
Upam, da ste že zasledili, da smo zagnali 
projekt Glasbeni junaki, s katerim zbiramo 
sredstva za naše nove prostore. Glavna 
akcija se prične v torek, 19. marca, ob 
20.00, ko bomo na spletni strani Adrifund 
(www.adrifund.com) zagnali kampanjo za 
množično financiranje (podobno Kick-
starterju). Cilj je do 2. maja zbrati 20.000 
€. Zbrati moramo celotno vsoto ali več. V 
nasprotnem primeru namreč ne dobimo 
nič, sredstva se vrnejo donatorjem. 

Nagrade, ki jih ponujamo v zameno za 
donacije, so res nekaj posebnega. Od 
ekskluzivnih intimnih koncertov znanih 
glasbenikov v ‘dnevni sobi’ do podpisov na 
stene naših novih prostorov. Snemali bomo 
tudi glasbene čestitke in avtorske pesmi 
po želji donatorja. 

Morda najbolj zanimiva nagrada za vas, 
dragi Codovci, pa so letni programi naših 
lekcij v sezoni 2019/2020.  Ja, tokrat 
bomo vpis malo pohitrili, tako da si že v 
marcu in aprilu lahko zagotovite svojega 
mentrja za naslednje šolsko leto. Morda 
se pa že takrat srečamo v novih prostor-
ih. A pozor! Če imate sokolje oko, boste 
opazili, da na Adrifundu ponujamo za nekaj 
10 € dražji celoletni program, kot sicer. 
Nočemo vas prinesti naokoli. Razlog za 

Si že cu to?

to je dejstvo, da nam platforma Adrifund odščipne del zbranih 
sredstev v obliki provzijie. Seveda se lahko odločite za program 
po redni ceni ob našem predvpisu, ki bo potekal maja, bomo pa 
od navdušenja naredili eno salto v zraku, če nas boste podprli z 
vpisom prek Adrifunda. Tako bomo vsaj en korak bližje našemu 
cilju, da zberemo zastavljeno vsoto sredstev. 

Na temo tega projekta smo že veliko napisali, dnevno lahko 
spremljate foto utrinke dogajanja, še največ pozornosti pa so 

pritegnile video zgodbe naših Glasbenih junakov. Vse infor-
macije so na voljo na spletni strani www.glasbenijunaki.si ter 
na Facebook in Instagram strani @glasbenijunaki. Vabljeni 
k spremljanju, všečkanju, komentiranju in deljenju objav, da 
dosežemo čim več posameznikov, ki so jim Glasbeni junaki kul. 
Ker prav to smo - družina 152 krasnih ljudi, ki radi ustvarja-
mo glasbo in se družimo. Številka 152 zajema vse učence in 
mentorje v letošnji sezoni. Kar impresivno, kajne? Ko pa smo 
že ravno pri številkah ... izračunali smo, da smo od leta 2012 
na naši Facebook strani KUD Coda objavili kar 6.569 fotografij! 
Ja, Codovci res grizemo, premikamo meje, predvsem pa ne 
jamramo. Verjamem, da nam bo uspelo!
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Ce še vedno nea veš, ki si ...
Alternativna glasbena šola KUD Coda, Trubarjeva 24, Maribor, www.kud-coda.org, info@kud-coda.org, 031 230 
691. Codazin ureja Katja Sreš. Marec 2019.

ZIP Solutions je digitalna marketinška agencija, 
ki skupaj z KUD Coda kroji okvirje kampanije 
Glasbeni junaki. Ekipa strategov, analitikov, 
kreativcev in raziskovalcev nenehno razvija nove 
trende, osvaja različna znanja in snuje neponov-
ljive zgodbe. Vse z namenom biti drugačen, biti 
zapomnljiv in izstopati iz povprečja! Verjamemo, 
da je učenje je vir modrosti! Naša ekipa si ves 
čas širi svoja obzorja, išče načine za poglobitev 
obstoječih znanj in pridobivanje novih. Tako lahko 
v naši ekipi najdemo zagrete zbiralce znamk, 
zagrizene planince, božanske kuharje in vedno 
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oglašene glasbenike. Ker je naša ekipa razvejana in željna znanja nas je pot pripeljala do organizacije KUD Coda.  
Ko smo bili seznanjeni o situacijo s katero se društvo trenutno spopada ni bilo časa za razmislek, saj verjam-
emo, da so nekatere stvari večje od nas. Takoj smo se podali na skupno pot kampanije, kjer bomo uspešno 
dosegli zastavljene cilje. Verjamemo, da je KUD Coda pomembna postojanka štajerske glasbene mladine, zato 
si mariborska skupnost ne more privoščiti njene izgube. Velikokrat drug drugega opominjamo o družbeni 
odgovornosti, vendar naše sodelovanje ni niti približno to – je edina možna odločitev za obstanek raznovrst-
nosti mariborske glasbene scene. 



