
Ko zaprem oči
slovenski film skozi glasbo

10. junij 2018 ob 21.00 
Kongresni trg v Ljubljani

Orkester Slovenske filharmonije

dirigent 
Loris Voltolini

solista 
Anamarija Lazarevič 

Janež Matko Juvančič 

koncertni mojster 
Miran Kolbl

V koncertni sezoni 2018/2019  
bomo v Slovenski filharmoniji  
gostili priznane dirigente:

Philipp von Steinaecker

Alan Buribajev

Ilan Volkov

Håkan Hardenberger

Grete Pedersen

Julian Rachlin

James Judd

Jader Bignamini

James Tuggle

Steffen Schreyer

Paul Van Nevel

in izvrstne soliste:

Duo GrauSchumacher, klavir

Daniel Müller-Schott, violončelo

Lana Trotovšek, violina

Jan Mráček, violina

Urban Stanič, klavir

Ann-Beth Solvang, mezzosopran

Matjaž Robavs, bariton

Theresa Plut, sopran

Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran

Marcos Fink, bas

modri 
oranžni 
vokalni 
študentski
od 18. do 29. junija in  
od 3. do 13. septembra 2018  

med delavniki od 11. do 13.  
in od 15. do 17. ure  
v Slovenski filharmoniji 
Kongresni trg 10, Ljubljana

 
 
T  +386 1 24 10 800  
E  info@filharmonija.si  
W  www.filharmonija.si

VPIS 
abonmajev 
2018/19
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UVOD
Aldo Kumar Pod njenim oknom
 
ZGODBA O DEKLETU
Bojan Adamič  Vesna
Jože Privšek  Ko zorijo jagode 
 Sedmina

*Miloš Ziherl Gledal tvoje sem oči sanjave

 
ZGODBA O FANTU
Mitja Vrhovnik Smrekar Ekspres, ekspres 
 (naslovna pesem)

Jože Privšek Zgodba, ki je ni
*Borut Lesjak Ne čakaj na maj

 
ZGODBA O MLADOSTI
Dečo Žgur Sreča na vrvici
Janez Gregorc Ko pride lev

*Bojan Adamič Ples v dežju

 
ZGODBA O POGUMU
Marjan Kozina Na svoji zemlji
Alojz Srebotnjak Balada o trobenti in oblaku
Marjan Kozina Kekčeva pesem
 
ZGODBA O DOMU
Jože Privšek Na klancu
Mitja Vrhovnik Smrekar Ekspres, ekspres (valček)

Drago Ivanuša Kruh in mleko
 
ZGODBA O LJUBEZNI

*Maurice Ravel:  Pavana za umrlo princeso 
(iz filma Na papirnatih avionih)

Urban Koder Cvetje v jeseni
 
ZAKLJUČEK
Nino de Gleria Košarkar naj bo

* posnetek
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Slovenska filharmonija je s slovensko filmsko glasbo mnogo 
bolj povezana, kot bi morda pričakovali. Orkester, ki igra 
pretežno simfonična dela najvidnejših svetovnih glasbenih 
imen, kot so Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Čajkovski, 
Šostakovič in mnogi drugi, v svoj repertoar redno uvršča 
glasbo slovenskih skladateljev. Med njimi so tudi klasiki 
slovenske filmske glasbe.

Zgodovina naše čudovite stavbe na Kongresnem trgu je 
prav tako prepletena z zgodovino slovenske kinematografije 
– v stavbi Slovenske filharmonije je v letih 1923–1948 deloval 
Kino Matica, ki ga je vodila izjemna alpinistka in lastnica 
verige kinematografov Pavla Jesih.

Koncert Orkestra Slovenske filharmonije bo posvečen 
antologiji slovenske filmske glasbe od šestdesetih let 
prejšnjega stoletja pa vse do danes. V filmih Vesna, Ne čakaj 
na maj, Na svoji zemlji, Ples v dežju, Ko pride lev, Zgodba, 
ki je ni, Sreča na vrvici, Ko zaprem oči, Pod njenim oknom, 
Ekspres, ekspres, Cvetje v jeseni je glasba odigrala še 
posebej močno vlogo. Uspešnice iz teh filmov veljajo za 
pravo klasiko slovenske filmske glasbe.

Slovenska filharmonija je osrednja slovenska glasbena 
ustanova z bogato tradicijo. V sezoni 2001/2002 je 
praznovala 300. obletnico ustanovitve svoje predhodnice, 
Akademije filharmonikov, v letošnji sezoni pa je obeležila 
70. obletnico ponovne ustanovitve po koncu druge svetovne 
vojne. Pod njenim okriljem delujeta Orkester Slovenske 
filharmonije (ki vključuje tudi samostojni zasedbi Trobilni 
ansambel Slovenske filharmonije in Filharmonični tolkalni 
ansambel) ter Zbor Slovenske filharmonije. Slovenska 
flharmonija prireja koncerte v sklopu Modrega, Oranžnega 
in Vokalnega abonmaja, ciklus družinskih koncertov, 
Filharmonični festival baročne glasbe, festival V novo leto 
z novo glasbo ter številne priložnostne koncerte.

Dirigent Loris Voltolini je na Glasbeni akademiji v Zagrebu 
končal študij dirigiranja in klavirja. Poklicno pot je začel leta 
1980 kot dirigent Opere HNK v Splitu. Med letoma 1991 in 
1995 je bil šef dirigent Opere HNK v Zagrebu, od leta 1994 
do 1995 pa umetniški vodja Opere HNK na Reki. Od leta 
1990 je gostoval v ljubljanski Operi SNG, od leta 1996 pa je 
redno angažiran. Sodeluje tudi s s slovenskimi, zagrebškimi 
in sevillskimi filharmoniki, s Simfoničnim orkestrom 
Hrvaškega radia, z orkestroma Dubrovniškega poletnega 
festivala in salzburškega Mozarteuma ... Gostoval je v Italiji, 
Španiji, Avstriji, Makedoniji, Južni Koreji in na Japonskem.
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Filharmonija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Simfoni%C4%8Dni_orkester_Slovenske_filharmonije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Simfoni%C4%8Dni_orkester_Slovenske_filharmonije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenski_komorni_zbor

