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SKRINJA SLOVENSKIH VIZ HARMONlKAR SINISA CEH 

Najlepfije zvok diatonicne harmonike 
nika do Avsenika pa tudi klasiko. 
Sem sreCen Clovek, k~r · uZivam v 
hobiju, ki je hkrati moj poklic. 
V glasbi nadvse ufivam, tega se 
ne da opisati, tudi v tisti, ki je ni 
tako pogosto sliSati, ker sam ved
no iscem nekaj drugaenega. Tako 
si tudi klim vee drugaenosti v 
narodno-zabavni glasbi, vsi novo
nastali narodno-zabavni ansatnbli 
danes igrajo po enem kopitu, ni 
vee takSne raznovrstnosti, kot je 
bila nekoc, ko si Ze ob zvoku ve
del, za kateri ansambel gre," sklene 
pogovor Sinisa Ceh, ki ga k Cab
jo novi izzivi, nove skladbe, ki jih 
bo posnel, samo zvaditi jih mora, 
in p~ veliki koncert z njegovimi 
ueenci. Na rojstvo pa eakajo tudi 
njegove avtorske skladbe. Nekaj 
jih je ze napisanih, a jih bo treba se 
dode1ati, se doda, ker je zanj kako-

SiniSa Ceh.iz Lociea v obcini 
Tmovska vas je zagotovo eden 
najprepoznavnejsih slovenskih 
hannonikarjev in glasbenikov 
na slovenski narodno-zabavni 
sceni. Svoje bogato glasbeno 
in sicerSnje zn~je razdaja tudi 
mladim v svoji hannonikarski 
soli, ki jo obiskuje vee kot 70 
mladih nadobudnih ljubiteljev 
hannonike. Pri tem je nadvse 
uspden, saj se njegovi ucenci 
praviloma s hannonikarskih 
tekmovanj vraCajo s stevilni
mi priznanji (zlata Avsenikova 
plaketa, priznanja Zlata har
mow Ljubecna, Stajerska 
fraitonarica ipd.). 

Cetudi se je po srednji raeunal
niski soli odloW za Studij mehat
ronike, je bila glasba tista,ki je na 
koncu zmagala. Njegov nepogreS
Ijiv del je postala k zelo zgodaj: pri 
komaj petih letih, se spominja, ko 
sta mu siarsa kupila prvo klavirsko 
harmoniko, bol; kot igraco, pravi, 
na katero je sprva igral po posluhu. 
Kmalu pa se je zaCeI izpopolnjevati 
pri prvem ueitelju Alojzu Furjanu. 
Po dveh oz. treh letih spoznavanja· 
klavirske harmonike mu je Alojz 
Furjan izdelal prvo diatonieno 
harmoniko. Skupaj sta bila tako 
dolgo, dokler ueenec ni prekosil 
ucitelja. Sinisa se je nato zacel sam 
spopadati s tablaturami in prstni
rni redi svojega vzornika Zorana 
Lupinca iz Trsta, ki je poueeval 
svetovne prvake v diatonieni har
moniki, Denisa Novata, Roberta 

SiniSa eeh 
Goterja. Harmonika je postala 
sredisCe njegovega Zivljenja, za vse 
drugo je zaCelo zmanjkovati Casa, 
trpela je tudi sola, vsak dan je vadil 
ure in ure. Njegovi domaei so se 
na zvok harmonike k tako priva
dili, da ga skorajda vecne sliSijo, 
zagotovo pa bi jim nekaj manjka-
10, Ce ga ne bi bilo. Njegova babica 
pa je bila tista, ki je bila k v nje
govih rosnih letih motor, ki ga je 
spodbujal pri igranju harmonike, 
ko je sama zraven pela. Ze zdavnaj 
je pred drugirni spoznala Sinisev 
talent za harmoniko oz. glasbo. 

Ze zelo zgodaj pa je zacel na-

stopati v gla.sbenih skupinah, prva 
je bila Stajerband. Dober prijatelj 
baritonist in basist Branko Novak 
ga je povezal z legendarnim Alfi
jem Nipieem. Brez sleherne vaje 
so uspeSno opravili prvi skupni 
nastop v Avstriji. Skupno glasbeno 
pot so utirali stiri leta. Vrhunskost 
njegove harmonike oz. glasbe so 
prepoznali tudi drugi uveljavljeni 
slovenski glasbeniki, s katerimi si 
je pray tako delU oder: JoZe Anto
nie (Alpski kvintet), spremljal je 
tudi Jozico Kalisnik, Jozico Svete, 
pevki Ansambla Slavka Avsenika; 
Jok Burnik pa je tisti slovenski 
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glasbenik-harmonikar in skladatelj , ki mu je 
napisal Ze vee skladb, tudi polko z naslovom 
Polka za SiniSa. Zaradi pomanjkanja easa se v 
ansamblih ni mogel ustaliti, saj je stevilo tistih, 
ki so se zeleli pri njemuciti igranja na diatonic
no harmoniko, nenehno naraSCalo. V svet glasbe 
jih vpeljuje od ponede1jka do sobote. Na odre se 
vec ne vraea tako pogosto, ceprav te nastopeob
easno zelo pogreSa, na silvestrovo in na novega 
leta dan pa je ponovno igral zAlfijem NipiCem. 

Zvok in basi diatoniene harmonike so bili 
tisti, ki jih je osv~jil, eeprav mu ta ni bila prvi 
vzor. "Morda sem ob obilici vadbe tako padel 
notri, da sem ostal pri diatonicni harmoniki. 
Moja irna tudi kromatiko Cez stiri oktave, tako 
da lahko igram tudi zahtevnejso glasbo, od Bur-

yost na prvem mestu. 
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ki so se mu (Ianice Drustva gospo
dinj Drazenci tudi zahvalile za vso 
dosedanjo pomoc oz. podporo. Ob
cina Hajdina je znana in prepoznav
na po bogati drustveni dejavnosti, 


