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SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT
Skupina slovenski tolkalni projekt (krajše SToP) muzicira že
20 let. Akademske tolkalce je združila želja po kakovostnem
komornem muziciranju in raziskovanju novih tolkalnih zvokov.
Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo dopolnjujemo z izvajanjem pedagoških
koncertov za mlade, organiziranjem seminarjev in festivala BumFest ter aktivnim
spodbujanjem slovenskih skladateljev k pisanju tolkalne glasbe.
Edinstveno skupino sestavljamo uveljavljeni akademski tolkalci: Barbara Kresnik, Marina
Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger in
Dejan Tamše. Koncertirali smo se na številnih odrih doma in na tujem, in sicer v Španiji,
Italiji, Nemčiji, Avstriji, Hrvaški, Črni gori, Češki, Litvi in Južni Koreji. Za svoje delo smo leta
2013 prejeli Župančičevo nagrado, leta 2014 pa nagrado Prešernovega sklada.
Člani Slovenskega tolkalnega projekta odkrivamo sveže načine povezovanja različnih
umetniških polj ter se (zavestno) odmikamo od izvedbe samo klasičnega tolkalnega
programa. Vrsta uspešnih projektov v povezavi s plesom, videom in, ne nazadnje, s
kamnitimi skulpturami priča o dinamični in zreli ustvarjalnosti skupine.
Veliko pozornosti namenjamo pedagoškim vsebinam. S komentiranimi koncerti mladim
predstavljamo zanimivost in lepoto glasbe.
V 20 letih delovanja smo izvedli zajetno število skladb, mnoge so bile napisane posebej
za našo skupino.
Nekaj programov, ki so izstopajoči in za katere menimo, da jih mora videti in slišati širši
krog poslušalcev, predstavljamo v tej knjižici.
Pisana barvitost tolkalnih zvokov in atraktiven program.
To je SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT.

Več na: www.stop-projekt.com

Osrednji program Slovenskega tolkalnega projekta,
namenjen abonmajskim in festivalskim koncertom

Program sestavljajo zahtevnejše skladbe
tujih in slovenskih skladateljev, kakovost
katerih se je potrdila tudi na mednarodnih
odrih. Glasba je raznolika ter poslušalcu
nudi pisano paleto zvočnih barv številnih
slogov in tolkalnih zvokov. Zanimiv program
pelje poslušalce skozi različne mejnike
tolkalne glasbe.

Slovenski tolkalni projekt spodbuja
slovenske skladatelje, da pišejo glasbo za
tolkala. Zato se v okviru programa ob delih
znamenitih tujih skladateljev (Cage, Reich,
Rosauro in drugi) redno izvajajo tudi dela
slovenskih skladateljev, kot so Lebič, Vulc,
Rojko in mnogi drugi.

Trajanje: 2 x 40 minut oz. po dogovoru
Tehnične potrebe: vse vrste prostorov v minimalni velikosti 25 m2
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

NA
KONCERTNEM
ODRU

SPROŠČENO

Program, namenjen sproščenemu koncertnemu vzdušju in
raznolikemu občinstvu

Veder nastop z ustreznim programom
del vključuje tudi veliko komuniciranja
med glasbeniki in občinstvom. Skupina
SToP se v okviru tega programa poigrava
z različnimi žanri: od klasike do sodobnih
pop in elektronskih žanrov, poudarek je
na nekoliko bolj sproščenem izvajanju s
pravšnjo dozo smeha in komičnih vložkov.

Pri programu SPROŠČENO uporabljamo
tradicionalna tolkala in tudi »glasbila«, ki
jih najdemo v vsakodnevnem življenju.
Za posebne potrebe korporativnih
nastopov seveda z veseljem uporabimo
tudi »glasbila« (beri izdelke), ki jih izdeluje,
uvaža, prodaja ali predstavlja naročnik.

Trajanje: 1 x 60 minut oz. po dogovoru
Tehnične potrebe: koncertni prostor v izmeri 20 m2 in preprosta osvetlitev
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

Energičen show program, programski prerez Slovenskega
tolkalnega projekta

Program je idejno zasnovan s prepletanjem
klasične in moderne tolkalne glasbe
ter uporabo številnih glasbil, v njem
gostuje tudi nekaj priznanih slovenskih
glasbenikov, vse skupaj pa je podprto
z videom za dodaten posebni učinek
predstave. Rdeča nit je »SToP-ova tolkalna
abeceda«, ki vključuje dela, napisana za
Slovenski tolkalni projekt, ter priredbe
klasične glasbe, hkrati pa poslušalca
ozavešča in mu vsebino z uporabo videa
poda na nov, kinematografski način.

