikovega stila in vaje za dosego cilja.
Franc Košir, legendarni trobentač ansambla bratov Avsenik, je
pustil v narodnozabavni glasbi neizbrisen pečat. V njegovem glasbenem
izrazu je bilo še posebej čutiti tudi elemente zabavne, plesne glasbe, saj
se je z njo zelo temeljito srečal že na začetku svoje glasbene poti. Tu bi
omenil širok jazzovski ton, vodoravno držo trobente in vibrato z roko.
Poleg tega je Franc Košir izstopal s svojo pojavo, saj je bil tudi nepozaben
komik. Njegov izredno lep ton trobente v vseh registrih najbolje
ponazarjajo posnetki na slovenski in nemški verziji albuma Zlati zvoki. 137
Poglavju o trobenti lahko dodam še zgoščenko, ki je bila izdana ob 15.
obletnici smrti Franca Koširja. Na zgoščenki so zbrane njegove
najodmevnejše pesmi z ansamblom Avsenik.138

136

Ovsenik, V. Originalne priredbe skladb ansambla bratov Avsenik, 1–14.

137

Podpečan, Osnove izvajanja Avsenikove glasbe, trobenta.

138

Avsenik, S. in Ovsenik V. Tak je bil en Franc Košir.
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Poglavje o Avsenik načinu igranja trobente z ogromno notnimi in
slušnimi navedbami primerov najdemo tudi pri H. Reitmannu,139 in M.
Reumüllerju.140
8.4.2. Klarinet
Klarinet spada v družino pihal. Srečamo ga prav v vseh zvrsteh
glasbe in najrazličnejših zasedbah, kot so simfonični in pihalni orkester,
big band, dixieland band in druge manjše zasedbe. Z lahkoto igra višje in
tam je barva bolj špičasta, vesela, kot tudi nižje, kjer je zelo barvit in
uporaben za dramatične učinke. V pihalnem orkestru melodijo dostikrat
igra skupaj s trobento, vendar se pri daljših notnih vrednostih klarinetu v
aranžmaju dodajajo okraski in hitrejše pasaže.
In ravno ta kombinacija klarineta in trobente je v aranžmajih
opažena tudi pri Avsenikovi glasbi. Osnovne značilnosti klarinetista v tej
zvrsti glasbe so tudi igranje na odru, karizma, širok pulzirajoč ton in še
posebej muzikalno in široko barvanje trobente. Kar se dinamike tiče, gre
za največji možni razpon od najbolj tiho pa do najbolj široko in glasno, še
posebej v najbolj napetih delih skladb. Artikulacija je bila največkrat
portato in pulzirano na osnovno melodijo. Pri vzporednem igranju ali s
trobento ali harmoniko ali petjem je zelo pomemben zveneč in ne
prekratek staccato, vibrato in celo tremolo. Najlepši primer za zadnje je
koncertna skladba Veter nosi pesem mojo. Način uporabe portata, legata,
staccata in glissanda je zelo nazorno in s primeri naveden v učbenikih, ki
jih posebej v ta namen uporablja samo Glasbena šola Avsenik. Posebej
za tehnično zahtevna mesta je napisanih tudi kar nekaj tovrstnih skladb.141
Poglavju o klarinetu lahko dodamo še CD Albin Rudan – klarinet.
Na zgoščenki so zbrane njegove najodmevnejše interpretacije in Avsenik
skladbe v času njegovega aktivnega igranja v tej zasedbi.142

139

Reitmann, 109.

140

Reumüller, 322.

141

Podpečan, Osnove izvajanja Avsenikove glasbe, klarinet.

142

Avsenik, S. in Ovsenik V. Albin Rudan – Klarinet.
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Poglavje o Avsenik načinu igranja klarineta z ogromno notnimi in
slušnimi navedbami primerov najdemo tudi pri H. Reitmannu143 in M.
Reumüllerju.144
8.4.3. Harmonika
Pri pouku tega instrumenta v modulu Avsenikova glasba se poleg
že vseh do sedaj naštetih vsebin največ uporablja notna izdaja skladb s
skupnim naslovom Igraj kot Slavko Avsenik. Izšla je takoj po koncu
aktivnega delovanja ansambla in je šola za harmoniko, ki je posebej
prirejena načinu igranja Slavka Avsenika in njegovega kvinteta. V njem je
predstavljen

