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Letos teče deveto leto delovanja ansambla Spev in ko se ozremo nazaj, smo z našim delom
vsekakor zadovoljni. Vsako leto, vsak dan je nova priložnost in če si dovolj drzen tudi nov izziv.
V Ansamblu Spev zastavljenemu cilju vedno sledimo in mislim, da želeno tudi dosegamo.
Že od samega rojstva ansambla smo imeli željo ustvarjati lastno glasbo, seveda ob pomoči
strokovnjakov, glasbenikov, ki za nas pišejo besedila in tekste. Kdor pozna Ansambel Spev ve,
da so besedila, ki jih prepevamo bogata, smiselna ter ob kvalitetni glasbi povezana v zgodbo.
V prvih 7 letih delovanja smo se udeležili vseh pomembnejših festivalov narodno - zabavne
glasbe v Sloveniji in zamejstvu. Kamorkoli smo se prijavili smo zadevo vzeli zelo resno, nastopili
smo dobro pripravljeni in plod našega trdega dela in skupaj preživetega časa so bili uspehi.
Spoštovanje in ljubezen do narodno zabavne glasbe, sta tudi botrovala vsem osvojenim prvim
mestom in nagradam tako s strani strokovne žirije kot tudi občinstva na teh festivalih. Lahko bi
rekli, da je vsako priznanje bil za nas vrhunec našega dela in vloženega truda.
Radi igramo in radi smo med ljudmi, ki znajo uživati. Tudi mi sami smo fantje, ki nam druženje
in zabava veliko pomenita. Zato se ob priložnosti, ko imamo vsi čas, radi dobimo skupaj, se
odpravimo v hribe ali se kako drugače sprostimo. Vsi smo veliki ljubitelji narave in srečni smo,
da je naša Šaleška dolina tako bogata z lepotami.
Ansambel spev smo imeli srečo in lepo priložnost, da si pogledamo, kako živijo izven naših
meja. Leta 2006 so nas povabili v ZDA, na gostovanje. V nabito polnih dvoranah smo s
slovensko pesmijo in besedo privabljali na obraze nasmehe pa tudi kakšno solzo. Ogledali smo
si veliko znamenitosti, najbolj nas je očarala Bela hiša v Washingtonu,glavnem mestu ZDA.
Občutki, ko smo stali pred njo, so neopisljivi...
Že leta 2008 smo se na povabilo izseljenih Slovencev zopet podali čez lužo, natančneje v
Kanado. V dvanajstih dneh smo odigrali preko 10 koncertov, na vseh pa je bil obisk izredno
velik, kot se za tako veliko državo tudi spodobi. Občutki, ko ti prisluhne toliko ljudi so lepi,
poskusili smo se dotakniti njihovih src, jim skozi našo pesem dati košček domovine...Tudi pri
njih smo opazili, da jih na Slovenijo vežejo nepozabni spomini. Ko smo zapeli kakšno ljudsko
pesem, so s solznimi očmi vsi zapeli zraven. Ja, dom je le eden in tega ne pozabiš. V Kanadi
smo si Ansambel Spev ogledali tudi Niagarske slapove in se podali na CN Tower. Med
prevažanjem na igranja iz mesta v mesto so se nam dogajale seveda razne smešne
stvari...najbolj smo si zapomnili , ko smo zgrešili izvoz z avtoceste in potem prevozili 200
kilometrov, da smo lahko obrnili in prišli na mesto koncerta...seveda z rahlo zamudo. Krivca še
iščemo, glavni osumljenec pa je naš navigator, ki je na sovoznikovem sedežu zaspal z
zemljevidom v roki...
V lanskem letu smo doživeli še prav poseben dogodek. Odpluli smo na križarjenje po
Sredozemlju. Povabili so nas, da z našo glasbo zabavamo goste z vsega sveta. Na ladji je bilo
namreč 4000 ljudi, lahko si mislite, da je bilo vseh deset dni potovanja pestro in zanimivo.
Medtem smo si ogledali tudi lepote Italijanskih in Grških otokov ter Dubrovnik. Na koncu smo bili
vsi enotnega mnenja, da je lepo tako v zraku, kot na vodi, najbolje pa je biti z nogami na trdnih
tleh...
