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Pihalni orkester Litostroj bo skupaj z gosti

PIHALNEGA
ORKESTRA
LITOSTROJ

popeljal poslušalce na različne konce sveta in
med različne glasbene stile. Nastopajoči bodo
poskušali v poslušalcih zanetiti vibracije strasti,
otožnosti, ljubezni, žalosti, veselja in sploh
trenutke vsakdanjega življenja.
Ples spremlja človeka vse življenje in je
pomemben del njegovega vsakdana. Pojavlja
se na vseh koncih sveta in v vseh obdobjih,

Gosti:

glasbeniki pa vam bodo poskušali predstaviti

harmonikar Marko Hatlak

del te bogate glasbene ustvarjalnosti.

Mešani pevski zbor Zora Jance

Sprehodili se bodo od džezovskih ritmov

Ansambel Minutka

swinga do močnih čustev in strasti

Glasbena šola Franca Šturma

argentinskega tanga, preko madžarskih ravnic
do čardaša, da bi končno prispeli do domače

torek, 20. maj 2014, ob 19.30
Center kulture Španski borci,
Zaloška 61, Ljubljana

Vstopnice so v prodaji:
na blagajni Centra kulture Španski borci,
na spletni strani www.mojekarte.si in
na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Cena vstopnice je 10 EUR.

Pihalni orkester Litostroj bo skupaj z gosti popeljal
poslušalce na razlicne konce sveta in med razlicne
glasbene stile. Nastopajoci bodo poskušali v
poslušalcih zanetiti vibracije strasti, otožnosti,
ljubezni, žalosti, veselja in sploh trenutke
vsakdanjega življenja.
Ples spremlja cloveka vse življenje in je pomemben
del njegovega vsakdana. Pojavlja se na vseh
koncih sveta in v vseh obdobjih, glasbeniki pa vam
bodo poskušali predstaviti del te bogate glasbene
ustvarjalnosti. Sprehodili se bodo od džezovskih
ritmov swinga do mocnih custev in strasti
argentinskega tanga, preko madžarskih ravnic do
cardaša, da bi koncno prispeli do domace
narodno-zabavne glasbe s polko in valckom.
Prepricajte se, kako v vsej tej raznolikosti skupaj z
orkestrom ali pevci zazveni nam tako domaca
harmonika.

narodno-zabavne glasbe s polko in valčkom.
Prepričajte se, kako v vsej tej raznolikosti skupaj

koncert

Pihalnega orkestra
Litostroj
torek, 20. maj 2014, ob 19.30
Center kulture Španski borci,
Zaloška 61, Ljubljana
Gosti:

harmonikar Marko Hatlak
Mešani pevski zbor Zora Jance
Ansambel Minutka
Glasbena šola Franca Šturma
Dirigent:

Gregor Vidmar

z orkestrom ali pevci zazveni nam tako domača
harmonika.

1 Oblivion
A. Piazzolla, prir. L. Pusceddu
2 Black and White
F. Francia
3 Dobro jutro
J. Burnik, prir. R. Bardorfer
4 La Cumparsita (argentinski tango)
G. H. M. Rodriguez
duo harmonik: Anamarija Mihovec, Sašo Gale
5 Czardas
V. Monti, prir. W. Hautvast
6 Pesem o svobodi
R. Gobec

Harmonikar Marko Hatlak se na tujih in domačih koncertnih odrih
pojavlja od leta 2000. Igra kot solist s simfoničnimi orkestri v Sloveniji
in v tujini, v komornih zasedbah, posnel je številne plošče z
repertoarjem tanga, sodobne, baročne, klasične in etno glasbe.
Predanost raznolikim glasbenim žanrom potrjuje v zasedbi Marko
Hatlak & Funtango, v splošno zavest Slovencev se je še posebej
zapisal s skupino Terrafolk. Trenutno veliko nastopa s priznanim
srbskim violinistom Stefanom Milenkovichem.
Mešani pevski zbor Zora Janče
MePz Zora Janče je amaterski pevski zbor, ki druži ljudi različnih
starosti, od srednješolcev prek srednje generacije do upokojencev, ki
radi pojejo in se družijo med seboj. Ustanovljen je bil leta 2004.
Pojejo slovenske ljudske pesmi, umetne pesmi domačih in tujih
avtorjev, zabavne skladbe in partizanske pesmi. Zbor šteje 50 članov
– tako domačinov kot tudi pevcev od drugod – iz Ljubljane, Horjula,
Litije, Komende, Golnika.
Ansambel Minutka
Ansambel Minutka sestavljajo mladi in nadobudni glasbeniki, ki so
skupno glasbeno pot pričeli jeseni 2007. S kvintetom razveseljujejo
ljubitelje pristne narodno-zabavne glasbe, poprimejo pa tudi za
frajtonarico. Prihajajo s Koroške, Savinjske ter Štajerske. Poleg
raznovrstnih nastopov se udeležujejo tudi festivalov, kjer so dobili
kar nekaj nagrad.

8 Adiós nonino
A. Piazolla, prir. K. van del Woude

Glasbena šola Franca Šturma
Glasbena šola Franca Šturma je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki
deluje v Ljubljani in okolici že 66 let in ima skoraj 1000 učencev
(preko 300 se jih uči klavir, sledijo učenci godal, pihal, trobil, tolkal,
kitare in harmonike). V okviru šole delujejo štirje orkestri – dva
pihalna in dva godalna, ki s svojimi koncerti vsako leto znova
navdušujejo publiko. Tudi na povabila drugih kulturnih ustanov se
vedno radi odzovejo.

9 Mali ekspresni vlak
E. Glavnik, prir. J. Cerovec

PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ
www.kud-litostroj.si

7 Naša vojska
F. Kosmač, M. Kozina

10 Libertango
A. Piazzolla, prir. M. Somadossi
11 La Paloma (tango habanera)
S. Yradier
Anamarija Mihovec, harm., 5. r. (mentor Sašo Gale),
Nik Česen Vodovnik, violina, 8. r. (mentorica Katja Jelenc Klančnik)
12 Šuštarska nedelja
S. V. Avsenik, prir. I. Podpečan
13 Fiesta!
prir. L. Bocci
14 Na Golici
V. S. Avsenik, prir. I. Podpečan

Orkester je bil ustanovljen leta 1950 pod imenom Mladinska godba
Litostroj in se leta 1971 preimenoval v Pihalni orkester Litostroj.
Godbeniki 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, med njimi tudi plaketo mesta Ljubljane. Pestro udejstvovanje na različnih nastopih zahteva tudi pester program in zagnane
godbenike, ki pod taktirko Gregorja Vidmarja vedno znova odkrivajo
in vadijo nove, zanimive in atraktivne skladbe. Tudi novih članov se
ne branijo.
Manca Razboršek
Manca Razboršek z orkestrom kot govornica sodeluje že skoraj dve
desetletji. Že v najstniških letih je stala na odru Teatra šentviškega,
kjer je pokazala veselje do odrskih desk ter javnega nastopanja.
Poklicna pot jo je zanesla v vode kadrovskega menedžmenta in
igralska kariera je počasi zamrla. Toda za litostrojske godbenike še
vedno z veseljem stopi na oder ter z lepo besedo popestri njihove
koncerte.

Koncert so omogočili:

Povezovalka:

Litostroj Jeklo d.o.o.

Manca Razboršek

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Litostroj Power d.o.o.

Abraxas d.o.o.

Mestna občina Ljubljana