nov

način

igranja

narodnozabavne

glasbe

na

tem

instrumentu. V njej so glasbeno teoretične in tehnične osnove, ki so
namenjene že spretnejšim glasbenikom. Torej v višjih razredih osnovnega
glasbenega izobraževanja in nekje po četrtem razredu instrumenta.
Prvi del je bolj tehničen z lestvicami in etudami, v drugem delu pa
so skladbe iz zakladnice bratov Avsenik. Skladbe so skrbno izbrane in so
izraziti primeri sloga Slavka Avsenika. S pomočjo tega učbenika in učitelja
se učenec lažje približa posebnemu načinu, ki je značilen prav posebej za
to zvrst glasbe. Za igranje skladb Slavka Avsenika je značilno tudi
posebno vodenje meha, ki pripomore k pravilnemu oblikovanju celote. V
nasprotju s klasičnim vodenjem meha, pri katerem je spodnji del po
možnosti zaprt in se le zgoraj pahljačasto odpira in zapira, je tu gibanje
meha povečini ravno obratno. Zgoraj je meh zaprt, spodaj pa odprt. Ta
način igre ni samo optično učinkovit, ampak omogoča tudi boljšo dinamiko
ob manjšem naporu roke, ki vodi meh.145
Poglavje o Avsenik načinu igranja harmonike z ogromno notnimi in
slušnimi navedbami primerov najdemo tudi pri H. Reitmannu146 in M.
Reumüllerju.147

143

Reitmann, 128.

144

Reumüller, 270.

145

Avsenik, S. in Ovsenik V. Igraj kot Slavko Avsenik, 4.

146

Reitmann, 57.

147

Reumüller, 167.
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8.4.4. Bariton
Bariton spada v skupino koničnih trobil, kamor npr. uvrščamo tudi
basovsko tubo. Srečamo ga predvsem v pihalnih orkestrih, kot solo in
orkestrski inštrument pa se pojavlja tudi v jazzovski in klasični glasbi. Je
nekakšna alternativa pozavni, a ima bolj gladek, temnejši ton. Bariton je
sicer splošno rabljen izraz za to vrsto trobila, verjetno tudi zaradi registra in
barve.
Vendar se inštrument, ki ga uporabljamo za basiranje v Avsenikovi
glasbi, pravilno imenuje evfonij. Razlika med evfonijem in baritonom je v
številu ventilov. Bariton ima 3, evfonij pa 4, kar mu podaljša obseg za
kvarto navzdol. V nadaljevanju in v praksi zato najpogosteje uporabljamo
splošni izraz bariton. Zaradi svoje mehke barve, registra in tehničnih
zmožnosti je izredno vsestranski inštrument. Igra lahko solo pasaže,
počasnejše ali bolj virtuozne v vseh legah, in tudi basovske figure. Prav
možnosti basiranja so bile vzrok, da se je kot basovski inštrument uporabil
v Avsenikovem kvintetu. Pri nastanku Avsenikove zasedbe se je v to
glasbo zakoreninil tudi kontrabas kot bas instrument. Zagotovo zaradi
možnosti igranja v pizzicato tehniki in svoje zgodovinske vloge v zvrsteh,
ki so vplivale na stil Avsenikove glasbe. Člani zasedbe so pred tem igrali
blues, dixieland, swing, jazz in prvine teh ritmov so tudi na tak način
prenesli na delovanje v novem, skupnem ansamblu. Na splošno je pri
Avsenikih veljalo pravilo, da se je pri bolj veselih, odsekanih skladbah
uporabljal bariton, v harmonsko bogatih in tehtnejših skladbah pa
kontrabas. Sicer to pravilo tudi ni vedno veljalo, saj imamo danes v
posnetkih na voljo tudi obratne primere, a so seveda redkejši. Izvajanje
bas linije na obeh inštrumentih je podobno. Tako pri polki kot pri valčku
postavljamo v določeni harmoniji izmenjaje osnovni bas harmonije in
njegovo kvinto oziroma kvarto navzdol. Med posameznimi harmonijami pa
izvajamo menjalne figure.148
Še ena posebnost je povezana prav z Mikom Sossom, basistom
zasedbe Avsenik. Igral je namreč poprečkan kontrabas, kar je bila prava
redkost nasploh v uporabi tega instrumenta do tedaj. Več o tej temi je moč
148

Podpečan, Osnove izvajanja Avsenikove glasbe, bariton.
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prebrati v učbenikih Glasbene šole Avsenik, kjer sta oba inštrumenta in
njune funkcije ter praktična uporaba v Avsenikovi glasbi zelo podrobno
razloženi. Podrobno so opisane tudi vse stilne posebnosti pri igranju
Avsenikovega stila in vaje za dosego cilja. Obsegajo osnovne značilnosti
in stilistiko Mika Sossa kot basista, baritonista. V njem so poglavja o
artikulaciji, tehniki, barvi tona, fraziranju in muzikalnosti. V zadnjem
poglavju pa so tipične Avsenikovih skladbe, ki zaokrožujejo celoto v
procesu obravnavanja interpretacije Avsenikove glasbe in so namenjene
tudi skupinskemu igranju v Glasbeni šoli Avsenik oziroma seminarjih, ki jih
ta šola organizira.
Poglavje o Miku Sossu in njegovem bariton oziroma kontrabas
načinu igranja najdemo zopet pri H. Reitmannu149 in M. Reumüllerju.150
8.4.5. Kitara
Učbenik, ki se v Glasbeni šoli Avsenik uporablja za kitaro in ritem v
tej glasbi, je tudi velika prednost pri podajanju in razumevanje ritmično
harmoničnih pravil igranja Leva Ponikvarja in nekaterih glasbenih
posebnosti tega instrumenta. V njem so zelo podrobno prikazani vsi
kitarski akordi, ki so bili posebnost pri igranju te glasbe. Večinoma so tudi
poslikani, skladbe iz zakladnice bratov Avsenik pa so opremljene s kitara
akordi in ritmičnimi zapisi za načine izvajanja udarcev. Pri igranju kitare je
pomembnih več dejavnikov, kot so sama izbira kitare za to glasbo, izbira
strun, za igranje na odru tudi izbira ojačevalca in, zelo značilno prav za
Leva Ponikvarja, igranje s pedalom za sprotno uravnavanje glasnosti na
odru.
Ker je prav to področje, s katerim sem kot kitarist zagotovo najbolj
povezan,

