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GOSTOVANJE SLOVENSKEGA OKTETA V BEOGRADU V ORGANIZACIJI
DRUŠTVA "SAVA"
So umetniki, ki jih poznate s plošč, kaset in zgoščenk in si niti ne upate predstavljati, da jih
boste osebno spoznali in si privoščili večer ob njihovem petju. Takšen je Slovenski oktet.
Svetovno, ampak res svetovno znan ansambel, čigar ime vzbuja spoštovanje ne le navadnih
poslušalcev, ampak tudi glasbenih poznavalcev in strokovnjakov je v Beogradu gostoval pred
tremi desetletji, ponovno pa konec novembra lani. Nekdanji praznik, 29. november smo
preživeli v prijetnem vzdušju atrija Narodnega muzeja, ki je kot nalašč za tovrstne koncerte.
V dvorani smo bili člani Društva Slovencev Sava in le redki povabljeni. Glede tega smo imeli
dvojne občutke. Po eni strani smo se počutili počaščene, ker smo si lahko privoščili vrhunski
umetniški večer, po drugi strani pa nam je bilo zelo žal, da te lepote in harmonije nismo mogli
predstaviti širšemu občinstvu.
V marmorni dvorani se je pred nas v polkrog postavilo osem postavnih fantov in v hipu so nas
prevzeli njihovi enkratni glasovi. Noben CD, pa naj bo predvajanje še tako kakovostno, ne
more zamenjati zvena njihovih glasov v živo. Aplavzi so se vrstili, nestrpno smo čakali
naslednjo pesem. Za vsako smo pomislili - no, ta je najlepša! Potem je sledila še lepša. Fantje
pa so kar peli in peli. Obdajali so nas zvoki z različnih podnebij in različnih obdobij. Močan,
iskren aplavz je izvabil bis, potem še enega in še enega. Težko smo se ločili od osmerih
nastopajočih!
Za to enkratno doživetje se moramo zahvaliti predsedstvu našega Društva, predvsem
Vladimirju Uršiču, ki je Slovenski oktet sploh pripeljal na gostovanje, potem pa tudi Anici
Sabo in Slobodanu Jakošu, ki sta poskrbela za dobro organizacijo. Vemo, da je prihod tako
znanega ansambla težko ponoviti, toda vsi upamo, da nam bodo kmalu srca spet hitreje
utripala, oči pa se veselo zasvetile ob nekem drugem podobnem doživetju.
Maja Dukanovič

