
Oranžni abonma 7 in izven 
četrtek, 9. in petek, 10. maj 2019 

Gallusova dvorana, Cankarjev dom ob 19.30 

 

Predkoncerni pogovor: Nil Venditti, Urban Stanič in Klemen Hvala 

Klub Lili Novy, Cankarjev dom ob18.30 

 

Orkester Slovenske filharmonije 

Nil Venditti, dirigentka 

Urban Stanič, klavir 

 

 
Urban Stanič, klavir                      Foto: osebni arhiv 

 

Spored: 

Matija Bravničar: Divertissement za klavir in godalni orkester 

Lucijan Marija Škerjanc: Concertino za klavir in godalni orkester 

Sergej Rahmaninov: Simfonija št. 1 v d-molu, op. 13 

 

 

Mediji pogosto omenjajo Nil Venditti kot najmlajšo uveljavljeno italijansko dirigentko. Turški pianist in 

skladatelj Fazıl Say je o njej dejal: »Stavim, da bo postala ena najboljših dirigentk tega stoletja! V trenutku 

lahko opazimo njeno nadarjenost.« Po študiju violončela na konservatoriju v Perugi se je začela 

izpopolnjevati iz dirigiranja na konservatoriju v L’Aquili, trenutno pa je študentka podiplomskega študija 

dirigiranja na Visoki šoli za umetnost v Zürichu v razredu Johannesa Schlaeflija. 

Naš orkester in občinstvo je prvič očarala z nastopom v sklopu lanskega Modrega abonmaja. O njeni 

karizmatičnosti in muzikalnosti se bomo lahko ponovno prepričali v sporedu, pri katerem bomo slišali 

dve deli slovenskih skladateljev in simfonijo ruskega mojstra, ki ga poznamo predvsem po klavirskih 

koncertih. 

Divertissement je kot simfonično sliko za klavir in godala dodatno opredelil njegov avtor, eden naših 

prvih simfonikov Matija Bravničar. Concertino za klavir in orkester je všečno, barvno in razpoloženjsko 

pestro postromantično delo ene najpomembnejših osebnosti slovenske glasbe 20. stoletja, Lucijana 

Marije Škerjanca. V ponos nam je, da lahko k sodelovanju povabimo naše mlade poustvarjalce. Tokrat 

se bo v solistični vlogi predstavil pianist Urban Stanič, ki se ponaša ne le z drugim mestom na tekmovanju 

za Evrovizijskega mladega glasbenika (2014), Škerjančevo nagrado (2015) in zmago na tekmovanju 

Yamaha Slovenija (2017), temveč tudi z zmagami na državnih tekmovanjih v šahu, matematiki in logiki. 

Med številnimi nastopi omenjamo le tistega z našim orkestrom na novoletnem koncertu 2015. 

Prva simfonija Sergeja Rahmaninova je – še posebej v primerjavi z njegovimi priljubljenimi deli za klavir 

in orkester – redko izvajano delo. Na krstni izvedbi je, kljub temu da je orkester vodil Aleksander 

Glazunov, doživela porazne kritike in slab sprejem pri občinstvu. Mladi Rahmaninov se je šele po treh 



letih ponovno lotil komponiranja, nadaljnja dela pa so odpravila slab okus prvega poraza in skladatelju 

prinesla svetovno slavo. 

 

VSTOPNICE: 

Cankarjev dom, Informacijsko središče in prodaja vstopnic 

T +386 1 24 17 299/300, F +386 1 24 17 322 

E vstopnice@cd-cc.si, tickets@cd-cc.si,cd-cc.si 

 

Vokalni abonma 8 in izven 
nedelja, 12. maj 2019 

Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija ob 19.30 

 

Predkoncertni pogovor 

Dvorana Slavka Osterca, Slovenska filharmonija ob 18.30 

 

Zbor Slovenske filharmonije 

Marko Vatovec, dirigent 

Tatjana Kaučič, klavir 

Anja Gaberc, harfa 

Tomaž Sevšek, orgle 

Gregor Ravnik, tenor 

 

 
Marko Vatovec, dirigent   Foto: osebni arhiv 

 

Spored: 

Antonín Dvořák, prir. Leoš Janáček: Moravski dvospevi 

Leoš Janáček: Zdrava, Marija 

                         Oče naš 

Andrej Misson: Moja duša poveličuje Gospoda 

                             Pozdravljena, Kraljica 

Arvo Pärt: Dva slovanska psalma 

                   Po zmagi 

 

Skupaj s solisti in Zborom Slovenske filharmonije pripravljamo slovansko obarvan spored. Moravske 

ljudske pesmi, ki jih je Dvořák napisal za dva vokalna solista in klavir, je Janáček v vokalnem delu priredil 

za štiriglasni mešani zbor. Sledili jim bosta dve avtorski Janáčkovi cerkveni glasbeni deli. Avtor večera je 

želel v to vzdušje vključiti tudi skladbi sodobnega slovenskega skladatelja in zborovodje Andreja Missona. 