sem

največji

del

vsebin

za

priročnik

Ritem

kitara

v

narodnozabavni glasbi pripravil kar sam skupaj z odličnim nemškim jazz
kitaristom Gerhardom Krausem. Vse to je na voljo tudi učencem Glasbene
šole

Avsenik

v

višjih

razredih

glasbenega

izobraževanja

Mednarodnih delavnicah v Begunjah na Gorenjskem.

in

na

151

149

Reitman, 26.

150

Reumüller, 231.

151

Mastnak M. in Kraus G. Kitara v narodno zabavni glasbi.
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8.4.6. Petje
V Avsenikovi glasbi je vokal vsekakor pomemben dejavnik, saj
obstaja v njegovem glasbenem repertoarju dobra polovica skladb, ki imajo
poleg instrumentalnega dela tudi vokalni. Kakor so se z leti spreminjali
instrumentalni aranžmaji, zven in interpretacija Avsenikovih pesmi, tako
opažamo spreminjanje teh glasbenih elementov tudi pri vokalih. Seveda
so svojo noto dodali tudi vokalisti, ki so prepevali pri Avsenikih v
posameznih obdobjih. In njim se je prilagodila tudi pevska lega, tonaliteta,
brata Avsenik pa sta znala poiskati glasbene motive, ki so bili za pevce v
določenem obdobju najbolj sprejemljivi. Vsak od njih je imel tudi solistične
točke – skladbe, po katerih je poznan še danes.
Kar se tiče pevske barve in nastavka, gre za petje z zvenečim
nastavkom, nekje med klasičnim solopevskim nastavkom in naravnim
glasom. To daje relativno naraven zvok, ki je bliže širšemu poslušalstvu.
Vilko Ovsenik je nekoč dejal, da je nastavek pri petju Avsenikove glasbe
primerljiv z nastavkom, ki je v uporabi v angleški pop šoli petja.
Stil petja in vokalni aranžmaji so bili torej različni. V obdobju, ko sta
prepevala Franc Koren in Danica Filiplič, je bil poudarek predvsem na
enostavnih melodijah, z besedili v ljudskem duhu. Danico je odlikoval
izjemno prodoren in zveneč sopran, prav tak je bil tudi tenor Franca
Korena. Taki glasovi za učinek energije in veselja niso potrebovali še
dodatnega poudarjanja. Vibrato pa je bil kar konkreten. Lahko bi rekli, da
se je način pri petju melodij z dolgimi toni malce spogledoval z italijanskim
»belcanto« petjem. Na majhnih ploščah bratov Avsenik so nekaj skladb
takrat posnele tudi druge pevke. V obdobju med letoma 1961–1973 sta v
duetu prepevala Franc Koren in Ema Prodnik. Ema je s svojim liričnim
glasom dodala nekaj več mehkobe in prefinjenosti, kar se je posebej
poznalo pri solističnih valčkih, kot so bili Čakala bom, Nabrala bom šopek
cvetja in druge podobne skladbe. Pevske lege so bile večkrat kot poprej v
tercah, ki za razliko od sekst zvenijo manj špičasto. Konec šestdesetih let
se je vedno bolj začel uporabljati 3. glas, ki ga je prepeval klarinetist Albin
Rudan. Tudi melodije in aranžmaji so začeli postajati vedno bolj
kompleksni, kar je opaziti na najbolj tehtnih in dovršenih produkcijah
Ansambla bratov Avsenik, Zlati zvoki, Srebrne smučine in Za tvoj praznik.
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Na teh sta se omenjenim trem pevcem pridružila tudi pevca takratne
zasedbe Slovenskega okteta Peter Čare in Peter Ambrož. V vokalnih
aranžmajih iz tega časa je opaziti klasično razporeditev moškega
štiriglasja, Ema Prodnik je prepevala vlogo prvega tenorja ali pa oktavo 2.
tenorju. Tudi uporabo večglasnega mrmranja in unisono petja prej v tej
zvrsti glasbe nismo ravno pogosto srečevali. Nato je začel s svojo
drugačno pevsko vlogo v ansamblu tudi trobentač Franc Košir, ki je
snemal humoristične skladbe. Po letu 1973 sta brata Avsenik začela z
drugačno vokalno zasedbo, pevskim tercetom. Mezzosopranistki Emi
Prodnik sta se po odhodu Franca Korena pridružila altistka Jožica Svete in
baritonist Alfi Nipič. To je pomenilo zopet novo in popolnoma drugačno
vokalno obdobje v njihovi glasbeni zgodovini. Prva slovenska produkcija s
to zasedbo je bila plošča Slovenija, od kod lepote tvoje. V aranžmajih
zasledimo predvsem veliko pevskega triglasja. Zaznati je več harmonij in
manj ekstremnih višin ter glasovne ostrine, v interpretaciji pa več
umirjenosti in mehkobe. Poleg melodij z besedili so bile v uporabi tudi
melodije, ki so se prepevale z »univerzalnimi zlogi«, ki niso vezani na
nobeno jezikovno skupino, npr.: šubidubi, tralala, tibidi in podobno. Takšen
način petja srečamo tudi pri vokalni improvizaciji v jazzovski glasbi ob
spremljavi big banda ali manjše zasedbe, kar se ponovno navezuje na
dejstvo, da so te prvine Avseniki uporabljali z največjim občutkom in
obvladovanjem.152
V učbeniku Glasbene šole Avsenik so poglavja in glasbeni primeri o
osnovnih vajah za dihanje in ogrevanje, reševanje osnov nastavka, vaje
za preponsko dihanje ter za pravilno in jasno izgovorjavo. Posebni
poudarek je na vajah za vibrato in vajah za poudarjanje zlogov in vokalov,
t. i. bell efekt. Ta se povečini uporablja na četrtinkah in daljših notnih
vrednostih, seveda pa je povezan tudi s karakterjem posamične skladbe.
Zato je pri nežnih in liričnih skladbah povečini bolj blag in pri poskočnih
skladbah bolj izrazit. Sledijo poglavja z vajami, konkretnimi primeri in
notnim materialom skladb iz zlatega Avsenikovega obdobja.

