
DECEMBER 

V SPOMIN IVU PETRIĆU 

 
12. in 13. december 2019 ob 19.30 

Gallusova dvorana, Cankarjev dom 

Oranžni abonma 4 in izven 

Orkester Slovenske filharmonije 
Hartmut Haenchen, dirigent 

Spored: 
Ivo Petrić: Dresdner Konzert | Dresdenski koncert 
Ludwig van Beethoven, ork. Gustav Mahler: Godalni kvartet št. 11 v f-molu, op. 95, »Serioso« 
Anton Bruckner: Simfonija št. 6 v A-duru, WAB 106 

Septembra 2018 preminuli Ivo Petrić je kot umetniški vodja Slovenske filharmonije med 
letoma 1979–1995 vizionarsko usmerjal delovanje, umetniško pot in rast filharmoničnega 
orkestra in ga popeljal na številne turneje po Evropi. Pomembno sled je pustil ne samo v 
Slovenski filharmoniji, pač pa kot ena ključnih osebnosti sodobne glasbe na Slovenskem s 
številnimi stiki v mednarodnem prostoru. Bil je med pobudniki Kluba komponistov, 
soustanovitelj skladateljske skupine Pro musica viva, dve desetletji dirigent Ansambla Slavko 
Osterc, dolgoletni urednik Edicij DSS in nenazadnje avtor raznolikega in obsežnega opusa 
predvsem instrumentalnih del. Leta 1987 je za godalni orkester napisal Dresdner Konzert 
(Dresdenski koncert), ki odpira tokratni glasbeni večer, posvečen spominu na Petrića. 

Leta 1980 je kot gosta na dirigentski podij Orkestra Slovenske filharmonije povabil v Dresdnu 
rojenega Hartmuta Haenchena, danes uglednega maestra najprestižnejših opernih odrov ter 
simfoničnih in vokalno-instrumentalnih koncertov, ki v svoji diskografiji šteje več kot 135 izdaj. 
Haenchen, tudi »dirigent leta 2017« po izboru priznane nemške glasbene revije Opernwelt, bo 
z Orkestrom Slovenske filharmonije ob Petrićevem delu predstavil še Godalni kvartet 
»Serioso« Ludwiga van Beethovna, ki ga je orkestriral Gustav Mahler in je po katastrofalnem 
sprejemu krstne izvedbe za skoraj sto let obležal v arhivu Dunajskih filharmonikov, ter 
Simfonijo št. 6 Antona Brucknerja, ki jo je skladatelj označil za najdrznejšo (»die keckste«). 



Vstopnice:  
Cankarjev dom 
Informacijsko središče in prodaja vstopnic 
T +386 1 2417 299 
F +386 1 2417 322 
E vstopnice@cd-cc.si, tickets@cd-cc.si 
www.cd-cc.si 

Prodaja vstopnic v Informacijskem središču CD (podhod Maximarketa) vsak delavnik od 11. do 
13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. ter uro pred prireditvijo. 
Imetniki kartic (NLB, Eurocard, Visa, Diners, American Express) si lahko vstopnice zagotovite 
po T +386 1 2417 300. 
Pri spletnem nakupu na www.cd-cc.si velja 5-% popust. 

V PRIČAKOVANJU 

 
nedelja, 15. december 2019 ob 19.30 
(predkoncertni pogovor ob 18.30) 
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija 
Vokalni abonma 4 in izven 

Zbor Slovenske filharmonije 
Béni Csillag, dirigent 

Spored: 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Jauchzet dem Herrn, alle Welt | Vriskajte Gospodu, vse dežele 
Francis Poulenc: Messe en sol majeur | Maša v G-duru 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Richte mich, Gott | Prisodi mi pravico, o Bog 
Anton Bruckner: Virga Jesse floruit | Jesejeva mladika je vzklila 
Francis Poulenc: Salve Regina | Pozdravljena, Kraljica 
John Tavener: The Lamb | Jagnje* 
Francis Poulenc: Quatre motets pour le temps de Noël | Štirje moteti za božični čas 
Anton Bruckner: Ave Maria | Zdrava, Marija 

* Prvič v Sloveniji 



Prepoznavno predpraznično adventno in božično barvo koncerta uokvirjajo temeljne skladbe 
zborovske romantike, moteti s sredine in konca 19. stoletja, štiri antologijske partiture Felixa 
Mendelssohna in Antona Brucknerja. Osrednji del izpolnjuje duhovna glasba francoskih 
zvočnih barv, marijanska antifona in božični moteti Francisa Poulenca ter njegova maša, prva 
njegova partitura v zvrsti cerkvene glasbe, s katero je skladatelj pravzaprav zares vstopil v 
zborovstvo. Posebnost sporeda pa je mistično ubrana miniatura The Lamb (Jagnje)</em> 
angleškega sodobnega skladatelja Johna Tavenerja. V tri različne svetove in tri glasbene sloge 
nas bo z Zborom Slovenske filharmonije popeljal madžarski dirigent Béni Csillag, ki živi in 
deluje pretežno na Nizozemskem. 

