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JANEZU TRILERJU,
(rojen 2. februarja 1965, stanujoč Dolenja vas 103, Selca)

za aktivno delovanje na glasbenem področju.
U T E M E L J I T E V:
Janeza veselje do glasbe spremlja že od malih nog. V času osnovne šole je obiskoval nižjo
glasbeno šolo za harmoniko, pel v šolskem pevskem zboru ter že takrat redno nastopal na
različnih prireditvah. Po končani osnovni šoli se je pridružil ansamblu Obzorje iz
Železnikov, s katerim je nastopal po Sloveniji in tujini ter pomagal pri izvedbi novoletnih
koncertov. Za ansambel je napisal več skladb s krajevno vsebino. V tem času je bil član
mešanega pevskega zbora Domel, kvarteta Mlin ter pevskega zbora RTV Slovenija.
V okviru Čipkarskih dni je vodil otroški Živžav, nastopal je na dobrodelnih prireditvah v
občini in drugod, na razstavah, jubilejih, slovesnostih in drugih prireditvah, v domovih za
ostarele pa je s svojo glasbo razveseljeval tamkajšnje varovance…skratka vedno je bil
pripravljen prireditve in dogodke obogatiti s svojimi idejami in talentom.
Sodeloval je z različnimi pevskimi in drugimi glasbenimi sestavi (Jože Burnik, Jože Galič,
Jože Antonič, ansambel Saša Avsenika, Gašperji, Alpski kvintet, …) Obiskoval je
glasbeno šolo iz solopetja pri profesorici Ileani Bratuž Kacijan, enaindvajseto leto pa je že
član Slovenskega okteta, s katerim je slovensko pesem ponesel po domovini in širom po
svetu (Južna Amerika, Evropa, Rusija, ZDA). Z oktetom je posnel šest zgoščenk, na
televiziji pa smo si lahko ogledali kar nekaj njihovih koncertov.
Idej pa mu ne zmanjka tudi za pisanje skladb. Med drugim je napisal in posnel tudi
himno za Petra Prevca, himno za rokometno društvo Alples, skladbe za Pravljično deželo
Gorajte, aranžiral je dve oratorijski himni, ki ju je napisala hčerka Maja in skladbe za
ansamble ter vokalno glasbo. Zelo rad sodeluje s hčerko Majo, pomagal je tudi pri
organizaciji in izvedbi njenih samostojnih koncertov.
Svoje znanje rad deli tudi z drugimi. Nekaj let je v glasbeni šoli poučeval harmoniko, na
Zalem Logu je 20 let vodil cerkveni pevski zbor, 16 let je poučeval glasbo na OŠ Cvetko

Golar, v Vzgojno varstvenem centru Škofja Loka je varovance poučeval harmoniko in
klaviature, še vedno pa poučuje petje, harmoniko ter svetuje ansamblom in pevskim
sestavom. Je umetniški vodja kvarteta Obzorje, zelo rad pa nastopa tudi kot solist.
Janez je glasbenik s srcem, katerega odlikuje vsestranskost in izreden občutek do ljudi.
Vedno je pripravljen prisluhniti željam poslušalcev in tistih, s katerimi glasbeno sodeluje.
Janez zase pravi: Pesem me je poklicala.
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