152

Podpečan, Osnove izvajanja Avsenikove glasbe, petje.
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Na prvi slovenski plošči ansambla Avsenik pojeta Danica Filiplič in
Franc Koren.153 Izbor najlepših pesmi, ki jih je pela Ema Prodnik skupaj z
ansamblom Avsenik, najdemo na CD-ju Čakala bom.154 Plošči Zlati zvoki
1155 in Zlati zvoki 2156 sta bila posneti v zlatem obdobju Ansambla bratov
Avsenik in prodani v milijonskih nakladah. Še danes pomenita vzorni
primer štiriglasnega Avsenik načina petja. Na dvojnem CD-ju z zbranimi
uspešnicami bratov Avsenik pa najdemo najlepše glasbene primere
terceta.157 Alfi Nipič ima svoje pevske skladbe z Ansamblom Avsenik
zbrane na CD-ju Alfi Nipič 1.158
8.4.7. Violina
Pri predmetu violina se v dodatnih vsebinah iz zakladnice ansambla
Avsenik seveda v celoti uporablja in izvaja program, ki je s strani Vilka
Ovsenika napisan v povezavi njihove glasbe z godali. Literature je kljub
vsemu veliko, največji del pa predstavlja plošča Zvoki violin z Ansamblom
bratov Avsenik, ki je nastala po letu 1970. Na voljo je še ogromno
podobnega gradiva za simfonične zasedbe, ki so redno in priložnostno
izvajale to vsebino v svojih glasbenih ustanovah.
8.4.8. Nauk o glasbi
Podobno kot pri ostalih predmetih, instrumentih tudi pri nauku o
glasbi navajam samo posebnosti za modul Avsenikova glasba. Učenci
razumejo in uporabljajo elemente glasbenih vsebin iz zakonitosti
ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove glasbe. Samostojno znajo tvoriti
glasbeni motiv, ga prirediti v skladu z zakonitostmi Avsenikove glasbe za
ansambel in pevce. Predstavljena jim je vsebina poti do klasičnega
Avsenikovega kvinteta ter obravnavanje značilnosti, vloge in opredelitve
instrumentov v Avsenikovi glasbi. Opredelitev skupinskega igranja in petja
v Avsenikovi glasbi, kot so pevska sekcija, duo trobente in klarineta ter
153

Avsenik, S. in Ovsenik V. Tam, kjer murke cveto.

154

Avsenik, S. in Ovsenik V. Ema Prodnik – Čakala bom.

155

Avsenik, S. in Ovsenik V. Zlati zvoki 1.

156

Avsenik, S. in Ovsenik V. Zlati zvoki 2.

157

Avsenik, S. in Ovsenik V. Uspešnice bratov Avsenik.

158

Nipič, A. Alfi Nipič 1.

