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Sporočilo za medije Društva Alpsko mesto leta: skupni koncert mladih iz Slovenije in oseb z motnjami
v duševnem razvoju iz Francije
Idrija in Chambéry, 3. 9. 2012

Nadarjeni glasbeniki so lahko tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju
Francoski orkester Tétras Lyre iz Chambéryja in Godbeno društvo rudarjev Idrija sicer ločujejo
jezik, življenjsko okolje in več kot 800 kilometrov, kmalu pa bosta prvič nastopila na skupnem
koncertu, ki bo 7. septembra 2012 v okviru Alpskega tedna v švicarskem Poschiavu. Javnosti
se bo predstavilo okoli 90 nadarjenih glasbenikov, med katerimi so nekateri zelo mladi,
nastopili pa bodo tudi posamezniki z motnjo v duševnem razvoju.

Chambéry v Franciji in Idrija v Sloveniji imata skupno dvoje: mesti sta prejeli naziv Alpsko mesto leta
in od takrat dalje tudi sodelujeta v mednarodnem društvu z enakim imenom. V obeh mestih pa delujeta
tudi prav posebna orkestra, Tétras Lyre v Chambéryju in rudarski pihalni orkester v Idriji, ki bosta 7.
septembra 2012 v švicarskem kraju Poschiavo prvič nastopila skupaj. Premierni nastop bo za
glasbenike poseben izziv, saj ti živijo 800 km oddaljeni drug od drugega, vsak na drugem koncu
alpskega loka, govorijo različna jezika in izhajajo iz povsem različnih okoliščin.

Tétras Lyre: glasba premaguje invalidnost
V orkestru Tétras Lyre igra 41 glasbenikov, starih med 15 in 59 leti, od tega 34 z motnjo v duševnem
razvoju. Nekateri ne znajo brati not, številni so bili rojeni z Downovim sindromom. Skupno igranje v
orkestru in obiskovanje glasbene šole sta bistvenega pomena za njihovo vključitev v družbo kot tudi za
urjenje spomina, razvijanje socialnih kompetenc in krepitev njihove samostojnosti. Orkester Tétras
Lyre ima vaje trikrat na teden in igra okoli 60 skladb klasične glasbe, jazza in filmske glasbe. Vsako
leta ima deset nastopov v Savoji, vedno znova pa prejema tudi vabila za nastope na različnih
prireditvah v Franciji in tujini. Z glasbeniki iz Chambéryja in okolice je leta 2006 nastopil tudi
mednarodno priznani pianist Francois-René Duchâble. Za prizadevanja za socialno vključevanje oseb
z motnjami v duševnem razvoju so člani orkestra Tétras Lyre in njihova dirigentka Isabelle Herlin
prejeli številna priznanja, med drugim tudi nagrado Prix départemental des Victoires de l’accessibilité.
Godbeno društvo rudarjev Idrije – eden najstarejših pihalnih orkestrov v Evropi
V Idriji, mestu v slovenskem alpskem predgorju, so do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja 500
let kopali živo srebro. To je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu in je danes vpisan na
seznam Unescove svetovne dediščine. Rudarski pihalni orkester, ki je ena najstarejših godb v širšem
evropskem prostoru, izvira še iz časov rudarjenja in je danes priča živahnemu kulturnemu in
družabnemu življenju v Idriji. Godbeno društvo šteje 55 članov in članic, kar dve tretjini jih je mlajših od
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26 let, najmlajši glasbenik ima komaj 13 let. Orkester je prejel številne nagrade, leta 2003 tudi zlato
plaketo kot najboljši slovenski pihalni orkester. Umetniški vodja idrijskih godbenikov je Domen Prezelj,
ki je za skupni koncert v Poschiavu napisal skladbo s slovenskimi tradicionalnimi melodijami.

Poschiavo: prvi skupni nastop in praizvedba
Isabelle Herlin in Domen Prezelj sta se prvič sestala marca letos v Idriji. Skupni jezik je bila glasba, saj
Isabelle govori francosko in nemško, Domen pa poleg slovenščine angleško. Ideja o skupnem
koncertu je nastala prejšnje leto na srečanju predstavnikov alpskih mest leta. Marca sta orkestra
začela vaditi, predelovati partiture in prilagajati glasbo svojim predstavam in potrebam. Prva skupna
vaja bo 6. septembra v kraju Brusio v dolini Val Poschiavo.
Koncert bosta izmenoma dirigirala oba dirigenta, kar bo poseben izziv predvsem za glasbenike z
motnjo v duševnem razvoju. Na sporedu bodo skladbe iz repertoarja obeh orkestrov, igrali pa bodo
tudi navečje uspešnice skupine Queen, tradicionalne pesmi iz Slovenije in francoske melodije.
Koncert bo 7. septembra 2012 ob 21. uri v Poschiavu, javna generalka pa istega dne ob 10. uri v
telovadnici v kraju Brusio. Koncert je brezplačen. Program je objavljen na:
http://www.alpenstaedte.org/sl/projekti/mladi/
Koncert je omogočilo društvo Alpsko mesto leta ob podpori Mednarodne komisije za varstvo Alp
(CIPRA) in je del projekta young@lpweek, ki ga med drugimi podpirajo regija Val Poschiavo, program
EU Mladi v akciji, Migros Kulturprozent, Urad za promocijo kulture Graubünden in švicarski Zvezni
urad za prostorski razvoj (ARE).

Naziv Alpsko mesto leta od leta 1997 dalje prejme vsako leto eno od avstrijskih, francoskih,
italijanskih, nemških, slovenskih ali švicarskih mest, ki ležijo na območju Alp in si dejavno prizadevajo
za uresničevanje trajnostnega in v prihodnost usmerjenega razvoja svojega mesta in regije. Kateremu
mestu bo naziv podeljen, predlaga mednarodna žirija društva Alpsko mesto leta.
Annecy (2012) je po Gapu (2002) in Chamberyju (2006) tretje francosko mesto, ki je bilo imenovano
za Alpsko mesto leta.
www.alpskomesto.org

Za morebitna vprašanja so vam na voljo:
Isabelle Herlin, dirigentka Tétras Lyre: +33 613 289 664, i.herlin@mairie-chambery.fr
Tomaž Vencelj, Vodja Godbenega Društva Rudarjev Idrija, +38651440524, tomaz.vencelj@gmail.com
Spletni strani orkestrov: http://tetraslyre.free.fr (fr), http://godbeno-drustvo-rudarjev-idrija.si (sl)
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