
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČEZ PLOT 
 
Naši prijatelji v 2020 
 
Tudi to rubriko bomo izkoristili za 
pregled, tokrat sodelovanj s 
prijateljskimi organizacijami, kar se je v 
tem letu izkazalo za še posebej 
pomembno, saj nam je le skupaj uspelo 
izvesti kar nekaj dogodkov. 
Pekoskop, program društva Indijanez, 
nam je pomagal pri izvedbi virtualnega 
(Z)mešanega festivala, sodelovanje pa 
se je razpotegnilo čez celotno poletje. 
Skupno smo organizirali devet delavnic, 
Codovci smo se prvič celo poskusili v 
vlogi spremljevalnega banda za učenje 
plesnih korakov. Ne spreglejte zanimivih 
vsebin programa, ki si prizadeva, da bi 
mladi svoj prosti čas preživljali koristno.  
Že tradicionalno smo se povezali tudi s 
Kreativnim inštitutom Maribor v sklopu 
Festivala Mladi Maribor. V spletni debati 
smo opisali vse lepo glasbenih poklicev 
in zagotovo koga premamili, da svoj 
hobi nadgradi v sanjski poklic. Tudi 
tokrat so se med nami razvile odlične 
prijateljske vezi. Namignemo že lahko, 
da se bodo v 2021 še okrepile in 
dobesedno prav posebej zbližale.  
S prihodom Tajane pa smo spoznali tudi 
super ekipo Music Max glasbene 
trgovine, kjer Codovci lahko polnimo  

svoje glasbene zaloge po ugodnejši ceni. 
Skupaj smo pripravili koristne video 
vsebine za tiste, ki vas mika, da bi v roke 
prijeli ukulele. Prav posebno ukulele akcijo 
pa smo izvedli jeseni. 'Air ukulele' natečaj 
je zbiral kreativne fotografije, sledilci pa ste 
izbrali zmagovalko, prejemnico nove Flight 
ukulele, ki so nam jo poklonili v Music 
Maxu.  
Za konec pa hvala vsem, ki pri svojih 
dogodkih nikoli ne pozabijo na nas, niti v 
tem letu: MKC Maribor, Živa dvorišča, Art 
kamp in drugi.  
Se že veselimo novega leta in novih 
sodelovanj! 
 

 

SI ŽE ČU TO? 
 
(Z)mešano 2020 
 
Letošnji prvi in zadnji Codazin 
posvečamo pregledu našega 
jubilejnega 15. leta delovanja, ki sicer ni 
potekalo tako, kot smo si zamislili, a 
kljub temu pustilo kar precej lepih 
pečatov.  
Najlepši med njimi so nedvomno naši 
novi prostori na Koroški 63. Nekaj dela s 
prenovo nas že čaka, a se že veselimo, 
da bo pod našo novo streho končno 
zaživel pravi ustvarjalni direndaj. Pri tem 
nam lahko pomagate še naprej, 
naprimer z namenitvijo dela dohodnine, 
ki vas ne stane nič, nam pa je v 
letošnjem letu budget za prenovo 
povečala za skoraj 1.500 €.  
Razveselili smo se tudi dveh novih 
pridobitev v naši ekipi. Pridružila sta se 
nam Tajana z ukulele in Damir, ki mu po 
žilah teče indijski ritem in je letos poleg 
Masterclassa prevzel tudi funkcijo 
'deklice za vse'.  
Novo funkcijo je pridobila tudi naša Lea, 
ki si v življenjepis od 2020 dalje lahko 
poleg mentorice, pedagoginje in 
zborovodkinje doda še naziv 
predsednice KUD Coda. Štafeto je poleti 
prevzela od Sonje, naše velike 
podpornice in gonilne sile od vsega 
začetka.  
Letos smo se povezali tudi z glasbeno 
trgovino Music Max, kjer ste vsi Codovci 

