
KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA »TRTA« IN TAMBURAŠKE 
SKUPINE TAMIKA V LJUBLJANI

Po uspelem koncertu mešanega pevskega zbora  DANICA iz ŠT. Primoža v lanskem letu, 
smo letos člani upravnega odbora Društva slovensko avstrijskega prijateljstva iz Ljubljane na 
predlog Krščanske kulturne zveze iz Celovca povabili na koncert v okviru Koroških kulturnih 
dnevov v Ljubljani moški pevski zbor TRTA iz Žitare vasi na Koroškem. Tudi ta pevski zbor 
ima že skoraj stoletno tradicijo (ustanovljen je bil leta 1907) in je imel, kakor večina koroških 
pevskih zborov na Koroškem daljše ali krajše prekinitve delovanja. Pod vodstvom zborovodje 
Paula Sterna (ki mu zborovodstvo ni poklic), ki vodi zbor od leta 1993, so v komorni zasedbi 
za koncert,  ki  je  bil  19.  aprila v  Slovenski  filharmoniji,  pripravili  pester  spored koroških 
narodnih  in  umetnih  pesmi.  Zbor  je  zapel  tudi  nekaj  pesmi  svoji  sosedov  v  nemškem 
koroškem dialektu in s tem povedal, da se s sosedi zelo dobro razumejo.
Večina pesmi je bila prirejenih, kar je nekoliko pokvarilo naša pričakovanja, ker smo vajeni 
tradicionalne  izvedbe  prelepih  koroških  pesmi.  Priredbe  so  bile  dokaj  razumljive  pri 
skladateljih  J.  Lennonu,  P.  Schillingu,  G.  Millerju  ali  B.  McFerrynu,  torej  iz  angleško 
govorečega območja, manj pa je bila razumljiva priredba koroške »himne« Rož, Podjuna, 
Zila, ki smo jo hoteli na koncu zapeti skupaj s pevci, pa je zaradi priredbe nismo mogli. 
Nekatere koroške narodne pesmi so postale svetinja in naj ostanejo take kot jih je skladatelj 
napisal!

Koncertni program je poleg nastopa pevskega zbora zelo popestril tudi nastop tamburaške 
skupine TAMIKA iz Železne Kaple pod vodstvom Tatjane Pirker, ki je izvedla tri priredbe 
narodnih pesmi iz  Slovenije  in  Hrvaške,  posebno je  pa  navdušila  s  priredbo popularnega 
zbora sužnjev iz Verdijeve opere Nabucco. S tem je skupina dokazala upravičenost svojega 
nastopa v Slovenski filharmoniji, saj ima tudi tamburaštvo na Koroškem poleg zborovodstva 
dolgoletno tradicijo.
Koncerta sta se, poleg številnih ljubiteljev glasbe in članov Društva slovensko avstrijskega 
prijateljstva, Kluba Koroških Slovencev in Kluba Korošcev iz Ljubljane, udeležila tudi oba 
tajnika osrednjih slovenskih kulturnih organizacij  na avstrijskem Koroškem, to sta Andrej 
Lampichler in dr. Janko  Malle.
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