Mitja Mastnak: OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE V MODULU AVSENIKOVA GLASBA

90

ritmično harmonična sekcija. Obravnavanje vsebine o osnovah aranžiranja
Avsenikove glasbe, kjer gre za tipe skladb in glasbene oblike, posebej
povezane z vsebino Avsenikove glasbene zakladnice.159
8.4.9. Skupinsko igranje in petje
Skupinsko igranje in petje se izvaja v skladu s predmetniki za pouk
inštrumentov in petja. Praviloma so vanjo vključeni učenci višje stopnje
glasbene šole. Pouk se izvaja v skupinah od dva do devet učencev, duo
oziroma duet, trio oziroma tercet, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet,
nonet in je pomembno dopolnilo pouka solističnega inštrumenta oziroma
petja. Učencem omogoča doseganje ustreznega znanja in pridobivanje
izkušenj za začetek vključevanja v skupinsko muziciranje. Poleg ustaljenih
komornih zasedb se v modulu Avsenikova glasba izvaja skupinsko igranje
in petje v skupinah vokalni duo, trio, inštrumentalni trio in kvintet, kvintet s
pevci ter pihalni orkester.
S pogledom na zgoraj omenjene zasedbe se uporablja literatura, ki
jo je v vseh letih dela ustvarjal Vilko Ovsenik in je že napisana za
posamične inštrumente ali petje. Sproti pa vsako šolsko leto zaradi potreb
po izvajanju na internih in javnih nastopih Glasbene šole Avsenik nastaja
ogromno novih priredb, ki pa so seveda odvisne od zmožnosti glede na
učence in na vsebino nastopov. Najboljši šolski ansambli in komorne
zasedbe večkrat nastopijo tudi zunaj šole na prireditvah, revijah in tudi na
ustreznih

glasbenih

tekmovanjih.

Še

posebej

na

Mednarodnem

tekmovanju harmonikarjev za nagrado Avsenik in na Festivalu Avsenik.
Osnovna naloga učitelja ali mentorja je, da razvija ljubezen do te
glasbe in skupinskega muziciranja in da primerno tudi vključuje pevce in
instrumentaliste glede na njihova predznanja in obvladovanja. Zato je na
šoli veliko možnosti različnih kombinacij inštrumentov in pevcev,
razpoložljiva literatura pa zelo obširna. Predvsem na višji stopnji se
uporabljajo tudi različne priredb Avsenikove glasbe. Velik poudarek je tudi
slovenski glasbi nasploh.

159

Glasbena šola Avsenik, Modul Avsenikova glasba, 90.
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Pri skupinskem igranju in petju učence nenehno navajamo na
medsebojno poslušanje ter na čim bolj enako artikuliranje in enotno
fraziranje pri igranju skladb iz zakladnice glasbenega fenomena Avsenik.
Tudi na stilne zakonitosti, reševanje specifičnih ritmičnih, agogičnih in
tonskih problemov, ki sestavljajo tudi začetke orkestralne igre, v kateri se
vse težave in problemi samo še povezujejo. Smisel in pomen komorne
igre je tudi v nastopanju.
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9. DRUGI DOGODKI V OKVIRU GLASBENE ŠOLE
AVSENIK
Glasbena šola Avsenik poleg osnovnega glasbenega izobraževanja
organizira še kar nekaj dejavnosti, ki so trdno povezane z njeno vsebino in
prostorom. Kot najpomembnejše lahko zagotovo navedemo Mednarodno
tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik in Mednarodne glasbene
delavnice v Begunjah na Gorenjskem.

9.1. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado
Avsenik
Glasbena šola Avsenik je organizator mednarodnega tekmovanja
harmonikarjev za nagrado Avsenik, ki vsako leto konec januarja poteka v
Begunjah na Gorenjskem. Tekmovanje je tudi javno veljavno na nivoju
glasbenega šolstva Slovenije, rojstna vasica legendarnih bratov Slavka in
Vilka Avsenika pa je cel vikend od zore do mraka polna zvokov harmonik.
Letos se je tam odvijalo že 9. tradicionalno mednarodno tekmovanje
harmonikarjev za nagrado Avsenik, tako da bo naslednje leto že prvi mali
jubilej.
Večina harmonikarjev se v Begunje pripelje iz bolj oddaljenih krajev
Slovenije, tako da se prvi na sobotno jutro pojavijo tam že malce po sedmi
uri zjutraj. Tekmovalci iz tujine pa tja pridejo že celo dan prej in imajo svoj
uvodni glasbeni večer v sosednjem gostišču. Letos smo prvič, odkar
poteka tekmovanje, lahko pozdravili tudi tekmovalca s Poljske. Tekmovalci
se zvrstijo v disciplinah klavirske, kromatične in diatonične harmonike ter v
disciplini duo harmonik.
Po starostnih kategorijah so tekmovalci razvrščeni do 12 let, od 12
do 16 let, od 16 do 22 in zadnji 22 let in več. Tekmovanje skozi celotno
zgodovino kaže na to, da je najbolj privlačno za osnovno in srednješolsko
mladino. Po številu prijav gledano celostno za vsa leta je malo v prednosti
diatonična harmonika, kljub temu, da je veliko več notnega gradiva na
voljo za klavirsko harmoniko. Nivo znanja tekmovalcev se občutno
povečuje iz leta v leto in vztrajno učenje in vadba na instrumentu pripelje
do želenih rezultatov. Predsednik žirije je vsa leta Slavko Avsenik mlajši,
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ostala člana pa sta še predstavnik iz tujine in predstavnik iz vrst slovenskih
velikih imen v tej zvrsti glasbe.
Tekmovalna dvorana

