
»Z glasbo še vedno mladi«

Letni koncert

godbe
ljubljanskih
veteranov

Koncert je posvečen 
jubilejem skladateljev 

večera:

Sopranistka Pija Brodnik je diplomantka Univerze 
Wilfrid Laurier v Waterlooju v Kanadi. Glavna 
mentorja na njeni profesionalni poti sta bila dr. 
David Falk in maestro Richard Miller. Koncertira po 
vsej Evropi s priznanimi domačimi in tujimi solisti 
in dirigenti, kot so Marina Horak, Marcos Fink, 
Charles Spencer, Anton Nanut, Uroš Lajovic, Lior 
Shambadal, John Axelrod, Darinka Matić Marović, 
Dejan Savić, Predrag Gosta in mnogi drugi. 
Sodeluje z različnimi orkestri, kot so Slovenska 
filharmonija, Simfonični orkester RTV Slovenija, 
Orchestre Troupe Romande, Orkester Narodno 
Dyvadlo Opava, Orkester SNG Maribor, Londonski 
simfonični orkester, Orkester Narodnega gledališča 
Beograd in mnogi drugi. Nastopila je v opernih 
hišah na Češkem, v Švici in Sloveniji, na številnih 
festivalih doma in po Evropi. Za seboj ima več sto 
recitalov in komornih koncertov s programom od 
baroka do sodobnosti. Posnela je sedem zgoščenk 
(Opera Ime na koncu jezika, Pesmi F. Chopina, 
Pesmi H. Duparca, Sakralne pesmi, Slovenske 
narodne pesmi, Nemške pesmi B. Ipavca).V pripravi 
sta dve novi plošči s posnetki pesmi A. Lajovica in 
šestnajstimi arijami G. Puccinija.Njeni posnetki so 
tudi na številnih drugih nosilcih zvoka, v televizijskih 
oddajah in video posnetkih. Redno snema za 
Radio Slovenija. Je izredna profesorica petja in 
didaktike petja ter predstojnica Oddelka za petje 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vodi seminarje 
in poletne šole. Je članica ameriškega združenja 
pevskih pedagogov in ustanovna članica Društva 
slovenskih pevskih pedagogov.

Robert Vrčon, je prvak ljubljanske Opere in baleta. 
Nastopil je v številnih nosilnih baritonskih vlogah. 
Je tudi član Slovenskega komornega gledališča, kjer 
je sodeloval v mnogih produkcijah komornih oper. 
Prejel je strokovno nagrado Sama Smerkolja za 
leto 2008. Na festivalu SAJETA 2008 je sodeloval s 
svetovno znanima glasbenikoma Zlatkom Kaučičem 
in Petrom Brotzmannom pri projektu Tolminski punt 
2. Redno sodeluje pri vsakoletnih lastnih poletnih 
produkcijah društva »Miran Jarc« na Studencu pri 
Domžalah.

Slovenska filharmonija

nedelja, 

22. november 2015
ob 18.00

Prodaja vstopnic (10 EUR) na blagajni SF
eno uro pred koncertom.

Koncert so omogočili:

Zveza kulturnih društev Ljubljana
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Slovenska filharmonija
Mestna občina Ljubljana

Vezenje Ercigoj d.o.o.
Gostilna Pri Micki
Krojaštvo Šmigoc

Sekom grafika d.o.o.

20 letnici smrti Radovana Gobca, 

20 letnici smrti Bojana Adamiča, 

110 letnici rojstva Janka Gregorca, 

70 letnici smrti Pietra Mascagnija, 

175 letnici rojstva Petra I. Čajkovskega 

in pokojnemu Slavku Avseniku.