 Vstopnice: 
kategorija I. 15,00/13,00* 
kategorija II. 13,00/11,00* 
* Dijaki, študentje, upokojenci 

Prodaja vstopnic pri blagajni Slovenske filharmonije vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 
17. ure ter uro pred prireditvijo. 
T +386 1 24 10 800 
E info@filharmonija.si 
Spletna prodaja: 
https://filharmonija.kupikarto.si/ 

 

BOŽIČNI KONCERT SLOVENSKE FILHARMONIJE 

 
četrtek, 19. december 2019 ob 18.00 

Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine 



Zbor in Orkester Slovenske filharmonije 
Philipp von Steinaecker, dirigent 

Spored: 
M. A. Charpentier: Nuit 
J. S. Bach: Božični oratorij: “Jauchzet, frohlocket” 
G. Händel: Mesija: “For Unto Us a Child is Born” 
D. Cimarosa: Magnificat 
C. W. Gluck: Ples blaženih duš iz opere Orfej in Evridika 
W. A. Mozart: Dixit Dominus K. 194 
H. Berlioz: L’enfance du Christ: “L’adieu des bergers” 
G. Fauré: Cantique de Jean Racine 
D. Močnik: Božični oratorij: “Laudate” 
J. Sibelius: Andante festivo 
G. C. Menotti: Almahl and the Night Visitors: Zbor pastirjev 
G. Händel: Joy to the world 
G. Händel: Mesija: “Aleluja” 

Tradicionalni glasbeni božič v Slovenski filharmoniji tokrat oblikujeta Zbor in Orkester Slovenske 

filharmonije. Pod taktirko uglednega nemškega dirigenta Philippa von Steinaeckerja se bodo prepletle 

številne poznane mojstrovine velikih ustvarjalcev od baroka do danes. Zadoneli bodo praznični uvodni 

toni znamenitega Božičnega oratorija Johanna Sebastiana Bacha in slovita Aleluja iz 

oratorija Mesija Georga Friedricha Händla; iz zakladnice oratorijev bo slišati še odlomke, ki jih 

podpisujejo baročni mojster Marc-Antoine Charpentier, romantik Hector Berlioz in cenjeni sodobni 

slovenski ustvarjalec Damijan Močnik. V pestrem sporedu bodo med sakralnimi deli 

še Magnificat Domenica Cimarose in Dixit Dominus Wolfganga Amadeusa Mozarta, sodobnikov 18. 

stoletja, ter kompozicija Gabriela Fauréja iz sredine 19. stoletja na besedilo Jeana Racina po latinskem 

himnusu. Operna ustvarjalnost bo zastopana z znanim Plesom blaženih duš iz Orfeja in 

Evridike Christopha Willibalda Glucka in s točko iz prve televizijske opere in obenem najbolj pogosto 

izvajane opere Gian Carla Menottija Amahl in nočni obiskovalci. Spevni in umirjeni Andante 

festivo finskega simfonika Jeana Sibeliusa bo zazvenel v zanimivi kombinaciji godal in pavk, prazničnost 

s svečanim duhom miru, veselja in topline božičnega časa pa se bo razlegla tudi v vedrini nadvse 

priljubljene Händlove božične pesmi Joy to the world (Veselje svetu). 

Vstopnice: 
kategorija I. 24,00/20,00* 
kategorija II. 20,00/17,00* 
* Dijaki, študentje, upokojenci, abonenti Slovenske filharmonije 

Prodaja vstopnic pri blagajni Slovenske filharmonije vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 
17. ure ter uro pred prireditvijo. 
T +386 1 24 10 800 
E info@filharmonija.si 
Spletna prodaja: 
https://filharmonija.kupikarto.si/ 

 



NAŠE BOŽIČNO DREVO 

 

Sobota, 21. december 2019 ob 11.00 in 13.00 

Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija 

Družinski abonma 4 in izven 

Primerno za otroke 5+ 

Slovenski tolkalni projekt  
APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani 
Jerica Bukovec, dirigentka 

Naše božično drevo popelje poslušalce prek izjemno zanimive in harmonične kombinacije barv tolkal in zbora v 
čarobnost božičnega časa. Vzdušje praznika, ki ga običajno preživimo v krogu družine in ljubljenih oseb, ter 
prijetno razpoloženje, ki ga ustvarijo človeška toplina, prijaznost, božične pesmi in iskrena sreča, želimo pričarati 
na tem koncertu. Slovenske božične pesmi bodo zazvenele v zanimivih priredbah za zbor in tolkala ter tako 
dobile svežo podobo; mladi poslušalci v občinstvu pa lahko zapojejo skupaj z zborom. 

