“Zvezde na nebu žare” december 2015
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd med nami,

Program

da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
Tone Pavček

1 I Will Follow Him
J. W. Stole, J. Plante, prir. F. Watz
2 Die Biene Maja
K. Svoboda, F. Cusano, prir. N. Studnitzky
3 Supplication for World Future
H. van Lijnschooten
4 Always Look on the Bright Side of Life
E. Idel, prir. S. Schwalgin
5 Zvezde na nebu žare
S.&V. Avsenik, prir. M. Novak

v nedeljo, 13.12.2015, ob 17.00
na OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85, Ljubljana
dirigent Gregor Vidmar
povezovalec Rok Bohinc
solist Damjan Kozole
pevski zbor OŠ Franca Rozmana Staneta
pevski zbor OŠ Spodnja Šiška
pevski zbor OŠ Valentina Vodnika
Otroci iz folklorne skupine in
njihovi prijatelji OŠ Franca Rozmana Staneta

6 Dan ljubezni
T. Hrušovar, D. Velkavrh
7 Italo Oldies
prir. S. Schwalgin

v nedeljo, 13.12.2015, ob 17.00
na OŠ Franca Rozmana Staneta,
Prušnikova 85, Ljubljana
dirigent Gregor Vidmar
povezovalec Rok Bohinc

10 Jingle bells
J. Pierpont, prir. N. Iwai
11 Sveta noč
F. Gruber, prir. J. de Haan

pevski zbor OŠ Franca Rozmana Staneta
zborovodkinja Tanja Zgonc

12 Radetzky Marsch
J. Strauss, prir. H. Kliment

pevski zbor OŠ Valentina Vodnika
zborovodkinja Michelle A. Bastar
Otroci iz folklorne skupine in njihovi
prijatelji OŠ Franca Rozmana Staneta

Koncert so omogočili: Mestna občina Ljubljana, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Litostroj Jeklo, Litostroj Power, OŠ Franca Rozmana Staneta

9 Pesem za dinar
T. Hrušovar, D. Velkavrh, prir. V. Štrucl

solist Damjan Kozole

pevski zbor OŠ Spodnja Šiška
zborovodkinja Tanja Zgonc

Pihalni orkester Litostroj vas bo skupaj s pevskimi zbori treh osnovnih šol, solistom in folklorno skupino popeljal med zvezde, kjer je veselje,
radost in smeh. Skrivnostno vzdušje bodo glasbeniki pričarali z otroškimi in mladinskimi skladbami, zimzelenimi melodijami ter
božično-novoletnemu vzdušju primernimi napevi. Nastopajoči vam želijo, da bi se vse zvezde neba spustile v vašo dlan in vam polepšale dan.

8 Gremo v kino
prir. F. Štrucl

Pihalni orkester Litostroj vas bo skupaj s pevskimi zbori treh
osnovnih šol, solistom in folklorno skupino popeljal med zvezde,
kjer je veselje, radost in smeh. Skrivnostno vzdušje bodo glasbeniki
pričarali z otroškimi in mladinskimi skladbami, zimzelenimi
melodijami ter božično-novoletnemu vzdušju primernimi napevi.
Nastopajoči vam želijo, da bi se vse zvezde neba spustile v vašo
dlan in vam polepšale dan.

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.
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 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.
PEVSKI ZBOR OŠ FRANCA ROZMANA STANETA
http://www.osfrslj.si/
PEVSKI ZBOR OŠ SPODNJA ŠIŠKA
http://sola-siska.si/
V pevskih zborih na obeh šolah so učenci, ki se radi družijo in
prepevajo od ljudskih do umetnih pesmi, zapojejo pa tudi kakšno
popularno pesem. Sodelujejo na različnih nastopih, tako v šoli kot tudi
izven šole, npr. na Zborovskem BUM-u v Mariboru. Zbora na obeh
šolah vodi Tanja Zgonc.
PEVSKI ZBOR OŠ VALENTINA VODNIKA
http://www.o-vvodnika.lj.edus.si/
Na OŠ Valentina Vodnika delujeta otroški in mladinski pevski zbor. Tudi
razredni zbori so zelo dejavni. Sodelujejo na šolskih in drugih
prireditvah. Letos so še posebej aktivni pri šolskem celoletnem
projektu na temo Slovenska kulturna dediščina (prazniki in običaji).
Mladinski zbor vodi Michelle A. Bastar.
OTROCI IZ FOLKLORNE SKUPINE IN NJIHOVI PRIJATELJI OŠ
FRANCA ROZMANA STANETA
Ljudsko izročilo so pred leti začeli med najmlajše prenašati tudi preko
interesne dejavnosti LJUDSKI PLESI. Tekom let so s pomočjo donacij in
Šolskega sklada pridobili tudi otroška oblačila, ki so značilna za
področje Slovenije v času med obema vojnama in v katerih jih vidimo
tudi danes. V skupini se vsako leto zamenja skoraj celotna ekipa. V
zadnjih letih skupina šteje do 10 otrok. Radi pojejo, se igrajo,
predvsem uživajo ob tem kar počnejo in veseli so, če lahko še komu
predstavijo oblačila, igre in petje naših babic. Folklorno skupino vodi
Andreja Absec.

Koncert so omogočili:
Mestna občina Ljubljana
Litostroj Jeklo d.o.o.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Litostroj Power d.o.o.

OŠ Franca Rozmana Staneta