Spored bosta sklenili deli estonskega skladatelja Arva Pärta – Dva slovanska psalma ter skladba Po zmagi, 

nastala po naročilu Mestne občine Milano ob 1600. obletnici smrti tamkajšnjega škofa sv. Ambroža, 

čigar delo je močno vplivalo na razvoj srednjeveškega cerkvenega petja. 

Zadnji koncert letošnje sezone Vokalnega abonmaja bo vodil Marko Vatovec, zborovodja in pedagog ter 

dekan Akademije za glasbo v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel kot pomočnik dirigenta Slovenskega 

https://www.filharmonija.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0ODkiLCJlODRiZjkiLCI1NCIsIjlkZGZjNDE2NDI2OSIsZmFsc2Vd
https://www.filharmonija.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0ODkiLCJlODRiZjkiLCI1NCIsImIwNDY5N2JiZDI5NSIsZmFsc2Vd
https://www.filharmonija.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0ODkiLCJlODRiZjkiLCI1NCIsIjIwMWIzY2Y1OWM2NiIsZmFsc2Vd


komornega zbora, danes Zbora Slovenske filharmonije. Na ljubljanski Akademiji za glasbo so mu znanje 

predajali nekateri najvidnejši slovenski dirigenti – Janez Bole, Mirko Cuderman in Anton Nanut. 

Izpopolnjeval se je tudi pri znamenitem švedskem dirigentu Ericu Ericsonu. 

 

VSTOPNICE: 

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/ 

 
Glasbena hiša 

Primerno za otroke od 4. do 12. leta. 

6. koncert Ciklusa družinskih koncertov 

sobota, 18. maj 2019 

Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija ob 11.00 

 

Aleksandra Naumovski Potisk, glasba 

Saša Potisk, besedilo 

Matej Filipčič, režija in scenografija 

Domen Koželj, ilustracije 

 

 
foto: osebni arhiv 

 

Urška Kastelic (Deklica Martina, Teta Cvetka, Učiteljica Eva, Lepotica Andreja, Mama Ha) 

Matej Vovk (Drago Drvar, Franci s fajfo, Gorazd Gozdar, Očka Ha) 

Aleksandra Naumovski Potisk (Arhitektka Aleksandra in klavir) 

Jan Bučar (Urejevalec sanj prvega reda Filip) 

 

Koprodukcija: 

Kulturno-umetniško društvo Cona 8 

Slovenska filharmonija 

SNG Opera in balet Maribor 

 

Včasih skozi v solzah spočete sanje sami odkrijemo pot v boljši jutri. Noč, ki bo deklici Martini za vedno 

spremenila življenje, jo popelje v Glasbeno hišo, kjer se ji predstavijo njeni prebivalci in ji povedo veliko 

več kot samo svoje zgodbe. 

Glasbena hiša je poučna in zabavna opera za vse »otroke« – od 4. do 99. leta. Poleg očitnega 

pedagoškega koncepta (glasbeno opismenjevanje, spoznavanje osnov glasbe) nosi tudi druga bolj ali 

https://filharmonija.kupikarto.si/


manj očitna sporočila, ki se nanašajo na vzgojo (medsebojno spoštovanje, strpnost, sodelovanje …), 

umetnost (operno petje, pomen umetnosti v življenju), kakor tudi na splošen odnos do življenja, 

pozitivnega razreševanja problemov ter ustvarjanja novega in dobrega. 

  

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/ 

 

 

Modri abonma 7 in izven 
četrtek, 23. in petek, 24. maj 2019 

Gallusova dvorana, Cankarjev dom ob 19.30 

 

Orkester Slovenske filharmonije 

Zbor Slovenske filharmonije 

Grete Pedersen, dirigentka 

Ilse Eerens, sopran 

Anders Jerker Dahlin, tenor 

Matthew Brook, baritone 

 

 
Grete Pedersen, dirigentka      Foto: osebni arhiv 

 

Spored: 

Joseph Haydn: Letni časi, Hob. XXI/3 

 

Norveška dirigentka Grete Pedersen velja za pionirko oživljanja norveške ljudske glasbe v zborovskih 

priredbah, ki jih koncertno redno prepleta z izbrano svetovno glasbeno literaturo. Dvajset let je vodila 

Komorni zbor iz Osla, leta 1990 pa je nasledila znamenitega Knuta Nystedta in prevzela Zbor norveških 

solistov, s katerim še danes dosega zavidljive uspehe. Spoznali smo jo marca 2016, ko je nastopila z 

Zborom Slovenske filharmonije, v pretekli sezoni pa je navdušila s Haydnovo Nelsonovo mašo. Tudi 

letos bo vodila oba ansambla v interpretaciji drugega Haydnovega monumentalnega dela – oratorija 

Letni časi. Delo je ob prvi izvedbi leta 1801 v dunajski Redutni dvorani doseglo velik uspeh. Pravijo, da 

je bil na koncertu tudi mladi Beethoven, ki se je navdušeno poklonil, celo pokleknil pred »očkom« 

Haydnom. 

