REZULTATI RAZPISA ZA DIJAŠKE GLASBENE SKUPINE »MISLI Z VODO 2012«
Na javni razpis Uredništva programa za mlade 1. programa Radia Slovenija za glasbene
skupine, v katerih ima vsaj polovica članov status dijaka, je prispelo 18 skladb različnih
glasbenih skupin in sestavov, ki so nastali prav za ta razpis. Komisija, ki so jo sestavljali
Darja Groznik, odgovorna urednica 1. programa Radia Slovenija, Rudi Pančur, urednik
uredništva za glasbo, Jana Bajželj, urednica programa za mlade, in Lea Ogrin, novinarka
programa za mlade, je izbrala deset skladb, ki so povezane s temo »vode«. Izbrane so bile
skladbe:
1. »Veliko je vode« v izvedbi skupine »me3«

iz Šolskega centra Rudolfa Maistra

Kamnik; avtorica besedila in glasbe Manca Berlec
2. »Sveta zrcalo« v izvedbi Nine Mulej - vokal, Eve Mavsar- vokal/klasična kitara, Eve
Razložnik- čelo in Andija Koglota-električna kitara; avtoria skladbe: Andi Koglot in Eva
Mavsar.
3. »Kdor ne misli, vode strada« v izvedbi dijakov Gimnazije Šiška: Matjaža
Pogorevca, Lilije Martine Premk, Jake Feferja, Lize Zavrl, Luke Mavriča in Lovra
Babiča
4. »Vroč in ohlajen« v izvedbi funk-rock skupine Zsa Zsa Bizarre; avtor skladbe Matija
Koritnik.
5. »Vode ni!« v izvedbi rock skupine Gravitacija
6. »Misli o vodi« v izvedbi Brine Vidic in Juša Šoltesa; avtor besedila Juš Šoltes in
Brina Vidic, avtor skladbe Juš Šoltes
7. »Flowth« v izvedbi skupine High 5; avtor glasbe in besedila Žiga Rappl.
8. »Vir življenja« v izvedbi skupine Mendem; avtor besedila in aranžmaja Leon
Posedel, avtorica besedila Ines Posedel
9.

»Svet« v izvedbi skupine Selfmade

10. »Voda« v izvedbi dijakov Andreja Ribarja, Pavla Lipovška, Katje Filovski, Jake
Hrovata in Tima Hropota.
Izbrani glasbeniki bodo

svoje skladbe posneli v studiih Radia Slovenija in nastopili na

prireditvi v studiu 14 Radia Slovenija. Program za mlade, ki ga najdete na novi spletni
strani www.rtvslo.si/mladi in na FB: http://www.facebook.com/programzamlade, je na ta
način spodbudil dijakinje in dijake k razmišljanju o vodi in h glasbenemu ustvarjanju.

