
 

 
 
 

PROJEKT 
 
 
Ob 100. letnici rojstva je naša družina predlagala  številnim orkestrom, 
posameznikom, društvom in glasbenim ter kulturnim ustanovam, da se v letu 2012  
spomnijo Bojana Adamiča okviru njihovih vsakoletnih, že utečenih prireditev in 
dogodkov in zaigrajo katero izmed njegovih skladb. 
 
Želeli smo ga predstaviti kot vsestranskega umetnika, vrhunskega glasbenika, 
pianista, trobentača , dirigenta, skladatelja in aranžerja različnih zvrsti glasbe, 
fotografa,  kot pionirja slovenske popevke, jazza in šansona,  pa seveda tudi kot 
ljubitelja športa, hitrih avtomobilov ter jadralnih letal.  
 
Dela smo se lotili projektno in povabili glasbenike in umetnike k sodelovanju, istočasno 
pa tudi pripravili/oblikovali spletno stran www.bojan-adamic.si , in kasneje tudi stran na 
Facebooku. Tekom leta so se odzvali še drugi, tako da je bilo v prvi polovici leta res 
izjemo veliko koncertov in drugih dogodkov, kjer so igrali njegova dela in predstavljali 
njegove fotografije. 
 
Projekt  ob 100. letnici rojstva:1.1. do 31.7.2012  

1. 6 koncertov 
• Otvoritveni koncert 27. slovenskih glasbenih dni  »Bojan Adamič - poklon 

mojstru« 12.3.2012 ,  
• koncert Marka Breclja »Mojstru, ker me je odkril« 22.4.2012 in  
• Mednarodni večer šansona La vie en rose 4. 6. 2012, vsi v Cankarjevem 

domu v Ljubljani. 
• Bojanu Adamiču sta večer posvetila tudi Komorni godalni orkester 

Slovenske filharmonije 21.2.2012 in Pihalni orkester Akademije za glasbo 
17. 5.2120, obletnice rojstva so obeležili tudi na Koncertu Orkestra 
Slovenske vojske 3. 4. 2012. 

 
• Godbeništvo – Adamičeva pomlad preko celega leta  

V okviru Adamičeve pomladi, projekta, ki ga vodi Zveza slovenskih godb so se zvrstili 
številni koncerti Pihalnih godb, ki so zaigrali Adamičeve skladbe, kot npr v Bohinjski 
Bistrici, v Celju, na Ptuju, v Ločah, Kopru, Beltincih, Mariboru, Mežici, v Portorožu, 
Ribnici, Škofji Loki, Ormožu, Šenjurju, Kostanjevici na Krki, Logatcu in še kje. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Zborovska pesem:  

• 29. Planinska pesem na Šmarni gori 11. 5.2012,  
• Letni koncert pevskih zborov OŠ Šmartno pod Šmarno goro 4.6.2012  
• 43. Tabor slovenskih pevskih zborov 17.6.2012 v Šentvidu pri Stični  

 
2.Lutkovne predstave 
Posebna predstava lutkovne igre Žogica Marogica, 
 
3.Filmsko ustvarjanje in velika retrospektiva filmov 
na obeh koncertih v CD 
 
4.razstave fotografij  Zven maske, fotografske mojstrovine Bojana Adamiča v 
Empriumu za časa Pusta 15.2. do 20.3.2012 
 
5. Razstava Metla za mojstra pa je bila v NUK-u v času od12.3. do 3.5.2012, kjer so 
bile razstavljene njegove notne edicije, tonski zapisi, dokument, priznanja, njegova 
trobenta, klarinet, filmski plakati. 
 
6. Arhiviranje in predaja notnih edicij, časopisnih člankov in drugih dokumentov 
Bojana Adamiča -Predaja gradiva iz zapuščine (osebna korespondenca, pogodbe, 
fotografije, scenariji, časopisni članki in podobno) v NUK in v Slovensko Kinoteko, tako 
da bo na voljo tudi raziskovalcem jesenskega simpozija in drugim.  
 
7.Glasbene šole in Izobraževanje  

• Številne koncerte so v celoti, ali deloma je posvetili Adamičevi glasbi tudi Pihalni 
orkester Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 

• Bojan Adamič obravnavan pri pouku glasbene vzgoje v osnovnih šolah 
 
8. Spletna stran, katere namen je  

• dokumentirati dogodke in prireditve tekom leta 2012 ,  
• sproti zbirati, urejati in dodajati gradivo iz zapuščine, povezave na glasbo, 

podatke o delu in življenju Bojana Adamiča  
• postati vir raziskovalcem na simpoziju in kasneje tudi ev. študentom. Želeli bi, da 

bi nekoč pripravili tudi monografijo Bojana Adamiča, saj še ni bil deležen 
celovite znanstvene obravnave. Stoletnica njegovega rojstva je tako primerna 
priložnost, da se glasbena stroka in poustvarjalna sfera poglobita v njegovo delo.  

Stran bomo torej po letu 2012 vzdrževali in gradili naprej, saj v letu 2013 nameravamo 
tudi v tujino. 
 
