
PROGRAMSKI LIST Klemen Smolej je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, po 
končanem študiju klasične kitare pa je šolanje nadaljeval na  
konzervatoriju za jazz v Celovcu. Prejel je prvo nagrado za najboljšo 
kompozicijo na tekmovanju Jazzon v okviru fesvala Jazzinty 2010.
 MihaMiha Ogris se intenzivno ukvarja z glasbo že 12 let. Igra harmoniko 
in bobne, obiskuje pa Višjo strokovno šolo za gosnstvo in turizem 
Bled in prihaja iz Bistrice pri Tržiču.
PlesnaPlesna skupina IN, MGT Tržič, ustvarja že kar nekaj let. Trenutno 
šteje 5 članic, ki vse obožujejo glasbo in ples. Soočajo se z različnimi 
plesnimi tehnikami, od sodobne plesne tehnike, hortona, jazz-
baleta do hiphopa. Njihovo  vodilo so glasba, domišljija in občutki. 
Vodja: Tina Grum.
V Pevski skupini KUD Triglav in KD FS Karavanke pojejo: 
Robert Bone, Aleš Fister, Nastja Gosar, Borut Krč, Miran Murnik,
Katja Ošr, Rok Podakar, Nadica Petrova, Maja Polajnar, 
Aleksandra Ristova, Špela Srečnik, Igor Šober, Mateja Štular, 
Mitja Vouk, Anamarija Zagorec. 
Scenarij in režija: mag. Metka Knific 
Pomoč pri izvedbi: Malči Možina in dr. Bojan Knific
Povezovalec: Robi Svena
Scena: Črt Laharnar  
Ozvočenje in luč: Miloš Možina, Tone Kovačič Ozvočenje in luč: Miloš Možina, Tone Kovačič 
Izdaja: KUD Triglav, zanj Miloš Možina
November 2010, naklada: 300 izvodov.
Prireditev sta omogočili: Občina Jesenice in Občina Tržič.

O TRILOGIJI IZ PESEMSKEGA IZROČILA
TakoTako naše je, pa tako tuje in nenavadno se nam včasih zdi. Izročilo 
namreč. Kot da ne bi v njegovih nedrjih pognali svojih korenin, kot 
da ne bi iz njega zrasli, se ob njem oblikovali v sodobnike in kot da 
nam prihodnost ne ponuja drugega kot njegovo neprestano, a 
nikoli končano spreminjanje. Tako topel je lahko spomin na 
preteklost, da ob njem pozabimo na kru svet sodobnos, in tako 
krvavo neposreden hkra, da se lahko kosa z najgrozovitejšimi 
vestmivestmi iz današnje črne kronike. Ob večdesetletni vsesplošni 
poplavi bolj ali manj domišljenih, s sladkorno peno posuh popu-
larnoglasbenih besedil, ki obkrožajo naš zvočni prostor, si je skoraj 
nemogoče misli, da so bile v nekdanjih ljudskih pesmih besede in 
besedne zveze, kot so smrt, umor, … odseka glavco preč … , zarine 
oster meč … ipd., povsem običajne in da so bile pesmi, ki so opiso-
vale tragične zgodbe, med najbolj razširjenimi. S tem dejstvom so 
se že v začetku obstoja Pevske skupine KUD Triglav in KD FS Kara-
vanke soočili njeni mladi člani, ki so kljub želji po iskanju 
drugačnih, navadno bolj vedrih in lahkotnejših vsebin, vedno 
znova posegali tudi po pesmih, ki so opisovale krute usode. Prav iz 
iskanj drugačnega so se v celoto zlile pesmi, ki ob rojstvu in 
razcvetu življenja izpostavljajo kruto usodo, zelo neposredno 
opisano v nekaterih ljudskih pesmih. Nikakor ne v vseh, ki so 
vključene v ta program, čeprav resnici na ljubo prav vse vodijo k 
istemu cilju – prezgodnjemu koncu človekovega življenja, ki je v 
treh različicah povzet iz slovenskega pesemskega izročila. 

 2. Umor iz ljubosumja
Živela je ena deklica (Gorenjska)
Jaz rada,  rada (Gorenjska)
Stara ma krega me (Notranjska)
Glej jo, kak mimo gre (Češnjice nad Blagovico)
Oj, glažek, glažek rumeni (Podkoren)
Ančka naj pokaže, kako se grlo maže (Štajerska)Ančka naj pokaže, kako se grlo maže (Štajerska)
Mož bariglo v roke vzame (Notranjska)
Pri prvem glažku Tone sedi (Jastroblje v Tuhinjski dolini)
Ljuba moja, pojdi z mano (Bohinj)

 Prolog
Adam in Eva (Žeje pri Dobu)
Ko je bog ta grešni svet ustvaril (Notranjska)

 1. Fantje umrejo na vojski
Uspavanki (Gorenjska)
U Kranj po kostanj (Kamnik)
Svet Anton se je rodiw (Predoslje)Svet Anton se je rodiw (Predoslje)
Se že svita bo den (Podkoren)
Sem šew, sem šew čez gmajnico (Koroška)
Prišle so nove novice (Jastroblje v Tuhinjski dolini)
Oj, danes je dan (Šentvid pri Ljubljani)
Ko fanč iz vojske dam pride (Zgoša)
Dobri večer, ljubca moja (Gorenjska)
Tam na laškem griču (Grabči)Tam na laškem griču (Grabči)

Pevci ljudskih pesmi KUD Triglav in KD FS Karavanke 
prirejajo koncert  z naslovom

TRI ZGODBE – TRI USODE
trilogija iz pesemskega izročila

Gostje:
Klemen Smolej, Miha Ogris in plesna skupina IN, MGT Tržič

Slovenski Javornik, Dvorana Julke in Albina PibernikaSlovenski Javornik, Dvorana Julke in Albina Pibernika
5. november 2010, ob 20. uri 

 3.  Detomor
Oh, Uršula (Kamnik)
Eno drevce (Tuhinjska dolina)
Mlada Micka rožce trga (Šegova vas v Loškem Potoku)
Dobro jutro, Rozka zala (Vrhpolje pri Moravčah)

 Epilog
Ras, ras rožmarin (Vrhpolje pri Moravčah)