je ves čas polna mentorjev, poslušalcev,

družin in obiskovalcev, ki vsak na svoj način spremljajo in bodrijo
nastopajoče tekmovalce. Ti se predstavijo po ustaljenem programu
Avsenikovega tekmovanja z dvema tekmovalnima skladbama. Ena je
obvezna iz razpisa, vnaprej predlagana po izboru strokovnih sodelavcev
organizatorja, in ena po lastni izbiri, ki pa mora prav tako biti iz
Avsenikovega repertoarja. Obvezno skladbo tekmovalci izvajajo ob
spremljavi kitarista in basista, prosti program pa sami ali v duetu, če gre za
tekmovalno disciplino duo harmonik. Program tekmovanja se povezuje, v
dvorani poteka tudi prenos vseh nastopov, naknadno pa se objavijo tudi
reportaže v večini slovenskih medijev.

9.2. Mednarodne glasbene delavnice v Begunjah na
Gorenjskem
Tradicionalna mednarodna Avsenikova glasbena delavnica v
organizaciji Glasbene šole Avsenik se odvija vsako leto konec avgusta.
Začetki segajo v leto 2005, tako da bo letošnja že deseta po vrsti.
Delavnice potekajo v prostorih Glasbene šole Avsenik in podružnične
Osnovne šole Begunje ter prostorih dvorane in glasbenega studia
Avsenik. Udeleženci delavnic se učijo Avsenikovega stilnega igranja na
inštrumentih kvinteta, kot so klavirska harmonika, diatonična harmonika,
kitara, bariton, kontrabas, klarinet, trobenta in tudi petje kot vokalni del
izobraževanja. Glasbenih delavnic se udeležujejo prijavljeni iz Slovenije,
Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške ter tudi iz Francije in Poljske. Med njimi
je skoraj polovica mlajših udeležencev, ki s to zvrstjo glasbe šele
začenjajo in se z načinom šele spoznavajo. Druga polovica pa so starejši,
ki želijo popraviti tehniko trenutnega igranja v njihovih skupinah in
ansamblih.
Strokovni del delavnic organizacijsko pokriva Glasbena šole
Avsenik s svojimi učitelji mentorji, nekaj strokovnega kadra pa je
povabljenega tudi dodatno iz povezav z vsebino in načinom dela pri
podajanju osnov in zakonitosti za poustvarjanje Avsenikove glasbe. V
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uvodu poteka kratek neuraden sprejem udeležencev v prostorih Galerije
Avsenik. Sledi razdelitev na individualno, dopoldansko poučevanje
udeležencev, in popoldansko, skupinsko igranje. Vsak dan se udeleženci
na tak način povprečno učijo okoli 6 ur. Ker pa se vsako leto med
udeleženci spletejo prijateljske vezi, so zabavni večeri namenjeni tudi
druženju in sprostitvi po napornem dnevu. Skupaj s svojimi mentorji
pripravijo tudi čudovit glasbeni večer na vrtu Gostilne Avsenik, kjer skupaj
prikažejo delo na delavnicah. Udeleženci potrjujejo dejstvo, da so rezultati
strnjenega učenja, kljub temu, da je delavnica kratka in obsega zgolj
tridnevno izobraževanje, več kot učinkoviti in vidni, izkušnje sodelovanja
oz. udeležbe pa uporabne še dolgo po zaključku glasbene delavnice.
Žal je Slovenija ravno tej šoli, čeprav edini take vrste pri nas in v
svetu, namenila minimalni možni vpis, torej 35 učencev, saj sofinancira
svoj del samo za tolikokšno kvoto in takšen program. Žal je to realno za
preživetje veliko premalo. Če bi katerega koli ravnatelja slovenske
glasbene šole povprašali o tem, bi vam prav gotovo povedal, da je
preživetje s takšnim številom učencev na meji znanstvene fantastike. In to
je vse. Ostalo bodo morali šola in Avseniki financirati sami, kot je to doslej
počela Brigita Avsenik, ki je to šolo tudi ustanovila in financirala. Ob
visokem jubileju te glasbe, njeni že 60-letnici, bi odnos do Avsenikove
glasbe pri nas zagotovo moral biti popolnoma drugačen. Žal se na to
glasbo spomnijo in se z njo veselijo samo takrat, ko Slovenija zmaguje,
torej na športnih prireditvah in podobno. Ko pa gre za postavitev in
ohranitev glasbene šole, pa je zadeva že čisto drugačna.
Kot pedagoški vodja te šole imam skupaj z Avseniki in učitelji na
naši glasbeni šoli načrt za poučevanje te glasbe tudi zunaj naše matične
šole v Begunjah. Pripravili smo svoj načrt dela, vizijo in pot k letnemu
povečanju vpisa v program nadstandard, ki pa je žal popolnoma
ekonomski in zato cenovno za marsikoga danes že previsok – in to kljub
veliki želji po spoznavanju in ohranjanju naše, slovenske glasbe. Kako bo