Pelje ga iz modernega minimalističnega
časa nazaj v klasiko, od popa k priznanim
klasičnim slovenskim skladateljem, pri tem
pa upošteva ustvarjanje članov ansambla,
prikaže glasbila, posebej narejena za
posamezne skladbe, ter hkrati vključuje še
goste (pevce, plesalce). Enourni energičen
program s podporo video projekcije ter
sodelujočimi gosti vključuje dela J. Cagea,
N. Forte, A. Hačaturjana, T. Lojena,
D. Mancinija in drugih.

Trajanje: 70 minut
Tehnične potrebe: 
• dvorana: koncertni prostor v izmeri 25 m2, če je le mogoče platno za projekcijo, razširjen
lučni park z osvetljevalcem in primerno ozvočenje;

20
LET

• zunaj: primeren prireditveni prostor s streho za izvedbo koncerta, primernega za večerne
ure, platno za projekcijo, razširjen lučni park z osvetljevalcem in primerno ozvočenje.
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

Scenska kantata Carmina Burana skladatelja Carla Orffa je
eno najbolj znanih del 20. stoletja, ki poslušalce vedno očara

Izjemna melodika in hipnotična ritmičnost
začarata širok krog poslušalcev,
izvajalcem pa ponujata svojevrsten izziv
in veselje. Leta 1803 so med knjigami
samostanske knjižnice benediktinske
opatije Benediktbeuern odkrili dragocen
rokopis, opremljen z osmimi prelepimi
miniaturami. Rokopis vsebuje latinske,
srednjevisokonemške in starofrancoske
pesmi, nastale v 12. in zgodnjem 13. stoletju.
Te, po vsebini večinoma ljubezenske,
pivske in sploh veseljaške pesmi so po

Benediktbeuernu, imenovanem tudi Bura,
dobile ime Carmina Burana. Vseskozi so
priljubljene zlasti med študenti, svetovni
sloves pa dolgujejo skladatelju Carlu Orffu,
ki je leta 1937 na nekatere izmed njih zložil
scenično kantato. Tako glasbeno delo je
idealno za povezovanje različnih okolij in
glasbenih sredin.
Koncert smo že nekajkrat lahko izvedli
tudi ob sodelovanju kakovostnih
krajevnih zborov in tako prakso z veseljem
nadaljujemo.

Redni sodelujoči: zbor Slovenske filharmonije, pianistki Jerneja Grebenšek in Kristina
Arnič, vokalni solisti Nina Dominko, sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančič, tenor, Tomaž
Kovačič, basbariton
Upodobitev: Stane Špegel
Trajanje: 70–75 minut
Tehnične potrebe: Carmino Burano lahko izvedemo v dvorani, še lepše pa zazveni na prostem. Zagotoviti je treba praktikable za zbor, na prostem so to lahko tudi naravne stopnice.
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

CARMINA
BURANA

Slovenske božične pesmi z zborom APZ Tone Tomšič
Univerze v Ljubljani

Božič je čas, ko se družina zbere, in čas, ki
ga preživimo z ljubljenimi; je stanje duha,
ki ga pričarajo človeška toplina, prijaznost,
božične pesmi in iskrena sreča. Del tega
razpoloženja želimo predstaviti tudi s
koncertom Naše božično drevo.

Slovenske božične pesmi so v novih
priredbah za zbor in tolkala dobile svežo
podobo. Naše božično drevo poslušalce
prek izjemno zanimive in harmonične
kombinacije barv tolkal in zbora popelje v
čarobnost božičnega časa.

Program:
1. Glej zvezdice božje

7. Le spi, nebeško dete ti

2. Sveta noč

8. Božji nam je rojen sin

3. Poslušajte, vsi ljudje

9. Hitite, kristjani

4. Kaj se vam zdi, pastirci vi

10. Božično drevo

5. Tam stoji pa hlevček

11. Rajske strune

6. Moj rojstni kraj je Betlehem

Izvajalca: Slovenski tolkalni projekt, APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
Trajanje: 70 minut
Tehnične potrebe: dvorana oz. cerkev, praktikabli za zbor, 15 m2 prostora za tolkala
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

BOŽIČNI
KONCERT

Zgodbe za tolkala prepletajo glasbo in literaturo, note in
besede, glasbenike in igralce

V tem svežem projektu, ki je nastal v
sodelovanju z Društvom slovenskih
skladateljev, je skupina SToP poustvarila
sodelovanje besede in glasbe. Skladatelji so
na samosvoj način povezali različna besedila
s tolkali.

