
                                                                    

 

 

GIMNAZIJA ŠENTVID IN ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 

       Vabita na: 

KONCERT 

»VEČER FRANCOSKE IN ŠPANSKE GLASBE« 

 

Sreda, 6.12.2017 ob 18.30, 

Ljudski dom v Šentvidu 

 

Nastopata dijakinji Gimnazije Šentvid: 

ŽANA JURHAR ŽITNIK in ZALA KLOPČIČ 

 

Gosti: JAZZVA in EMA GROFF 

 

VSTOP PROST! 

 

 



ŽANA JURHAR ŽITNIK je dijakinja 4.letnika Gimnazije Šentvid.  

S petjem je pričela že v osnovni šoli. 5 let je sodelovala v Otroškem zboru RTV Slovenija in 

svoje petje izpopolnjevala pri Ireni Deželak na OŠ Riharda Jakopiča. Njeno 6–letno 

sodelovanje pri šolskem dramskem krožku je kulminiralo s predstavo in uprizoritvijo 

muzikala »Mamma mia«, kjer je pela glavno vlogo. Po njenem vstopu v srednjo šolo, so se 

vrstili mnogi šolski in izven-šolski nastopi: Cankarjev dom,  Mestna občina Ljubljana (kjer je 

nastopala že v času osnovnega šolanja)… Na Gimnaziji Šentvid je nastopala na »Krstu« v 

letih 2016 in 2017, novoletni prireditvi 2016, na mnogih »Literarnih večerih« in »Akademiji 

znanja« v šol. l. 2016/17. Za » Večer francoskih in španskih pesmi« je sodelovala z 

mentorico prof. Ireno Sajovic –Šuštar (Gimnazija Šentvid). Žana je perspektivna mlada 

pevka, z nežnim sopranom, ki se zelo dobro izrazi v pesmih z živahnimi ritmi ali pa v  

preprostih, počasnejših baladah. 

 

 

ZALA KLOPČIČ je dijakinja 1. letnika Gimnazije Šentvid. 

Glasba jo navdihuje že od malih nog. Uspešno je zaključila nižjo glasbeno šolo na violini, 

sama pa se ljubiteljsko uči tudi igranja na kitaro. Njen glasbeni izraz se najbolje odraža v 

njeni ljubezni do petja. V tem šolskem letu je postala članica Mladinskega pevskega zbora 

RTV Slovenija. V času osnovnega šolanja je nastopala na mnogih šolskih in izven-šolskih 

prireditvah. V septembru  je navdušila s svojim nastopom na »Krstu 2017« Gimnazije 

Šentvid. Za » Večer francoskih in španskih pesmi« je sodelovala z mentorico prof. Ireno 

Sajovic –Šuštar. Zala je pevka s širokim pevskim razponom. Njen glas odlikujeta jasna 

dikcija in občutek za niansiranje v izražanju šaljivih in karakternih pesmih. 



 

JAZZVA: Jazzva je v svet vokalne glasbe vstopila že več kot pred desetletjem. 

Jazzvin repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov; od 

popa, rocka in jazza do aranžmajev ljudskih pesmi in še mnogo drugega. Zveza kulturnih društev 

Ljubljana je Jazzvi podelila zlato priznanje za uspehe, ki jih dosegamo na področju zabavne vokalne 

glasbe in za organizacijo festivala vokalne glasbe Popjazziada, ki spodbuja razvoj a cappella glasbe 

v ljubljanski regiji in širše v Sloveniji. Nagrade: drugo mesto na tekmovanju s profesionalno 

mednarodno konkurenco Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb 2015 v Leipzigu (NEM), prvo 

mesto na mednarodnem tekmovanju Seghizzi 2014 v Gorici (ITA), prvo mesto na festivalu a 

cappella glasbe Sredi zvezd v Žalcu, kar tri leta zaporedoma (2010, 2011, 2012). 

 

EMA GROFF: je učenka 6. razreda OŠ Vižmarje – Brod. Že od prvega razreda se 

uči solopetje pri prof. Ireni Sajovic – Šuštar. Nastopala je na mnogih šolskih in izven-šolskih 

prireditvah. Velja za perspektivno pevko. Rada prepeva otroške in pop pesmice v različnih jezikih. 