Pred enajstimi leti je Ljubljana dobila nov pihalni 
orkester Godbo ljubljanskih veteranov, ki je 
najstarejši po »mladosti svojih članov. Saj šteje preko 
3000 let. Mesto Ljubljana in vsi ljubljanski orkestri 
so z novim seniorskim orkestrom pridobili priliko 
za dodatno druženje, muziciranje in nastopanje v 
tretjem življenjskem obdobju. Orkester šteje 51 
članov. Sestav orkestra je zelo raznolik, tako po 
starosti kot poklicni izobrazbi. Pogoj za članstvo 
je dosežen Abraham in igranje na enega izmed 
pihalnih, trobilnih instrumentov ter tolkal. Orkestru  
se je pridružilo tudi dvanajst upokojenih uglednih 
akademskih glasbenikov. Godbeniki so najbolj 
ponosni na vsakoletne celovečerne koncerte 
v Slovenski filharmoniji. Orkester je gostoval v 
Števerjanu, Bazovici, Gropadi, Novem Vinodolskem, 
Puli in že dvakrat na srečanju pihalnih orkestrov MID 
EUROPE v Schladmingu. V orkestru uspešno deluje 
sekcija  Kvartet klarinetov, ki je letos gostovala v Trstu 
in Wagrainu.

Godba ljubljanskih veteranov je ob desetletnici 
delovanja lani prejela srebrno priznanje Zveze 
kulturnih društev Ljubljana. Z vrhunskimi izvedbami 
svoje programske zvrsti si je prislužila laskave ocene 
glasbenih kritikov doma in v tujini.

S festivalom za tretje življenjsko obdobje ljubljanski 
godbeni seniorji sodelujejo neprekinjeno že od leta 
2005.

Umetniški vodja orkestra in dirigent je od leta 2013 
Viktor Kresnik, njegov predsednik pa od rojstva 
godbe do danes prof. Milan Pavliha.

Viktor Kresnik se je zapisal glasbi v štirinajstem 
letu starosti. Kmalu po začetku glasbenega šolanja 
je vstopil v Papirniški pihalni orkester Vevče. Za 
pihalno glasbo se je dokončno odločil med služenjem 
vojaščine v poklicnem vojaškem orkestru, v katerem 
je poldrugo leto igral krilnico, trobento in tolkala. Po 
programu Združenja pihalnih orkestrov Slovenije se 
je usposabljal za dirigiranje, opravil izpit za dirigenta 
I. stopnje in praktični del pri Policijskem pihalnem 
orkestru. Bil je 40 let član Papirniškega pihalnega 
orkestra Vevče, kjer je poleg igranja krilnice opravljal 
tudi funkcijo predsednika strokovnega odbora, 
predvodnika, namestnika dirigenta in inšpektorja 
orkestra. V letih 1996 do 2012 je bil dirigent Pihalnega 
orkestra Bežigrad. Član Godbe ljubljanskih veteranov 
je od njene ustanovitve, umetniški vodja, dirigent pa 
od januarja 2013.

Dirigent:
Solista:

 
Gost:

Povezovalec:

PROGRAM:

Vinko Štrucl

Gerard Boedijn 

Radovan Gobec 
(prir. T. Juvan, F. Korbar)

                                                                                     

Pietro Mascagni  
(prir. T. Juvan)

Giachino Rossinni 
(prir. L. Leško) 

Giachino Rossinni
                                 

  
 Peter I. Čajkovski

Bojan Adamič 

Lojze Slak, Emil Glavnik 
(prir. V. Mustajbašić)

Bojan Adamič                                                      

Janko Gregorc                               

Vilko-Slavko Avsenik                                               
(prir. M. Matić)

Vilko-Slavko Avsenik 

Viktor Kresnik 
Pija Brodnik, sopran
Robert Vrčon, bariton 
Baletna šola Saša
umet. vodja: Saša Stadler
dr. Tomaž Simetinger

Ljubljanski veterani

Caesar and Cleopatra - Uvertura

Planinska roža (Uvod in Tvoj srček bi rada imela) -  
              opereta 
Solista: Pija Brodnik - sopran, Robert Vrčon - bariton

Intermezzo simfonico iz opere Cavaleria rusticana

Seviljski brivec, arija Rosine
Solistka: Pija Brodnik - sopran

Miau - Miau, arija za dve mački
Solista: Pija Brodnik - sopran, Robert Vrčon - bariton

Cvetlični valček - z baletno šolo Saša

Pozdravi iz Slovenije

V dolini tihi - 1. stavek

Gas do daske - polka za dva klarineta
Solista: prof. Slavko Goričar in Zvone Richter

Vaška suita (Uvod, Pošta trobi skozi vas, Pri mlinu,  
         Otroci se igrajo, Vojaki se vračajo)

Veter nosi pesem mojo
Solist: prof. Slavko Goričar

Na svidenje


