
BOŽIČNE PESMI



BOŽIČNA GLASBA

• Glasba je sestavni del božičnih praznikov in nje bi bilo praznovanje božiča manj 

slavnostno. Je posebej napisana glasba, ki pri veliki večini vzbuja enako globoke občutke 

miru in veselja in je svojevrstno sporočilo miru in ljubezni.

• Radijske in televizijske postaje po vsem svetu imajo v teh dneh skoraj povsem enak 

glasbeni program. To je namreč glasba, ki je v božičnem in novoletnem vzdušju nekaj 

posebnega, ki dobesedno pričara vzdušje pričakovanja. Prvih deset najbolj priljubljenih 

božičnih skladb na Billboardovi lestvici na najvišjih mestih vztraja že lep čas.

• Božične pesmi vplivajo na božično razpoloženje, to je splošno znano in tega so se 

zavedali tudi skladatelji in pisci tekstov, ki so znali ustvariti pravo božično vzdušje. Mnogo 

pozneje so strokovnjaki sicer ugotovili, da ima pretirano vrtenje tovrstne glasbe tudi 

negativen vpliv. Celo psihični problemi se lahko pojavijo in pri mnogih so že ugotovili, da 

postanejo napadalni in nervozni, ko slišijo prvih pet tonov znane pesmi Jingle bells.



ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS 

YOU
(https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY)

• Božična pesem ameriške pevke Mariah Carey iz leta 1994

• Kljub temu da je pesem stara več kot 25 let, je še vedno izredno priljubljena 

• Ima hiter tempo, značilen božični zven zvončkov in močno poudarjene 

spremljevalne vokale. 

• Je enajsti najbolje prodajan single vseh časov in prodana v več kot 25 

milijonih izvodov.

• Je najbolj prodajana božična pesem vseh časov

https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY


• Pesem pevki vsako leto prinese dodatne milijone

• Lani je bila 24. decembra predvajana več kot 10,8-milijonkrat,

kar je rekordno število predvajanj posamezne skladbe v 24 urah. 

• V letih odkar je bila skladba izdana, si je prislužila tudi priznanje 

s strani kritikov, ki so jo ocenili kot eno redkih in svetlih izjem v 

modernih glasbi, ki je doprinesla k božičnim praznikom in 

postala standard v mesecu decembru, z vsakim letom pa samo 

še pridobiva na popularnosti po vsem svetu.