VSTOPNICE: 
Cena vstopnice posameznega koncerta: 5 € 
Nakup: blagajna Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, med delavniki od 11. do 13. in od 15. do 17. ure ter 
uro pred koncertom. 
T +386 1 24 10 800, E info@filharmonija.si 
Spletna prodaja: https://filharmonija.kupikarto.si/ 

 



NOVOLETNI KONCERT  - ODA RADOSTI

 

1. januar 2020 ob 18.00 
Cankarjev dom, Gallusova dvorana 

Orkester in Zbor Slovenske filharmonije 
Komorni zbor Megaron 
Philipp von Steinaecker – dirigent 
Nika Gorič – sopran 
Jaka Mihelač – bariton 
Miran Kolbl – violina 

Spored: 
1. DEL: ČLOVEK  

ČLOVEK 
Carl Orff: Carmina Burana: O Fortuna! 
Aldo Kumar: Istra – Simfonične slike za Zbor in Orkester Slovenske filharmonije 

LJUBEZEN 
Wolfgang  Amadeus Mozart: Don Giovanni 
Arija Zerline »Batti, batti o bel Masetto…« 
La ci darem la mano 
Champagne Aria: Fin ch’an dal vino 

NARAVA 
Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 6, »Pastoralna« (4. stavek: Nevihta in vihar, 5. stavek: Veselje in hvaležnost 
ob koncu nevihte) 

2. DEL: ČLOVEK BOG 

LJUBEZEN, LJUBEZEN, LJUBEZEN … 
Johann Strauss: Na lepi modri Donavi za zbor in orkester 
Richard Strauss: Morgen/Jutri 
Gaetano Donizetti: Il dolce suono, arija Lucije 
John Williams: Schindlerjev seznam, naslovna tema 
Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 9 (Finale: Oda radosti) 



Tradicionalni novoletni koncert Slovenske filharmonije smo programsko zasnovali na ideji temeljnih del 
izraelskega pisatelja, zgodovinarja in filozofa Yuvala Noaha Hararija, Sapiens in Homo Deus, ter z mislijo na 250-
letnico rojstva Ludwiga van Beethovna, velikega skladatelja in humanista ter največjega glasnika razsvetljenskega 
humanizma. Odlomki njegovih Simfonij št. 6 in 9 bodo izzveneli v družbi cele vrste glasbenih uspešnic ter 
klasičnih skladb, ki so jih v svojih filmih posebno domiselno uporabili režiserji Stanley Kubrick (Odiseja 2001), Luc 
Besson (Peti element) in Steven Spielberg (Schindlerjev seznam). Orkester in Zbor Slovenske filharmonije ter 
komorni zbor Megaron bo vodil glavni gostujoči dirigent orkestra Philipp von Steinaecker. 

Vznemirljivo glasbeno popotovanje bomo začeli s poglavjem o Človeku. Znameniti uvodni skladbi scenske 
kantate Carmina Burana, s katero Carl Orff očara v neposrednosti izraza, izvirni lepoti in izjemni moči osnovnih 
glasbenih prvin, bo sledila krstna izvedba Simfoničnih slik za zbor in orkester skladatelja Alda Kumarja, ki je 
navdih za skladbo našel v istrskih ljudskih napevih in plesih. V poglavju o Ljubezni bosta ljubezenski ariji in duet iz 
Mozartove opere Don Giovanni skupaj z orkestrom izvedla mlada slovenska pevca, sopranistka Nika Gorič in 
baritonist Jaka Mihelač. Da po nevihti vedno posije sonce, je v sklepnih stavkih svoje 6. simfonije, imenovane 
»Pastoralna«, nepozabno zvočno naslikal Ludwig van Beethoven. 

Režiser Stanley Kubrik je v Odiseji 2001, svojem edinem znanstvenofantastičnem filmu, med pristajanjem 
lunarnega plovila na vesoljski postaji, uporabil glasbo Na lepi modri Donavi Johanna Straussa. V istem filmu je 
uporabil tudi glasbo Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa. Njegova pesem Jutri! poje o soncu, upanju in 
ljubezni. Tudi arijo Lucije iz opere Lucija Lamermoorska je režiser Luc Besson v filmu Peti element uporabil v 
kontekstu ljubezni in upanja. Potem ko jo odpoje Diva Plavalaguna, Korben Dallas najde pravo pot za rešitev 
planeta Zemlja. Režiser Steven Spielberg je s filmom Schindlerjev seznam ustvaril spomenik ljubezni do 
sočloveka, večkrat nagrajeno glasbo za film pa je napisal skladatelj John Williams. Novoletni koncert bomo 
zaključili z znamenito Odo radosti iz Finala Simfonije št. 9 Ludwiga van Beethovna, v kateri je skladatelj povzdignil 
ideal o svobodi, miru in prijateljstvu, ki jih je v svoji istoimenski pesmi povzel pesnik Friedrich Schiller. Zato ni 
naključje, da si je pesem in njeno uglasbitev Evropa izbrala za svojo himno. 

Vljudno vabljeni na popotovanje Človeka in Glasbe onkraj časovnih razsežnosti, kjer ostane »le« Ljubezen! 

Klemen Hvala 
umetniški vodja Orkestra Slovenske filharmonije 

 

 

 