realno s tem v prihodnosti naj pokaže zgodovina, ona ima namreč na
koncu vedno najbolj prav.
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10. ZAKLJUČEK
Pomen Avsenikovega glasbenega fenomena je razvit nov, pristen
glasbeni izraz, ki je tako visok in dolgotrajen, da je močno priljubljen tako v
slovenski glasbi kot tudi v srednjeevropskem svetu. Slovensko glasbo je
ponesel in prenesel v najprestižnejše in največje koncertne dvorane, vse
do Berlinske filharmonije, s pomočjo plošč in video posnetkov pa hkrati v
domove milijonov privržencev.
Dejstvu tako zavidljivih dosežkov in uspešnosti sta botrovala
navdušena predanost glasbi in nadvse profesionalen pristop do glasbe in
glasbenega poklica. Kljub temu so vseskozi ohranili tisto prvinsko pristnost
in preprostost, ki je spoj domačega tona Slavkovega nezadržnega kovanja
melodij in svetovljanske razgledanosti Vilkovih priredb in ki je prešla v
samo umetnost. To morajo danes v javnosti priznati tudi največji skeptiki in
kritiki, ki so Avsenikom svoj čas zavidali uspeh in napačno prerokovali, da
naj bi šlo zgolj za komercialen pojav. Vsi tisti glasbeniki in strokovnjaki, ki
so to glasbo znali oceniti bolj poglobljeno, pa so že kdaj doumeli, da sta
brata Avsenik zaorala ledino in postavila nove temelje domači glasbi –
tisti, ki ji pravimo narodnozabavna.
Kljub temu, da so si jo prisvojili tudi v tujini, je Avsenikova glasba
vendarle tako tesno povezana z domačim prostorom, da je povsem
prikladen zvočni pečat Slovenije in slikovite alpske narave – posebej še
Gorenjske.
Brata Vilko in Slavko sta se od samega začetka naslanjala na
korenine slovenske ljudske glasbe, vendar sta vanjo vnesla izvirnost,
prikupnost in izpiljenost harmonij in orkestracij, ki so bile dotlej poznane le
na področju zabavne in jazz glasbe. Res je, da sta se pojavila tako rekoč
ob pravem času in jima je pomagal tudi zgodovinski trenutek, dovolj
povpraševanja po sprostitvi in optimizmu in pojav radia ter kasneje
televizije kot najmočnejšega medija v vsem tem času. S svojo
prodornostjo Avsenikova glasba vztraja še danes. Torej več kot pol
stoletja po nastopu na glasbeni sceni, še vedno je kos marsikateri modi in
še vedno je prikladna za ples in zabavo. Zaradi svoje neoporečne
avtorske kakovosti in izvajalnih sposobnosti vseh članov Avsenikovega
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ansambla pa je dokazala, da lahko tako v izvirniku kot v najrazličnejših
priredbah zazveni tudi v takih koncertnih dvoranah in kulturnih hramih, ki
so po navadi namenjeni le najvišjim glasbenim umetnostim in ima tudi
svoje uradno glasbeno šolstvo, ki izdaja javno veljavna spričevala v okviru
instrumentov in petja, ki so bili sestavni del tudi same zgodovine njih,
Avsenikov.
Samo tisti, ki nočejo priznati dejstev in njihova mnenja slonijo na
neosnovanih zaključkih, lahko prezrejo te dosežke. Nešteto tovrstnih
ansamblov, milijoni ur te glasbe v evropskem prostoru, narodna noša in
skladba Na Golici kot sinonim slovenske razpoznavnosti, brez tega nas
tudi v tujini zagotovo ne bi poznali tako hitro in tako bliskovito. In
navsezadnje bi bil tudi naš vsakdan brez Avsenikovih melodij bolj prazen
in manj bogat.
Avseniki so prejeli izredno visoko priznanje, to je evropski glasbeni
oskar, ki jim ga je za izvirnost, kakovost in priljubljenost v Berlinu podelilo
združenje evropskih diskografskih hiš Phono Akademie. Prvič v zgodovini
sta si to nagrado prislužila avtorja narodnozabavne glasbe in edinkrat do
sedaj je bil to izvajalec iz Slovenije. Izjemno doživetje je bil tudi samostojni
koncert v prestižni dvorani Berlinske filharmonije, slovitemu hramu najvišje
glasbene umetnosti, ki je za slehernega izvajalca klasične glasbe pravi cilj,
nastop v tej dvorani pa predstavlja višek profesionalnega udejstvovanja.
Avsenikom je torej uspelo prebiti pregrade in nastopiti v tej sloviti dvorani
kot prvi Slovenci in kot prvi interpreti, ki se ne ukvarjajo s klasično glasbo.
Tudi slovenska glasbena zakladnica se je z Avsenikovimi vižami v
kratkem času tako obogatila kot še nikoli prej in vplivali na druge ljudske
ustvarjalce še drugače. Tudi njim so tako odprli pot na radio in posredno
spodbudili k ustvarjanju oziroma k snemanju skladb na stotine drugih
