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Pihalni orkester Litostroj

Tudi letos je godbenikom kljub težkim razmeram uspelo pripraviti
božično novoletni koncert, na kar so člani orkestra še posebej
ponosni. Verjetno so se podobno ponosno počutili tudi leta 1950, ko
je bil čas poln ustvarjalnega naboja, druženja, in je med mladimi
vzniknil duh po glasbenem ustvarjanju. Glasbeni navdušenci so
ustanovili godbo, ki so jo poimenovali po takrat gigantski tovarni
Litostroj, simbolu industrijske moči. Danes gigantskega Litostroja ni
več, godbenike pa je pod svojo streho sprejel LTH Castings. Tako
lahko pihalni orkester nadaljuje s svojimi vajami, se pripravlja na
nastope in se glasbeno udejstvuje. Raznovrstnost nastopov zahteva
tudi pester program in zagnane godbenike, ki pod ustvarjalno
dirigentsko taktirko vedno znova odkrivajo in vadijo nove, zanimive
in atraktivne skladbe. V svojih vrstah pa si vedno želijo tudi novih
članov.

DAMJAN TOMAŽIN

Damjan je vodenje Pihalnega orkestra Litostroj prevzel v letošnjem
letu. Glasba ga je spremljala že od malih nog. V glasbeni šoli se je
učil harmonike, nato je nadaljeval s pozavno. Poleg Srednje elektro
šole je obiskoval tudi Srednjo glasbeno šolo, na kateri je končal tako
pozavno kot evfonij, študij pozavne pa je nadaljeval tudi na
Akademiji za glasbo. Zaposlen je na dveh glasbenih šolah kot
profesor pozavne, evfonija in tube, vodi pa tudi Mladinski pihalni
orkester. Damjan vodi pihalne orkestre neprekinjeno in zelo uspešno
že od leta 1994 naprej.

NOVOLETNO VOŠČILO
PIHALNEGA ORKESTRA LITOSTROJ

ROK BOHINC

Odkar ste nazadnje videli Roka Bohinca, se je par stvari spremenilo;
napisal je knjigo z naslovom Smrdljivc, poročil se je, še vedno pa je
ponosni očka pivskega trebuščka. Zdaj ga namesto na odrih lahko
vidite v ponovitvah Skečoholikov, v mladinski oddaji Osvežilna Fronta
ter kot besnega voznika v vzvratnem ogledalu. Že več kot deset let je
zvezda v vzponu, tako da ga enostavno ne smete zamuditi, ko pride
nastopat, ker morda mu bo ravno letos uspel veliki preboj.
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KUD ANSAMBEL LJUBLJANSKIH MAŽORET

Ansambel ljubljanskih mažoret je bila ena prvih mažoretnih skupin v
Sloveniji, ustanovljena leta 1981. Društvo ima za seboj bogato
zgodovino nastopov doma in v tujini, ki jo neprekinjeno pišejo še
danes. Dekleta se predstavljajo s plesi, kjer uporabljajo rekvizite,
med katerimi je najpomembnejši mažoretna palica, glede na temo
glasbe pa uporabljajo tudi druge rekvizite. Danes jih vodi Ida Kraševec.

Sponzorji:

Dirigent Damjan Tomažin
Povezovalec Rok Bohinc
Gosti KUD Ansambel
ljubljanskih mažoret

LTH Cas�ng
Mestna občina Ljubljana
Javni sklad RS za kulturne dejavnos�
Solu�um d.o.o.
Mizarstvo Otmar Tatjana Mušič s.p.
Koncert so še omogočili:
Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.
Esta d.o.o.
Masta trade, d.o.o.
Metrel d.d.
MTM Markovič Marinko s.p.

Vstop je prost.
Obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj, obvezna je uporaba kirurške ali FFP2 maske.

1 KORAČNICA ZA DOBRE ČASE
Luka Krof
2 CONCERTO D’AMORE
Jacob de Haan
3 GOLD UND SILBER
Franz Lehar, prir. Piet Stalmeier
4 WHITE CHRISTMAS
Irving Berlin, prir. Naohiro Iwai
5 WEST SIDE STORY
Leonard Bernstein, prir. Naohiro Iwai
6 S TEBOJ
Mojmir Sepe, prir. Jože Privšek
7 ZVEZDE NA NEBU GORE
V. S. Avsenik, prir. Vinko Štrucl
8 A CHRISTMAS ROCKFESTIVAL
prir. Manfred Schneider
9 STILLE NACHT
Franz Gruber, prir. Jacob de Haan
10 76 TROMBONES
Meredith Willson, prir. Naohiro Iwai