Z odličnim dramskim igralcem Juretom
Ivanušičem in pripovedovalko Špelo Frlic
je pripravljen koncertno-literarni večer s
programom.

Program:
1. Nana Forte:
KROKAR za dramskega igralca in tolkalni duet
2. Maja Matić:
ŽALIK ŽENA IN ZIBELKA za tolkalca in
pripovedovalko zgodb
3. Žiga Stanič:
ZAKON za dramskega igralca in tolkalca

4. Tomaž Svete:
EVANGELIJ BLIŽINE za pripovedovalko zgodb
in tolkalca
5. S
 lavko Ludvik Šuklar:
SVETA POROKA za dramskega igralca in
tolkalni duet

Izvajalci: Slovenski tolkalni projekt, Jure Ivanušič, Špela Frlic
Trajanje: 2 x 30 minut
Tehnične potrebe: koncertno prizorišče v izmeri 25 m2, preprost lučni park in ozvočenje
za pripovedovalca

ZGODBE
ZA
TOLKALA

Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

»Ansambel STOP (Slovenski tolkalni projekt), ki je izvedel odlične skladbe, je naš najbolj prepoznavni
(tudi v tujini) tolkalni ansambel, ki je tudi tokrat navdušil. Jure Ivanušič pa je gradil svoj kreativni lok v
kvalitativnem crescendu do navdušujočega finala.«

Večer, 2017

PEDAGOŠKI KONCERT ZA MLADE
Ali ste vedeli, da na koncertno marimbo lahko igra pet
tolkalcev hkrati? Ali pa, da se na kuhinjski mizi lahko postreže
okusna skladba?

Glasbeni teater, ki predstavi življenje …
... z ritmom.
Skupina SToP je na podlagi dolgoletnih
izkušenj pripravila nenavaden koncert,
v katerem poleg splošno znanih tolkal
uporabljamo vsakdanje predmete. Zanimiva
predstava klasične tolkalne glasbe z ritmi

vsakdanjega življenja. Preplet resnega
koncertnega vzdušja z lagodnostjo zabave –
pravi glasbeni dogodek!
Koncert je komentiran in tako mlade
poslušalce s pomočjo razlage vodi skozi
različna glasbena obdobja in sloge.

Izvajalec: Slovenski tolkalni projekt
Trajanje: 50 minut
Tehnične potrebe: koncertni prostor v izmeri 20 m2 in preprosta osvetlitev
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

TOLKALA
OD
BLIZU

Glas in tolkala sestavljajo verjetno najstarejši človeški duet.
Povezuje jih prvinskost, enostavnost in možnost, da jih
združene lahko izvaja tako rekoč vsakdo.

Petje in bobnanje sta bila skozi zgodovino
povezana pri delu, obredih, plesu, v
zadnjem stoletju pa izvrstno uporabljena na
koncertnih odrih.
Koncert z naslovom ZABOBNAJ IN
ZAPOJ je glasbeno potovanje po različnih
kombinacijah uporabe glasu in tolkal;
pestrost različnih glasov in pevskih tehnik
znotraj zbora se dopolnjuje s pisano paleto
tolkal - od preprostih lesenih desk in praznih
konzerv do koncertne marimbe. Temelj
programa so slovenske ljudske pesmi, te pa
se navezujejo na umetna glasbena dela. Ne

izpustimo niti beatboxinga - atraktivnega
urbanega oponašanja tolkal s človeškim
glasom.
S tem programom SToP odpira poglavje
»družinskih koncertov«, katerih namen je
skupno obiskovanje koncertov otrok in
staršev oz. drugače povezanih generacij.
Skrbno izbran program, dovršena glasbena
izvedba in seveda jasen spremljevalni
komentar poslušalcem vseh generacij
približajo pestrost vokalne in tolkalne glasbe
ter poglobijo njeno razumevanje. Veseli
smo, če obiskovalci z nami tudi zapojejo.