avtorjev.
Slavko Avsenik je močno spremenil način igranja harmonike in
njegovo znamenito tresenje je obogatilo tako notno črtovje kot poslušalca,
predvsem pa je prineslo spremembo: poslušalci so začeli razločevati med
dobrim in slabim godcem. Na tisoče harmonikarjev je moralo poskrbeti za
višjo raven izvajanja in posledično je ta glasba prav zaradi Avsenikov
veliko napredovala v vseh pogledih. Danes je v Sloveniji na tisoče odličnih
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mladih glasbenikov, harmoniko poučujejo na glasbenih šolah, obstajajo
tekmovanja posebej s to vsebino, nagradami. Premnogim med njimi je
zgled prav Slavko Avsenik. Večja kot je konkurenca na tem področju, več
je glasbeno šolanih in izurjeni muzikantov, ki obvladujejo tako narodno
zabavno zvrst in še mnoge druge zvrsti ter ritme.
V tujini so igrali in prepevali mnoge svoje pesmi tudi v slovenskem
jeziku, vedno pa so zraven tudi opisovali našo deželo tako v besedelih kot
v glasbi in video posnetkih. Kako so drugod cenili Avsenike, potrjujejo vsa
najvišja evropska priznanja, ki jih glasbena skupina sploh lahko dobi. V
domovini je bilo tega žal manj, še vedno vsi nekako čakamo na podelitev
Prešernove nagrade, a glasba je ostala in dobila tudi svojo glasbeno šolo
za najbolj pošteno poustvarjanje le te.
Še veliko drugega so nabirali doma oziroma jemali iz slovenske
tradicije. Brez njih veliko Zahodnih Evropejcev sploh ne bi poznalo
Slovenije, njenih posebnosti in lepot. Mnogi turistični aranžmaji so prirejeni
tako, da si turisti ogledajo slovenske znamenitosti, ki so v njihovih
skladbah, kar pomeni, da so Avseniki v nekem pogledu tudi spodbujevalci
turizma.
Nekoliko presenetljivo je, da so bili Avseniki kot prvi hkrati tudi
najboljši, kar ustvarja podobo o Avsenikovi veličini in sposobnosti
Ansambla bratov Avsenik. Zaradi izjemnega glasbenega pojava in zaradi
izvrstne interpretacije vsega, kar so nam podarili, so tako postali
nepozabne glasbene legende, ki jim tudi neusmiljen čas ne bo mogel
odvzeti kaj dosti leska. Prepričan sem, da se bo ravno po poti osnovnega
glasbenega izobraževanja njihova glasba počasi dokončno ločila od
trenutnih in sprotnih trendov narodnozabavne glasbe ter šele veliko
prepozno dobila svoje uradno in zasluženo mesto nekje ob glasbi klasikov
in jazza.
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12. PRILOGE
Priloga 1: Glasbena šola Avsenik, Begunje na Gorenjskem

Priloga 2: Glasbena šola Avsenik, tajništvo
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Priloga 3: Brata Vilko Ovsenik in Slavko Avsenik

Priloga 4: Glasbeni fenomen Avsenik
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Priloga 5: Muzej Avsenik, zlate plošče

Priloga 6: Avsenik logotip
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Priloga 7: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove
glasbe, harmonika
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Priloga 8: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove
glasbe, petje
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Priloga 9: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove
glasbe, trobenta
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Priloga 10: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove
glasbe, klarinet
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Priloga 11: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove
glasbe, kitara
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Priloga 12: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove
glasbe, bariton in kontrabas
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Priloga 13: Pročelje Glasbena šola Avsenik

Priloga 14: Muzej Avsenik
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Priloga 15: Nastop v Muzeju Avsenik

Priloga 16: Glasbena šola Avsenik, učenci, Sašo Avsenik
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Priloga 17: Brigita Avsenik

Priloga 18: Slavko Avsenik in Slavko Avsenik mlajši
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Priloga 19: Mitja Mastnak in Vilko Ovsenik

Priloga 20: Družina Avsenik
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