“FIESTA” april 2017

Premierni koncert
Pihalnega orkestra Litostroj

nedelja, 23. april 2017, ob 19.00
v športni dvorani Gimnazije Šentvid

Dirigent Gregor Vidmar

PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ
www.kud-litostroj.si

1

Conga del Fuego Nuevo
A. Márquez, prir. O. Nickel

2

Os Pássaros do Brasil
I. Pássaros Coloridos
II. Pomba Triste
III. Os Pássaros no Carnaval
K. Vlak

3

Danzón no. 2
A. Márquez, prir. O. Nickel

4

Oblivion
A. Piazzolla / A.D. Tarenzi, prir. S. Verhaert
Solist Primož Mrvar

5

Oye Como Va
T. Puente / C. Santana, prir. M. Brown

6

Povezovalec Rok Bohinc
Gosti Plesni salon Salsa

Osrednji del letošnjega premiernega koncerta Pihalnega
orkestra Litostroj bosta ritem in temperament
Latinske Amerike.
Poleg sambe, ki je morda najbolj prepoznaven in
znan latinskoameriški ritem, boste slišali tudi
ča-ča-ča, rumbo, danzon ter skladbe velikih mojstrov
kot sta Piazzola in Lloyd Webber. Tudi vzdušje
amazonskega pragozda in karnevala Rio de Janeira
bomo poskušali pričarati s svojimi inštrumenti.
Ob plesnih ritmih se nam bodo pridružili tudi plesalci
Plesnega salona Salsa.
Upamo, da bomo s temperamentnimi ritmi v vas
zanetili žar pristnega latinskega duha.

“Hot – Cha – Cha”
D. Armitage

7

Amigos para siempre
A. Lloyd Webber, D. Blac
prir. P. Greblo
Solista Špela Dolenc in Damjan Kozole

8

Latin Gold
C. Rio, T. Puente, R. Valens , prir. P. Lavender

9

1…2…3…María
I. Blake / K.C. Porter / L. Gomez Escolar,
prir. H. Schneiders

10

Children of Sanchez
C. Mangione, prir. N. Iwai

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 udejstvovanje 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 koncertu lahko pričakujete nekaj šal, malce razgibavanja,
predvsem pa norčavo povezovanje temperamentnih ritmov.

PLESNA ŠOLA EUREKA – PLESNI SALON SALSA –
– CENTER KREATIVNOSTI EUREKA
www.kreativno.si
www.salsa.si
Umetnost in trgovina za plesalce; z roko v roki že od leta
1992. Po študiju v Londonu smo odprli prvo Plesno trgovino
Eureka in Plesno šolo Eureka ter organizirali mnogo plesov,
prireditev, plesnih tečajev, maturantskih večerov, oživili
plesne prireditve v Plečnikovi Festivalni dvorani v Ljubljani,
pripravili na poroko mnogo parov ...
A naše misli so usmerjene v prihodnost, ko tkemo mrežo
umetnosti in ponudbe za plesalce, igralce ter umetnike.
V našem programu so delavnice umetniškega ustvarjanja:
oblikovanja nakita, slikarskih in kiparskih razstav, pesniških
večerov, predstavitve knjig, ﬁlmskih večerov, družabnih
srečanj v zdravi atmosferi za mlade... Čutimo, da nas Življenje
vabi v smeri povezovanja, sodelovanja, dopolnjevanja, zato
smo počaščeni, da smo droben delček nocojšnjega večera
lahko prispevali tudi mi.

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.
Plesni salon Salsa