Izvajalci: 30-članski zbor Slovenske filharmonije, Slovenski tolkalni projekt, filharmonični
tolkalni ansambel in beatboxer Sašo Vrabič
Trajanje: 60 minut

ZABOBNAJ
IN
ZAPOJ

Tehnične potrebe: koncertno prizorišče, praktikabli za zbor, 20 m2 prostora za tolkala,
ozvočenje
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

PISARNA

SToP je s projektom »PISARNA« naredil korak od koncerta h
gledališkemu dogodku

Izvajalci uprizorijo koncert v okolju
pisarniškega delavca, kjer pisarniški
predmeti postanejo tolkala. Ogrodje
gledališkega koncerta »PISARNA« tvorijo
skladbe petih različnih avtorjev, ki resno
eksperimentalno glasbo prepletajo z
gledališkimi sestavinami. Osrednje »tolkalo«
v »PISARNI« je miza, s katero so delali
skladatelji – bodisi kot z glasbilom bodisi kot
s scenskim sestavnim delom.

V glasbeni predstavi predstavimo delovni
dan štirih uradnikov. Služba v pisarni
jim prinaša številne možnosti in izzive za
ritmično komunikacijo. Tudi med malico.
Torej, ste pripravljeni na tolkalni koncert
brez tolkal?

Program:
1. Vinko Globokar:
KVADRAT
2. Thierry De Mey:
GLASBA MIZ (TABLE MUSIC)
3. M
 anfred Menke:
MALA MIZNA GLASBA
(EINE KLEINE TISCH MUSIK)

4. Emmanuel Sejourne:
IMATE OGENJ?
(VOUS AVEZ DU FEU?)
5. Vito Žuraj:
TOP SPIN (odlomek)

Izvajalec: Slovenski tolkalni projekt
Režiser: Andrej Jus
Koreografinja: Nataša Živković
Trajanje: 60 minut
Tehnične potrebe: koncertno prizorišče v izmeri 25 m2 in razširjen lučni park
Opomba: Potrebno tehnično opremo lahko po dogovoru priskrbimo tudi sami.

Glasbeno–kiparski koncert in razstava

ZVENEČE
SKULPTURE
ZVEN
KAMNA

Razstava ZVENEČE SKULPTURE obsega
19 kiparskih umetnih iz kamna (kamnolom
Lipica) in gline. Nastale so kot del
koncertnega projekta skladatelja Pavla
Mihelčiča, poimenovanega Zeleno polje,
rdeča prst in izvedenega v okviru Festivala
Ljubljana.

ZVENEČE SKULPTURE so inovativne ter
odražajo medsebojno dopolnjevanje
glasbene in kiparske umetnosti, hkrati so
tudi interaktivne: ob skulpturah so na voljo
udarjalke, da obiskovalci po koncertu ali
kasneje ob razstavi lahko sami ustvarjajo
glasbo kamnov.

Skulpture – tolkala – so nastajale v procesu
iskanja novih zvočnih polj. Glasbeniki –
tolkalci in kiparji so raziskovali: veliko časa
so preživeli v kamnolomih ter iskali zvok
kamna in gline. Izsledki so navdušujoči.

Za ta unikatna kamnita in glinena tolkala sta
napisani dve skladbi:
Pavel Mihelčič: KAMEN IN VODA
Tilen Slakan: PREBUJANJA

Izvajalci: Slovenski tolkalni projekt, Franc Kosem
Sodelujoči: akad. kip. mag. Alenka Vidrgar, akad. kip. mag. Dragica Čadež, red. prof., akad.
slik. mag. Boštjan Lapajne
Trajanje: 30 minut
Tehnične potrebe: galerija ali drugo prizorišče, kjer bodo kamnite skulpture lahko razstavljene.

Društvo Slovenski tolkalni projekt
Novo Polje 11/14a, 1260 Ljubljana Polje
Slovenija
T: 041 41 98 92
E: franci.krevh@gmail.com

www.stop-projekt.com

Delovanje Društva Slovenski tolkalni projekt podpirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.
Slovenski tolkalni projekt uporablja udarjalke Innovative Percussion ter činele in gonge Dream.

Izdajatelj: Društvo Slovenski tolkalni projekt, zanj: Franci Krevh
Oblikovanje: Standart d. o. o.
Fotografije: arhiv Slovenskega tolkalnega projekta
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