 
 
 



 

 
 
 
NAPOVEDNIK prireditev v okviru projekta ob 100. obletnici rojstva Bojana 
Adamiča  za drugo polovico leta med 1.8. in  31.12.2012 in naprej 
 
1.) 10.8.2012 
Poklon Slovenske kinoteke filmski glasbi in delu Bojana Adamiča - KINOTEČNIK 
Slovenska kinoteka bo 10. avgusta 2012, to je dan po 100. obletnici rojstva Bojana 
Adamiča, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači slovesno pričela z 
retrospektivo filmov, za katere je ustvaril nepozabno glasbo, septembra pa se preseli v 
dvorano Slovenske kinoteke v Ljubljani. 
Na otvoritvi bo ob spremljavi pianistke Vlaste Doležal Rus, na violino gospoda Alija 
Dermelja, s katero je posnel glasbo za film Vesna (in še za številne druge filma), odlomek 
iz tega filma, kot tudi Adamičevo skladbo Pomlad, zaigrala gospa Alenka Maier Popov, 
Dermeljeva študentka.  
49 let ustvarjanja filmske glasbe pomeni izredni opus: 
napisal je glasbo za filme: 
107 celovečernih 
122 kratkometražni 
obzornik, reklamni filmi tv serije 
skupaj 248 
Prvo glasbo za film je Bojan Adamič napisal leta 1946 za kratkometražni film Maščujmo 
in kaznujmo (Dušan Povh, Filmsko podjetej FLRJ) in prvo glasbo za celovečerni film 
leta 1952 za film Svi na more.(sava Popovič, Avala film)zadnji Neme podobo 
slovenskega filma (Damjan Kozole, Emotion film, Lj) leta 1995 
 
2.) 23.10.2012 
Koncert v Ribnici, rojstnem kraju Bojana Adamiča 
V Ribnici bo 23. oktobra 2012 ob 19.00 osrednja prireditev ob ribniškem občinskem 
prazniku z naslovom Po ribniško. Z glasbo rojaka Bojana Adamiča. 
 
3.) 27. in 28.12.2012 
Dan godbeništva: simpozij, slavnostni koncert koncertni dan pihalnih orkestrov in 
razstava – tudi v okviru EPK Maribor 
27. 10. 2012  
Akademija za glasbo iz Ljubljane bo v Univerzitetni knjižnici Maribor organizirala 
mednarodni simpozij, članki bodo objavljeni v zborniku simpozija.. 
Med odmorom bosta dve otvoritvi: 

• Fotografska razstava pustnih mask z naslovom »Zven maske – fotografske 
mojstrovine Bojana Adamiča«. 

• Razstava notnih edicij, tonskih zapisov in dokumentov Bojana Adamiča. 
Zvečer bo v Unionski dvorani v Mariboru slavnostni koncert, na katerem bo orkester 
slovenske Vojske izvedel prvi del koncertnega večera (program: B. Adamič – Rekviem), 
orkester slovenske Policije pa drugi del koncerta (program: Adamičeva še neizvedena 
dela). Orkestroma bo dirigiral Milivoj Šurbek.  



 

 
 
 
 
28. 10. 2012 
V dopoldanskem času bo potekala slavnostna seja ZSG, ki bo namenjena obeležju 100. 
obletnice rojstva Bojana Adamiča. 
Ob 10. in 16. uri bo v Unionski dvorani v Mariboru Koncertni dan pihalnih orkestrov. 
 
Izdaje partitur in zgoščenk  

• V okviru godbeništva se pripravlja luksuzna izdaja partiture Rekvijema. 
• Društvo slovenskih skladateljev bo ponovno izdalo zgoščenko “Bojan Adamič – 

Iz simfoničnega opusa”, Edicije Društva slovenskih skladateljev ter pripravilo 
Notno izdajo popevk Bojana Adamiča 

• Založba kaset in plošč RTV Slovenija bo izdala enojno zgoščenko z glasbo 
Bojana Adamiča, 

 
4.) 8. FEBRUAR  2013 
Premiera Muzikla Sneguljčica: V letošnjem letu praznujemo dve veliki obletnici 100 
obletnico rojstva velikana slovenske glasbe Bojana Adamiča in 200 letnico pravljice 
Sneguljčica, ki sta jo napisala brata Grimm. V Vocal BK Studiu - šoli odrskih 
umetnosti, so se odločili, da v počastitev teh dveh obletnic pripravijo Muzikal 
Sneguljčica Bojana Adamiča. Idejni vodja in producent projekta je celjski baritonist 
Boštjan Korošec. Projekt poteka v sodelovanju z Občino Šentjur, Glasbeno šolo Šentjur 
in Pihalnim orkestrom Šentjur pod vodstvom Jureta Hladnika.  

V oktobru 2012 bodo razpisali javno avdicijo za solo vloge. 
 

 
 
Za novinarsko konferenco 9.8.2012 v Ribnici pripravila in predstavila Alenka Adamič 