deležni posebnega popusta ob nakupu 
inštrumentov in opreme. Ekipa trgovine, ki 
se v Mariboru nahaja v bližini železniške 
postaje, pa nam je poklonila tudi ukulele, ki 
smo ga podelili v nadvse zanimivem in 
kreativnem 'air ukulele' Facebook 
natečaju. 
Naš čas smo posvetili tudi strateškim 
razmislekom in načrtom za prihodnost, za 
katero upamo, da bo bolj glas(be)na kot 
letos.  
Naša ekipa je letos pridobila neprecenljive 
izkušnje in dokaz, kako pomembna je 
glasba in kako pomembno je vztrajati. In 
vztrajali bomo tudi v 2021! Na daljavo ali v 
živo, mi smo pripravljeni. Tudi zaradi vaše 
podpore. Vaša ocena našega delovanja je 
ob vpisu v novo sezono znašala 4,76 (od 
5), kar tudi nam vliva zadovoljstvo in 
potrebno motivacijo, da prebrodimo še 
tako (Z)mešane čase. Želimo vam vse 
dobro! 
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≡ Kaj bo prva stvar, ki jo boš storil/a, ko bo te krize 
konec? 
Obisk sorodnikov in prijateljev. (Lea) 
Najraje bi nekoga takrat normalno objel, pa naravnost na 
dober koncert - najbolje kar Codin. (Said) 
Pijača in druženje s prijatelji na prostem. (Katja) 
Obiskal sorodnike, predvsem starejše, ki jih zdaj nisem 
mogel. (Bratko) 
Obiskal bom dober koncert. (Martin, Alien) 
Prvo takoj na morje (Damir). 
Med prvimi stvarmi bo zagotovo srečanje s prijatelji, s 
katerimi se zaradi okoliščin 
dolgo nismo videli. Nato pa zagotovo načrtovanje 
kakšnih počitnic. (Maša) 
 
≡ Kaj pozitivnega, ti bo od letošnjega Coda leta 
ostalo v spominu? 
Kljub delu na daljavo se je pokazalo, da je pri učencih 
glasba izjemnega pomena, četudi koncertov ni bilo. Vsi 
so vztrajali skozi to krizo in z nami ustvarjali naprej. 
(Lea) 
Pomemben za Codo je obstanek v smislu "druženja" in 
poučevanja glasbe, izjemno dobra novica je pridobitev 
naših novih prostorov na Koroški, sicer pa je tudi vsako 
naše on line srečanje nek poseben dogodek. (Said) 
Novi prostori in nove izkušnje, ki nam jih je dalo to leto 
(Katja). 
Da smo kljub vsem težavam uspešno nadaljevali pouk 
prek spleta. Mislim, da je tako učencem, kot tudi 
mentorjem to ogromno pomenilo. Glasba zdravi. (Bratko)  
Selitev v nove prostore! (Martin, Alien) 
Uživanje v ful dobri Coda ekipi, upam, da se bomo še 
dolgo družili. (Damir) 
Če lahko izpostavim dve stvari, so prva stvar lekcije na 
daljavo, ki so bile kljub vsemu med mojimi učenci dobro 
sprejete in ta način dela se je izkazal za učinkovitega. 
Druga stvar pa so to zagotovo težko pričakovani novi 
prostori. (Maša) 
 
≡ S katerim komadom bi najbolje opisal/a letošnje 
leto? 
Pat & mat (Lea) 
KBO!: Samoca (akordi: B5 F#5 G#5 E5) (Said)  
The Rolling Stones - You Can't Always Get What You 
Want (Bratko) 
Bobby Brown goes down od Franka Zappe (Martin) 
REM - It's The End Of The World (Alien) 
Rockwell - somebodys watching me (Damir) 
Glede na to, da že pol leta živimo v izolaciji, je na mestu 
pesem »I want to break free«. (Maša) 
 
 

≡ Kaj so tvoje želje za Codo v 2021? 
Koncerti! (Lea) 
Najprej normalizacija razmer, nato vzpostavitev naših 
aktivnosti in seveda vpis na vse inštrumente. (Said) 
Veliko učencev in glasbenega živ žava. (Katja) 
Upam, da čim prej organiziramo spet pravi Coda festival! 
(Bratko) 
Da izpeljemo (Z)mešani festival. (Martin) 
Ostanimo zdravi in čimbolj optimistični (Damir) 
V prihajajočem letu želim Codi, da bi čimprej lahko skupaj 
ustvarjali, imeli koncerte, saj so predvsem učenci tisti, ki so 
tega najbolj prikrajšani. Vsekakor pa želim, da se bomo 
skupaj spopadli z vsemi izzivi, kot smo se do sedaj. (Maša) 
 
