“Večer muzikalov” april 2018
1

My Fair Lady
F. Loewe, prir. M. Schneider

2

Jesus Christ Superstar
A.L. Webber, prir. W. Hautvast

3

»I got plenty o' nuttin'«
(iz muzikala Porgy and Bess)
G. & I. Gershwin, prir. J. de Meij

VEČER MUZIKALOV
PIHALNEGA ORKESTRA LITOSTROJ

Sobota, 21. 4. 2018, ob 20.00
v športni dvorani Gimnazije Šentvid

Dirigent: Gregor Vidmar
Povezovalec: Nejc Šmit
Solisti: Damjan Kozole (vokal)
Katarina Samobor (vokal)
mentor Ivan Špacapan
Vesna Gostič (violina)
mentor Rok Zgonc

4

The Lion King
E. John, prir. J. Higgins

5

It ain't necessarily so …
(iz muzikala Porgy and Bess)
G. & I. Gershwin, prir. J. de Meij

6

Over the Rainbow
(iz muzikala The Wizard of Oz)
H. Arlen, E. Y. Harburg, prir. W. Barker

7

The Phantom of the Opera
A.L. Webber, prir.W. Barker

8

Memory (iz muzikala Cats)
A.L. Webber, prir. L. Leško

9
Dobrodošli na »Broadwayu«!
Soj neonskih luči na ulici vabi v notranjost.
Izza odra se sliši zvok ogrevanja glasbenikov
in pevcev. Zavesa je spuščena … luči se ugasnejo …
… množica utihne … zavesa se dvigne …

10

11

Les Misérables
C.-M. Schönberg, prir. W. Barker
Starlight Express
A.L. Webber, prir. J. Nowak
Mamma Mia!
B. Andersson, B. Ulvaeus, S. Anderson,
prir. P. Kleine Schaars

PIHALNI ORKESTER LITOSTROJ
www.kud-litostroj.si
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.
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 Pihalnem orkestru DKD Svoboda. Učenje pozavne je nato nadaljeval 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.
Godbenikom Pihalnega orkestra Litostroj se je kot pozavnist
pridružil aprila 2013.
KATARINA SAMOBOR
Katarina Samobor je dijakinja prvega letnika jazz petja in
umetniške gimnazije na Konservatoriju za glasbo in balet
Ljubljana. Odraščala je na Ptuju, kjer je obiskovala tudi
osnovno in glasbeno šolo. Osem let se je učila igrati klavir,
eno leto pa jazz petje. S petjem se je začela ukvarjati v prvem
razredu osnovne šole, ko se je pridružila šolskemu pevskemu
zboru.
VESNA GOSTIČ
Vesna Gostič je dijakinja drugega letnika Gimnazije Poljane in
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer se uči violino
pri profesorju Roku Zgoncu. Zelo rada sede tudi za klavir, kjer
poleg uživanja v igranju priljubljenih priredb pride do izraza
tudi njena skladateljska žilica.
NEJC ŠMIT
Večer bo povezoval Nejc Šmit. Je improvizator, stand-up
komik, radijski in televizijski voditelj ter glasbenik. Če morda
razmišljate »od kod že tega poznam«, potem ste ga najverjetneje prepoznali s TV ekranov iz oddaj Ema, Vse je mogoče ali
Popšop. Morda pa se ga spomnite po njegovem slavnem
stavku: "Kralji ulice mogoče?". Njegova vloga na današnjem
koncertu je predvsem ta, da med njegovim besedičenjem
godbeniki lahko napolnijo svoja pljuča.
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.
Cvetje in darila Irma Rems Štritof s. p.

