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Pisalo se je leto 1950. To 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. Za svoje udejstvovanje v mednarodnem, 
slovenskem in ljubljanskem prostoru je Pihalni orkester 
Litostroj dobil veliko odlikovanj in priznanj. Pestro udejstvo-
vanje na različnih nastopih zahteva tudi pester program in 
zagnane godbenike, ki pod ustvarjalno dirigentsko taktirko 
vedno znova odkrivajo in vadijo nove, zanimive in atraktivne 
skladbe. Tudi novih članov se ne branijo.

ROK BOHINC

Večer bo povezoval Rok Bohinc, improvizator, stand up komik 
in nasploh zelo v redu fant, če ne poznate veliko drugih ljudi. 
Na novoletnem koncertu lahko pričakujete nekaj šal, malce 
razgibavanja, predvsem pa norčavo povezovanje resne 
vsebine. 

DAMJAN KOZOLE

Solist Damjan Kozole je bil rojen v Brežicah. Kot osnovnošolec 
je nabiral  svoje glasbeno znanje na Senovem pri prof. Janezu 
Ceglarju, kjer je leta 1984 začel z igranjem pozavne v  Pihal-
nem orkestru DKD Svoboda. Učenje pozavne je nato nadalje-
val na SGBŠ Ljubljana pri prof. Alešu Šnoflu. V tem času je tudi 
diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, a 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. Svoje pevsko 
znanje še vedno nadgrajuje pri prof. Damirju Korenu. Godbe-
nikom Pihalnega orkestra Litostroj se je kot pozavnist pridružil 
aprila 2013.
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Koncert so omogočili: 

Božično novoletni koncert

Pihalnega orkestra Litostroj

nedelja, 4. december 2016, ob 18.00
v Ljudskem domu v Šentvidu

(Prušnikova 99)

Dirigent Gregor Vidmar

Solist Damjan Kozole

Povezovalec Rok Bohinc

Letošnji praznični koncert bo takšen kot je bilo 
letošnje leto - deloma dramatično in napeto, pa tudi 
mirno in ljubeznivo. Začeli bomo z viharnimi glasbenimi
temami iz filma Vojna zvezd, nato pa se naužili 
funky ritmov Arethe Franklin in dixie ritmov, kot jih 
vidi naš pozavnist Jazzby. Krmarili bomo tudi skozi 
mirnejše vode opernih melodij, izražanja ljubezni v 
znani pesmi Caruso in napevov, ki napovedujejo 
božično skrivnost, do poljubov in voščil, ki si jih z 
upanjem drug drugemu dajemo na silvestrovo.

Feliz Navidad
J. Feliciano

Star Wars Saga
J. Williams, prir. J. de Meij

We'll Meet Again
R. Parker, H. Charles, prir. D. Prezelj, P. Greblo

O sole mio
E. di Capua, G. Capurro, prir. M. Matič

When The Saints Story
traditional folk song, prir. Jazzby

Caruso
L. Dalla, prir. J. Privšek, V. Mustajbašić

Think, iz filma »The Blues Brothers«
A. Franklin, T. White, prir. M. Saurer

Nessun dorma
G. Puccini, G. Adami, prir. M. Matič

Silvestrski poljub
D. Velkaverh, J. Privšek, prir. J. Šalamon

Radetzky – Marsch
J. Strauss, H. Kliment
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*Sveta noč, blažena noč,
vse že spi, je polnoč.

Le devica z Jožefom tam
v hlevcu varje detece nam.

Spavaj dete sladkó,
spavaj dete sladkó.

Sveta noč, blažena noč,
príšla je k nam pomoč.
Dete božje v jaslih leži,

grešni zemlji radost deli.
Rojen je rešenik,
rojen je rešenik.