≡ Kaj ti je najbolj všeč na novih Coda prostorih? 
Velikost, vonj, odprtost, ogrevane  
sanitarije, število učilnic in mentorski nasmehi navdušenja, 
ko se srečamo na hodniku. (Lea) 
Lokacija je izjemna in prostori prav tako, sanjam pa o open 
koncertu na dvorišču za šolo - za naše sosede. (Said) 
Dejstvo, da so naši. (Katja) 
Občutek domačnosti. (Bratko) 
Imamo dovolj prostora, imamo boljše pogoje v vseh 
pogledih. Še najbolj všeč pa mi je, ko je tam polno mladih, 
ko je vrvež in živžav z vseh strani. (Martin) 
Da ne smrdi po vlagi :P (Alien) 
Predvsem je super, da so prostori suhi, kar je super za 
inštrumente. Drugače pa mi je všeč da se počasi kreativno 
ureja vsak prostor posebej, še posej z imeni. (Damir) 
Težko je izpostaviti samo eno stvar, saj so prostori 
neprimerljivo boljši, svetlejši, že energija je povsem druga 
ko stopiš vanje. Zagotovo pa ne pogrešam več zvoka 
bobnov nad seboj :P (Maša) 
 

 

SI VIDO? 
 
Kaj smo sploh počeli v 2020? 
 
Čeprav se letos nismo prebili čez 
tradicionalno mejo 30+ koncertov, pa 
kljub temu nismo sedeli križem rok. 
Uspelo nam je nanizati 16 (sklopov) 
takšnih in drugačnih glasbenih 
dogodkov. Najbolj smo seveda ponosni 
na naš že tretji (Z)mešani festival, ki pa 
je letos prvič potekal tudi prek spleta. 
Prek spleta in v živo smo izvedli 12 
izobraževalnih glasbenih dogodkov, ki 
so zabeležili več kot 5.000 ogledov v 
skupnem trajanju več kot 3 dni! Poletje 
je prineslo bolj sončne dni, tudi za 
glasbenike, ki smo lahko izkoristili nekaj 
odprtih odrov. Nastopili smo na 
Slovenskih dnevih knjige, na Lentu v 
sklopu Art kampa in z nastopom na Živih 
dvoriščih proslavili 10. obletnico 
dogajanja na mariborskih dvoriščih. 
Letošnja situacija nas je spodbudila, da 
še več energije vlagamo v 
izobraževalne vsebine. Tako smo v 
sodelovanju s Pekoskopom, 
programom društva Indijanez, izvedli 
več poletnih kitarskih, klavirskih in 
ukulele delavnic. Če vas ob tem srbijo 
prsti, hitro pokukajte na naš YouTube 
kanal, kjer smo naše 'šnelkurse' tudi 
ovekovečili. Večkrat je bilo naše 
ustvarjanje slišati tudi na mestnih ulicah. 

Vokalke so priredile glasbeni sprehod, 
Alien je pospremil Zajtrk za kolesarje in 
skupaj z Vesno razveseljeval mimoidoče, 
Tajana pa je nastopila na kantavtorske 
festivalu Sound of Streets Maribor. 
Dogajanje letošnjega leta in preteklih 14 let 
sta v simpatični debati za Festival Mladi 
Maribor strnili Lea in Katja, (Z)mešano leto 
2020 pa bomo zaključili s prav posebno 
gesto. Božične nastope smo preselili v 
otroške in dnevne sobe. Posnetke 
Codovcev bomo zapakirali v skupen 
videospot, ki ga bomo predali vsem 
slovenskim domovom za starejše, da z 
njim tistim najbolj osamljenim polepšajo 
vsaj kak trenutek. Poseben finale 
pripravljajo tudi naši pevci MePZ KUD 
Coda, ki se v teh časih čez note prebijajo 
kar prek ZOOM-a. Čeprav vas tokrat še ne 
moremo povabiti na koncert ali druženje v 
živo, vas pa zato vabimo k spremljanju 
naših družbenih omrežij, ker bomo leto 
zaključili z nekaj pozitivnimi vsebinami. 
 

 

KAKA LEGENDA! 
Tokrat ne bomo izpostavljali posameznika. To divje leto smo uspešno prestali, ker 
Coda ni posameznik, ampak velika družina dobrosrčnih in kreativnih ljudi. Zato smo 
prav te družinske člane tokrat povabili k sodelovanju.  

EPP 
Vsi Codovci lahko s kodo CODAZAFRUSTEK izkoristite 15 % popust pri nakupu naše najljubše 
granole Fruštek, mi pa dobimo 10 % od nakupa, ki jih bomo vložili v naše nove prostore. 