 

VSTOPNICE: 

Cankarjev dom, Informacijsko središče in prodaja vstopnic 

https://filharmonija.kupikarto.si/


T +386 1 24 17 299/300, F +386 1 24 17 322 

E vstopnice@cd-cc.si, tickets@cd-cc.si,cd-cc.si 

 

 

Oranžni abonma 8 in izven 
četrtek, 30. in petek, 31. maj 2019 

Gallusova dvorana, Cankarjev dom ob 19.30 

Orkester Slovenske filharmonije 

 

Philipp von Steinaecker, dirigent 

Aleksandar Milošev, viola 

Andrej Petrač, violončelo 

 
Philipp von Steinaecker, dirigent    Foto: Darja Štravs Tisu 

 

 

Spored: 

Maurice Ravel: Pavana za umrlo princeso 

Jean-Philippe Rameau: Suita iz opere Boreadi 

Maurice Ravel: Dafnis in Hloa, suita št. 2 

Richard Strauss: Don Kihot, op. 35 

 

Nemški dirigent Philipp von Steinaecker je enako domač tako v starejšem kot tudi sodobnejšem 

repertoarju – od baroka, dunajskega klasicizma in nemške romantike do druge dunajske šole. 

Ustanovil je orkester Musica Saeculorum, katerega člani muzicirajo na historičnih glasbilih. Pri našem 

orkestru in tudi občinstvu si je prislužil priljubljenost že v preteklih sezonah, pa tudi v letošnji je že 

nastopil na uvodnem koncertu Modrega abonmaja. Sprva je nastopal kot violončelist, bil je ustanovni 

član Nemškega nacionalnega mladinskega orkestra in Komornega orkestra Gustava Mahlerja, od leta 

2010 je vodil orkester Camerata Salzburg ter Orkester Padove in Benečije. Na sklepnem koncertu 

Oranžnega abonmaja bo predstavil slogovno pester spored – od Ravelove Pavane, do izbora stavkov iz 

Ravelovega baleta ter Straussove izrazito slikovite simfonične pesnitve Don Kihot. 

V Straussovi stvaritvi, ki z nenavadno, vendar izjemno uspešno uporabo poznoromantičnega orkestra 

povezuje dve temi in dva solista v številnih variacijah, se mu bosta pridružila člana Orkestra Slovenske 

filharmonije. Violist in pedagog Aleksandar Milošev, ustanovni član Godalnega kvarteta Tartini in 

nagrajenec Prešernovega sklada, je nastopal z Londonskimi, Münchenskimi, Zagrebškimi in 

Beograjskimi filharmoniki ter Zagrebškimi solisti. Andrej Petrač že skoraj tri desetletja deluje kot 

violončelist solist našega orkestra. Med študijem je prejel 1. nagrado na Tekmovanju glasbenih 

umetnikov Jugoslavije (1984). Po diplomi na ljubljanski Akademiji za glasbo se je izpopolnjeval pri 

Antoniu Janigru v Stuttgartu ter bil nekaj časa njegov asistent. 30 let je bil član Tria Orlando, s katerim 

je gostoval na številnih evropskih festivalih in odrih. Kot član Komornega godalnega orkestra Slovenske 

filharmonije je leta 1999 prejel nagrado Prešernovega sklada. 

https://www.filharmonija.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0ODkiLCJlODRiZjkiLCI1NCIsIjlkZGZjNDE2NDI2OSIsZmFsc2Vd
https://www.filharmonija.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0ODkiLCJlODRiZjkiLCI1NCIsImIwNDY5N2JiZDI5NSIsZmFsc2Vd
https://www.filharmonija.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0ODkiLCJlODRiZjkiLCI1NCIsIjIwMWIzY2Y1OWM2NiIsZmFsc2Vd


 

VSTOPNICE: 

Cankarjev dom, Informacijsko središče in prodaja vstopnic 

T +386 1 24 17 299/300, F +386 1 24 17 322 

E vstopnice@cd-cc.si, tickets@cd-cc.si,cd-cc.si 
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