
Operni pevec Operni pevec   
Anton Šubelj z RodiceAnton Šubelj z Rodice

Kulturno društvo Groblje in  
Osnovna šola Rodica Vas vabita  

na predstavitev knjige s kulturnim programom,

ki bo v soboto, 10. novembra 2012,
ob 16. uri v Kulturnem domu Groblje.



Kratek življenjepis Antona ŠubljaKratek življenjepis Antona Šublja
(povzetek iz knjige Operni pevec Anton Šubelj z Rodice, str. 11–12)

Operni in koncertni pevec Anton Šubelj se je rodil 
26. aprila 1899 na Rodici pri Domžalah kot najmlajši, 
deseti otrok. Čeprav je že v rani mladosti kazal iz-
jemen pevski talent, se je moral po končani osnovni 
šoli zaposliti v slamnikarski tovarni. V prostem času 
se je udejstvoval v domačih krajih na dramskem in 
pevskem področju. Njegovo dramsko igro je opazil 
direktor ljubljanske Drame in ga povabil k igranju v 
njej. Poleg igranja v Drami (od leta 1919 dalje) je štu-
diral na glasbenem konservatoriju v Ljubljani. V letih 
1922–1923 je šolanje nadaljeval na višji glasbeni šoli v 
Berlinu. Po vrnitvi iz Berlina se je zaposlil v ljubljan-
ski Operi, kjer je bil v letih 1923–1927 solist za manjše 
vloge, preizkušal pa se je tudi v operni režiji. 

Januarja 1928 je odšel v Ameriko, kjer je do po-
vratka v oktobru 1929 izvedel 86 koncertov v 45-ih 
ameriških mestih od vzhodne do zahodne obale 
ZDA. Večinoma je pel ljudske pesmi in odlomke iz 
opernih del za slovenske izseljence, 31 koncertov pa 
je namenil samo ameriški publiki. Po vrnitvi je nada-
ljeval glasbeni študij v Milanu. Aprila 1930 se je vrnil 
v Ameriko, kjer je ostal vse do svoje prerane smrti. V 
letih 1932–1946 je bil zborovski pevec in solist v Me-
tropolitanski operi v New Yorku, leta 1949 pa je v Wa-
shingtonu ustanovil lastno šolo za solopetje in oper-
no igro. V letih 1949–1951 je poučeval na glasbenem 
inštitutu v Washingtonu, po letu 1951 pa se je povsem 
posvetil slovenskim izseljencem v Clevelandu. Vodil 
je osem pevskih zborov, dirigiral koncerte in prirejal 
operne predstave s slovenskimi libreti. Poleti 1964 je 
zadnjič obiskal domovino. Leto dni kasneje, 9. junija 
1965, je zaradi srčne kapi umrl v Clevelandu, kjer je 
tudi pokopan.



Program prireditveProgram prireditve

Predstavitev knjige avtoric Nike GrošeljNike Grošelj 
in Lare TekavcLare Tekavc ter njune mentorice 

Vilme Vrtačnik MerčunVilme Vrtačnik Merčun bomo pospremili 
s kulturnim programom.

Sodelujejo:

Duet Rebeka RADOVANRADOVAN, sopran, 
in Marko KOBALKOBAL, bariton,

na klavirju: Jelena BOLJUBAŠBOLJUBAŠ, 
Opera Balet Ljubljana

Marko KOBALKOBAL, bariton, 
na klavirju: Jelena BOLJUBAŠBOLJUBAŠ, 

Opera Balet Ljubljana

Tadej CERARCERAR, bariton, 

Kvintet PIRNATPIRNAT in

Mešani pevski zbor KLAS GrobljeKLAS Groblje.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Kulturnega 
društva Groblje:

Anton Košenina

Ravnateljica Osnovne 
šole Rodica:

Milena Vidovič
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Knjigo Operni pevec Anton Šubelj z Rodice je 
izdalo Kulturno društvo Groblje ob finančni 

pomoči Občine Domžale,  
Helene Šubelj Gregorič in Janka Šublja. 

• | •

Ob tej priložnosti bo Kulturno društvo Groblje 
izdalo spominski ovitek z žigom.


