
Egi Gašperšič  

KAJ VAM PA JAZ POVEM 

Izbrane skladbe 
 

 

I   Uvod (predgovori, življenjepis, fotografije, uredniško poročilo, kazala) 

II  Izvirne skladbe  

III Prestavitve vokalnih skladb drugih skladateljev 

IV Priredbe ljudskih 

V  Inštrumentalne skladbe  

 

Uredniški odbor: Tomaž Faganel, Martin Kuchling, Katja Osterc 

Urednik: Tomaž Faganel, Ljubljana 

Spremna besedila: Tomaž Faganel, Zalka Kelih-Olip, Katja Osterc, Nužej 

Tolmaier  

Jezikovni pregled: Irena Androjna Mencinger 

Notografija: Tadej Lenarčič 

Slika na naslovnici: Kamilo Legat, Hiša Gašperšičev na Dolini v Kropi, 

1995 

Oblikovanje in priprava za tisk: David Kassl 

 

Tisk in vezava: Malex, d.o.o., Ravne na Koroškem 

Izdala: Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban 

Jarnik, Celovec 

Založba: Krščanska kulturna zveza, Celovec 

Za založbo: Martin Kuchling 

© 2022 by Krščanska kulturna zveza (Austria) 

1. izdaja: 2022 

Naklada: 300 izvodov 

Cena: 60 EUR 

 

Izdajo so denarno podprli: Republika Slovenija – Urad vlade za Slovence 

v zamejstvu in po svetu, Bundeministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung/Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje, 

Land Kärnten – Kunst und Kultur/Dežela Koroška – Kultura in umetnost ter 

Javni sklad Republike Slovenije za kultune dejavnosti 



Nakup: 

Trgovina Muzikalije, Ljubljana, Trg francoske revolucije 6, 

+386.1.2418280, info@hartman.si  

Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, AT-9020 

Celovec/Klagenfurt, +43.463.516243, office@kkz.at  

Mohorjeva družba v Celovcu, Viktringer Ring 26, AT-9020 

Celovec/Klagenfurt, 

+43.463.5651517, knjigarna@mohorjeva.at (za naročila nad 30 EUR brez 

poštnine) 

 

 

IZDAJA V ŠTEVILKAH: 
 

244 skladb 

 70 izvirnih skladb 

  - enoglasje in dvoglasje s klavirjem (10) 

  - visoki glasovi mladinski, dekliški, žđenski zbori (12) 

  - moški zbori (21) 

  - mešani zbori (25) 

  - glas in klavir (2) 

 57 prestavitve izvirnih skladb drugih skladateljev 

  - visoki glasovi (14) 

  - moški zbor (23) 

  - mešani zbor (12) 

  - glas s klavirjem in drugimi glasbili (8)ž 

 76 priredb ljudskih pesmi 

  - enoglasje in dvoglasje s klavirjem (5) 

  - visoki glasovi (mladinski, dekliški, ženski zbor) (15) 

  - moški zbori (16) 

  - mešani zbori (21) 

  - glas in klavir (19) 

 40 inštrumentalnih skladb 

  - izvirne skladbe (5 oz. 7) 

  - prestavitve skladb (21) 

  - priredbe ljudskih pesmi (30 

  - solo za inštrument (3 oz. 15) 

  - komorna glasba (33 oz. 39) 
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Cerkvena glasba (54) 

 - dvoglasje z orglami ali klavirjem (2) 

 - visoki glasovi (mladinski, dekliški, ženski zbor) (4) 

 - moški zbor (13) 

 - mešani zbor (29) 

 - glas z glasbili (1) 

 - inštrumentalna glasba (5) 

Kolednice (13) 

 - visoki glasovi (2) 

 - moški zbor (7) 

 - mešani zbor (1) 

 - glas s klavirjem in drugimi glasbili (3) 

Inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne skladbe 

 - basso continuo 

 - brenkala 

 - godala 

 - harmonika 

 - klavir (klavir solo; glas in klavir; klavir z drugimi glasbili); 

 - orgle 

 - pihala 

 - trobila 

 - ustna harmonika 

64 skladateljev ali virov prestavljenhi skladb  

82 pesnikov uglasbenih in prevedenih besedil ter drugih virov besedil 

68 slovenskih pesnikov in prevajalcev 

11 tujih pesnikov                  

6 drugih virov besedil 

 

 


