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Predstavitev Mondin:   
 
V zboru Il coro delle mondine di Novi prepevajo ženske iz vasi Novi v bližini Modene. 
Druži jih ista usoda: pevke, (oziroma njihove mame ali none) so bile delavke, ki so od 
začetka prejšnjega stoletja pa do 60. let služile svoj kruh in preživljale družine kot 
sezonske delavke na močvirnatih riževih poljih Lombardije in Piemonta. Mondine so 
delavke, ki se nikoli v življenju niso naučile brati not -njihova pesem se je rojevala kot 
upanje. Z njo so se bodrile med težkim delom, polnim ponižanja in trpljenja, med komarji 
in pijavkami. Pojejo iz sebe in o sebi, ker verjamejo, da lahko s pesmijo prenesejo svojo 
izkušnjo spoprijemanja s ponižanjem mlajšim rodovom.  
 
»... ma piů forti dei cannoni noi sarem … a glasnejše bomo od topov …« 
 
Mondine o tem, zakaj pojejo:  
 
Zakaj naša zgodba? 
»Ker nimamo druge zapuščine kot je zapuščina žensk, ki so garale in trpele, se bojevale 
in jokale, se smejale in pele, predvsem pa živele za to, kar se danes zdi tako  naravno in 
samoumevno.« 
Komu naša zgodba? 
»Za naše otroke in otroke vseh, da ne bi pozabili. Da nas skromnost, žrtvovanje in vera 
v boljši jutri ne bi nikoli zapustile. Da bi glasba in pesem imeli resnični smisel in da se 
besede ne bi izgubile v vetru in v minljivih odrskih lučeh.« 
Čemu naša zgodba? 
»Da bi ljubezen iz naših spominov postala spodbuda za boj za potrditev in uveljavitev  
posameznika, njegovih idej, smisla za pravičnost in solidarnosti, ki jo moramo gojiti, kot 
gojimo šopek riža. Ker smo tudi me, tako majhne in tako nične, korenina zgodovine 
tistih, ki bodo prišli za nami. Ker rade mislimo, da nismo bile zaman.« 
 
Zbor Il coro delle Mondine di Novi vodi Giulia Maria Contri 
 
Spletna stran: www.mondinedinovi.it 
 
 



Predstavitev Ženskega pevskega zbora Kombinat: 
 
Ženski pevski zbor Kombinat je nastal 27. aprila 2008, na dan, ki se je v nekdanji skupni 
državi imenoval Dan Osvobodilne fronte oziroma na Dan upora proti okupatorju, kot 
prazniku rečemo danes. Na ustanovni skupščini v ljubljanskem Rogu se je 21 pevk 
odločilo, da bo njihov repertoar namenjen pesmim upora z vsega sveta in da jih bodo 
prepevale v izvirnih jezikih. V dobrem letu in pol se je članstvo skoraj potrojilo: danes v 
zboru prepeva prek 60 deklet z vseh vetrov. Delajo v različnih poklicih, prihajajo iz 
različnih koncev Slovenije ter tudi od drugod. Pojejo z vero v vrednote kot so solidarnost, 
zvestoba idealom, tovarištvo, srčnost in pogum. Prepričane so, da je upor ena osnovnih 
človekovih pravic.  
 
»Sestre, le k soncu, svobodi …« 
 
Kombinatke o tem, zakaj pojejo:  
 
 
“Naš credo? Z rdečo kredo pisati izročilo upora. Ne na stene, na ušesne membrane. Z 
glasom ohranjati spomin na glas(be)no tradicijo pokončne hrbtenične drže, ki ne 
podlega družbeni skoliozi.” 
 
»Združene smo v pesmi in prepričanju, da je upor ena osnovnih človekovih pravic. 
Verjamemo, da kritična misel lahko vzklije le iz uporne drže. Naš čas golta človeško 
dušo, na oltar postavlja uspeh, tekmovalnost in videz. Ni mu mar za človekove pravice, 
čeprav si jih za alibi marsikdaj sposodi.” 
 
»Iz spoštovanja do vseh, ki so dvignili glas in dali življenja, obujamo pesmi, ki so hrabrile 
duha v revolucijah in uporih širom sveta in jih prepevamo v izvirnih jezikih. Te pesmi za 
nas niso le uglasbene besede, marveč dragocena in pretresljiva pričevanja človekove 
vere v lepši svet. Za vse ljudi.” 
 
 
Ženski pevski zbor Kombinat vodi: Mateja Mavri 
 
Glasbena spremljava: Branko Smerdelj (mandolina), Robert Slanič (kitara), Miran 
Pečenik (harmonika) 
 
Spletna stran: www.kombinatke.si 
 


