
“Plesmuska” maj 2019

v soboto, 25. maja 2019, ob 20.00
v športno dvorano Gimnazije Šentvid

Vabimo vas na 

premierni koncert
Pihalnega orkestra Litostroj

Koncert so omogočili:

Otroška folklorna skupina Dolsko
Folklorna skupina Dolsko
Plesni klub Prestige
ŠD Bast

Gregor Vidmar
Špela Dolenc
Damjan Kozole
Matjaž Peklaj

Dirigent
Solista

Povezovalec

Gosti

Koncert so omogočili: 

Mestna občina Ljubljana
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Litostroj Jeklo, d.o.o.
Litostroj Power, d.o.o.

Abraxas, d.o.o.
Agilcon d.o.o.
ŠKD Bast
Plesni klub Prestige

PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ
www.kud-litostroj.si
       Godba Pihalni orkester Litostroj
Leto 1950 je bil čas poln ustvarjalnega naboja, druženja, in med 
mladimi je vzniknil duh po glasbenem ustvarjanju. Glasbeni 
navdušenci so ustanovili godbo, ki so jo poimenovali po takrat 
gigantski tovarni Litostroj, simbolu moči, v kateri so prvi godbeniki 
ulivali in brusili kovino.  Godbeniki danes ustvarjajo pod vodstvom 
dirigenta Gregorja Vidmarja, klarinetista in ceremonialnega 
dirigenta Orkestra Slovenske vojske. Pestro udejstvovanje na 
različnih nastopih zahteva tudi pester program in zagnane godbeni-
ke, ki pod ustvarjalno dirigentsko taktirko vedno znova odkrivajo in 
vadijo nove, zanimive in atraktivne skladbe ter vabijo nove člane.

ŠPELA DOLENC 
V glasbeni šoli se je učila igrati flavto, zelo rada pa ima tudi petje. 
Pihalnemu orkestru Litostroj se je pridružila, ker je po končani 
glasbeni šoli želela še naprej ostati v stiku z inštrumentom. Po 
poklicu je zdravnica. Tik pred zaključkom študija se je pridružila 
humanitarno-medicinski odpravi in pod okriljem Sekcije za tropsko 
medicino odšla v Kenijo, kjer je preživela nekaj mesecev.

DAMJAN KOZOLE 
Kot osnovnošolec je nabiral  svoje glasbeno znanje na Senovem, kjer 
je začel z igranjem pozavne in nato nadaljeval na SGBŠ Ljubljana. 
Kljub temu, da je tudi diplomiral na Fakulteti za strojništvo se je 
zapisal glasbi. Od leta 1998 je zaposlen kot pevec zborist-tenorist v 
opernem zboru SNG Opera in balet Ljubljana, kjer poleg zborovskih 
poje tudi manjše solistične vloge.

ŠKD BAST 
www.bast.si 
Šola za nastopanje Bast je šola prvakov breakdance-a doma in v 
tujini. S 16-letno tradicijo, odličnimi trenerji in plesalci, ki so v koraku 
s časom, vedno poskrbijo za plesno vzdušje.

PLESNI KLUB PRESTIGE 
www.klub-prestige.si   /  Tel: 051-631-999 
Plesni klub Prestige deluje že 13 let. Ukvarjajo se predvsem z 
latinskoameriškimi in standardnimi plesi, z naslednjim letom pa 
začenjajo tudi z drugimi plesnimi zvrstmi. Na nocojšnjem koncertu
se bosta predstavila Anže Dremelj in Sara Hafner.

FOLKLORNA SKUPINA DOLSKO 
www.srce-me-povezuje.si/tddolsko/       
       fs.dolsko
Folklorno skupino so ustanovili leta 2014 v okviru Turističnega 
društva Dolsko in šteje 20 članov pod mentorskim vodstvom Anice
in Jožeta Zakrajška. Imajo veliko volje in ogromno energije, ob plesu 
pa so se med njimi stkale globoke in iskrene prijateljske vezi.
Poleg odrasle imajo v Dolskem tudi otroško folklorno skupino, ki 
šteje 17 mladih nadobudnežev, ki pod mentorstvom Zlatke Tičar in 
Mojce Baloh uspešno obvladujejo osnovne folklorne korake.

MATJAŽ PEKLAJ 
Komik, ki se najraje ukvarja z gledališko improvizacijo, v prostem 
času pa je tudi redno zaposlen. Znan je tudi kot velik ljubitelj glasbe, 
s petjem pa se tudi sam aktivno ukvarja - vendar le, ko se tušira ali je 
sam v avtu.
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Waltz no.2
D. Šostakovič, prir. J. de Meij

Festa Paesana
J. de Haan

Izidor ovčice pasel
Ljudska, prir. G. Vidmar 

Mehiški ples s klobukom
Tradicionalna, prir. A. Zupanc

Prekmurski in štajerski plesi
Ljudska, prir. G. Vidmar 

Copacabana
B. Manilow, prir. J. de Mey

Gangnam style
G. H. Yoo in J. S. Park, prir. M. Brown

Save the last dance for me
D. Pomus in M. Shuman, prir. C. Payne

Balkan Gipsies
P. Voet

Thriller
R. Temperton, prir. M. Hazama

A Klezmer Karnival
P. Sparke

Z Avseniki na plesnem turnirju
V. in S. Avsenik, prir. I. Podpečan