Plod našega dela je tudi pet projektov, torej 5 izdanih CD plošč ter 9 posnetih videospotov. Zelo
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smo počaščeni, da smo enega izmed projektov posneli v sodelovanju z legendo slovenske
narodno zabavne glasbe, g. Lojzetom Slakom. Ansambel Spev smo veliki ljubitelji njegove
glasbe, kar lahko slišite tudi na naših nastopih, kjer poleg lastnih skladb že od samega začetka
igramo večji delež sklade Ansambla Lojzeta Slaka. Na enem izmed nastopov je bil prisoten tudi
g. Slak in ko nas je slišal, kako smo odigrali njegovo vižo, nam je dejal : »Fantje, spominjate me
na moj ansambel v mladih letih, še posebno glas vašega pevca Kristijana me spominja na
preminulega Jožeta Šifrarja«!
To je bilo za nas največje priznanje kar smo jih kdaj dobili, zbrali smo pogum in ga prosili za
dovoljenje, da posnamemo projekt, na katerem bodo njegove viže iz časa ustvarjanja, ko je bil
njegov glavni pevec še Jože Šifrar. Skupaj z g. Slakom smo izbrali pesmi, jih posneli in tako je
nastal CD z desetimi skladbami »Po Slakovi poti«.
Ansambel Lojzeta Slaka in Fante s Praprotna res globoko spoštujemo, to, da so nam kot
edinemu ansamblu dovolili posneti ta projekt pa si štejemo v veliko čast, kakor tudi to da nas
poslušalci primerjajo z Ansamblom Lojzeta Slaka in so nas neuradno proglasili za njihove
naslednike.
Med snemanjem te plošče pa smo se srečali tudi s Tanjo Žagar, ki je z nami odpela pesem
»Minili sta že leti dve«. Sodelovanje s tako kvalitetno pevko nam je Ansamblu Spev vsekakor v
veselje, Tanja je polna energije in idej, njen nastop nas prepriča in čas, ki ga preživimo z njo, je
pravzaprav čaroben!
Omenimo lahko tudi sodelovanje in naše prijateljstvo s Klapo Maslina iz Šibenika. Ker radi
zapojemo tudi Dalmatinske pesmi, smo jih povabili v goste ter skupaj z njimi pripravili koncert.
Tudi oni so nas že povabili v Šibenik, ter nam pripravili lep večer. Smo pravi prijatelji, druži pa
nas brezmejni svet glasbe.
Vsako leto v novembru Ansambel Spev pripravimo tradicionalni koncert. Trudimo se, da vsak
tak dogodek skrbno izpeljemo. Posebnost naših koncertov je ta, da vsako leto izberemo temo,
rdečo nit, ki jo vlečemo skozi ves koncert. Tudi glasbeni gostje in njihova glasba, ki je odigrana
v živo, so skrbno izbrani, tako dobi dogodek dušo, kot pravimo mi. Naši poslušalci, prijatelji si
namreč zaslužijo najboljše, Ansambel Spev se jim za njihovo zvestobo in vse lepe trenutke, ki
jih delijo z nami lahko zahvalimo najlepše na ta način : S pesmijo, glasbo in ta koncert je
vsekakor vsako leto posvečen vsem, ki nas radi poslušajo.
Ko nismo na odru, se posvečamo službam in družini. Boštjan ima s ženo Klementino dve
hčerkici in sina, doma imajo kmetijo in dela mu ne zmanjka. Vodja ansambla, Erik, je zaposlen v
gradbeništvu, rad si pa tudi vzame čas za svoje najdražje. Tudi Kristijan delavnik je zelo
natrpan, ko pride iz službe, ga doma čakata njegova ljubezen Katja in njuna hčerkica Julija, Edo
je povsod tam, kjer ga najbolj potrebuješ, rad bere, najbolj srečen pa je, ko ima ob sebi kup
prijateljev in njemu dragih ljudi! Marka lahko v njegovem prostem času najdete v kakšnih hribih,
na kolesu ali sprehodu s psom.
Ansambel Spev imamo redne vaje, enkrat tedensko, kjer se veliko pogovarjamo in sklepamo
kompromise, rojevajo se nove ideje in kujejo se načrti. Ob naših službah je glasba seveda
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dejavnost, ki ji posvečamo bolj ali manj ves prosti čas. Naš odnos do glasbe je spoštljiv in
zavedamo se, da je potrebno veliko dela in ljubezni, da ustvarimo dobro glasbo. Šele ko smo
sami popolnoma zadovoljni z izdelkom, ga delimo z vsemi, ki nam radi prisluhnejo.
Pravijo, da kdor poje, slabo ne misli, Mi pravimo, kdor poje, dobro misli! Srečni smo, da lahko
to, kar nam je dano delimo z drugimi. Lepo je začutiti veselje in srečo, ki jo izvabimo iz ljudi z
našim igranjem.

3/3