Sam si prišel na Codo, da bi rad postal mentor. Zakaj si 
se odločil za poučevanje in zakaj ravno na Codi?
Že dolgo sem se ukvarjal z glasbo, nato pa sem 
med študijem prišel na idejo, da lahko za dodaten 
zaslužek poskrbim ne le z igranjem temveč tudi s 
poučevanjem. Tega prej še nisem počel, zato sem 
bil precej nervozen. Po glavi mi je rojilo vprašanje: 
“Je to za mene?” Pa sem si rekel, probat ni greh, in 
sem poklical Martina. Najprej me je užalostil, saj 
učiteljev niso potrebovali, čez nekaj časa pa me je 
klical, da se je eno mesto sprostilo. In zdaj je Coda 
del mojega življenja že tretje leto.

Si novinar, športnik in pedagog. Zaupaj nam ime svoje 
najljubše plezalne smeri, najboljšega komada, ki si ga 
igral na Codi in najbolj zanimivo osebo, s katero si delal 
intervju.
Plezalna smer: od kavča do hladilnika;
Najboljši komad na Codi: Before You Accuse Me;
Najzanimivejša oseba za intervju: težka izbira ...

V sklopu projekta Glasbeni junaki si zadolžen za 
koncerte. Kaj si se iz tega naučil - kaj ti je bilo super, kaj 
pa malo manj.
Delo je bilo suhoparno, nezanimivo in psihično 
obremenjujoče, a kar se mora, ni težko. Največje 
plačilo bo korist, ki jo bodo od tega imeli naše 
učenke in učenci.

Če si predstavljaš nove KUD Coda prostore - kaj bi morali 
imeti, da bi bili zate popolni?
Tako dobro zvočno izolacijo, da pouka v eni učilnici 
ne bi motili glasni bobni v drugi in pozimi ogreva-
no stranišče. 

Kaka legenda!
V rubriki Kaka legenda! tokrat predstavljamo Bratka Zavrnika, našega mentorja kitare. 

Si vido?
Rubriko Si vido? bomo tokrat malo ‘ugrabili’. Med naslednjimi vrsticami tako ne bo reportaže o 
kakšnem našem dogodku, ki se je zgodil od prejšnjega Codazina. Prostor bomo izkoristili, da se 
pohvalimo s široko podporo in lepimi besedami, ki spremljajo naš pogumen projekt, ki je rdeča nit 
tokratnega Codazina. Imate tudi vi na zalogi kaj motivacijskih povedi za nas? Pošljite jih na info@
glasbenijunaki.si. Zelo vas bomo veseli!

Se viimo!
19. marec, 20.00, www.adrifund.si: Pričetek zbrianja sredstev za projekt Glasbeni junaki
21. marec, 19.00, Isabella food&wine: Materinski dan z vokalisti KUD Coda
22. marec, 21.30, Štuk: Musicology: večer glasbe Prince-a
23. marec, 19.00, Unionska dvorana: MePZ KUD Coda @ Revija pevskih zborov
26. marec, 19.00, Razlagova 11: Help! A Beatles Tribute - Living room koncert za Glasbene junake
2. april, 19.00, Razlagova 11: Poskočni muzikanti - Living room koncert za Glasbene junake
9. april, 17.00, Dijaški dom Maribor: MePZ KUD Coda @ Glasba povezuje
9. april, 19.00, Razlagova 11: Midnight Lightnin’ - Living room koncert za Glasbene junake
16. april, 19.00, Razlagova 11: Leonart - Living room koncert za Glasbene junake
19. april, 15.30, Grajski trg: Rojstni dan Radia Maribor
23. april, 19.00, Razlagova 11: BalKan duo - Living room koncert za Glasbene junake
27. april, 19.00, Razlagova 11: The SwingTones: Living room koncert za Glasbene junake
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Bratko je med drugimi tudi novinar Radia Mari-
bor. Prav Radio Maribor pa ima v našem projektu 
Glasbeni junaki pomembno vlogo - Bratko z 
ekipo bo namreč poskrbel, da se bo o našem 
projektu, s katerim zbiramo sredstva za nove 
prostore, veliko govorilo. Spremljajte nas!

“KUD Coda smo ena velika rokenrol družina!” Alien Andrej 
Partljič, mentor KUD Coda

“Vsaka glasbena šola, ki dviguje možnost glasbenega 
ustvarjanja glasbe željnim mladostnikom, je v našem krajo 
zelo pomembna. Ne pustimo, da prekinemo veselje mladih 
glasbenikov.” Marko Soršak - Soki

“Ekipa, kot je KUD Coda, je edina opcija za mlade glas-
benike, da se izražajo, učijo in zabavajo skozi glasbeno 
ustvarjanje. Glasbene oddaje in možnosti nastopanja v 
smislu promoviranja svoje glasbe so izginile, tako da si 
želim, da junaki z inštrumenti ostanejo z nami in ohranjajo 
slovensko glasbeno sceno.” 6pack Čukur

“S KUD Coda sodelujem že več kot 4 leta. Zakaj? Ker izjem-
no cenim njihov trud, projekte in vse, kar počnejo za mlade 
glasbenike. Predvsem pa tudi zato, ker sem bil sam mlad 
tonc na začetku glasbene poti in so bili eni prvih, ki so mi 
zaupali in tega ne bom nikoli pozabil.” Andi Gal, naš tonc :)


