
 
ZMAGOVALKI NA POT │VOKALNI 6 in izven 
8. marec 2020 ob 19.30 (predkoncertni pogovor ob 18.30) 
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija 
 
Zbor Slovenske filharmonije 
Dirigentka: Julia Selina Blanka, zmagovalka Mednarodnega tekmovanja zborovskih dirigentov 2019, 
Hongkong (World Choral Conducting Competition 2019, Hong Kong) 
 
Spored: 
Sven-David Sandström: Credo | Verujem 
Johann Hermann Schein: Dennoch bleibe ich stets an dir | Toda jaz bom vedno s teboj 
Pascal Dusapin: Umbrae mortis | Smrtna senca 
Orlando di Lasso: Deficiat in dolore vita mea 
James MacMillan: Miserere | Usmili se* 
Alfred Schnittke: Three sacred hymns | Tri hvalnice 
Jacobus Gallus: Gaudeamus omnes fideles | Veselimo se vsi verni 
Johann Sebastian Bach: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn | Ne bom te zapustil 
Nana Forte: Libera me | Reši me 
Arnold Schönberg: Friede auf Erden | Mir na zemlji 
* Prvič v Sloveniji 
 
Odmev intenzivnega razvoja zborovstva zadnjih desetletij na vseh ravneh v vseh delih širne in različne 
Azije so številne lokalne in mednarodne prireditve, festivali in tekmovanja, od Malezije in Filipinov do 
Kitajske. Mednarodna zveza mladinskih in otroških zborovskih umetnikov (World Youth and Children 
Choral Artists’ Association), ustanovljena leta 2015 s sedežem v Hongkongu, je od 11. do 15. julija letos 
priredila mednarodno tekmovanje zborovskih dirigentov. Svoja dirigentska znanja je preverjalo 16 
dirigentov z vsega sveta, starih do 35 let, devetčlanska mednarodna žirija pa je izbrala najboljšega med 
njimi. 
Na zahtevnem tekmovanju so udeleženci dokazovali usposobljenost in obvladovanje dirigentsko 
zahtevnega in slogovno pestrega sporeda, poznavanje in obvladovanje 19 večinoma antologijskih 
partitur zborovske glasbe, od zgodnjega baroka do sodobnosti. Zmagovalka oz. najboljša med 
sodelujočimi dirigenti tekmovalci, nemška dirigentka Julia Selina Blank, bo v sezoni 2019/20 Vokalnega 
abonmaja z izbranimi skladbami sporeda tekmovanja gostja Zbora Slovenske filharmonije. 
  



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/ 
 

 
RUSKA MOLITEV │ Vokalni 7 in izven 
29. marec 2020 ob 19.30 (predkoncertni pogovor ob 18.30) 
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija 
 
Zbor Slovenske filharmonije 
Ragnar Rasmussen, dirigent 
 
Spored: 
Sergej Rahmaninov: Vsenočnoe bdenie | Vsenočno bdenje 
Slavnemu ruskemu pianistu in nič manj slavnemu skladatelju Sergeju Rahmaninovu je bila pravoslavna 
glasba blizu. Navduševale in navdihovale so ga njene davne korenine, njeno pevsko izročilo kontakion in 
t. i. kijevski napevi, kar daje njeni slišni podobi prav posebno barvo in značaj. Njegovo Vsenočno bdenje, v 
liturgični praksi vzhodnih cerkva celonočna molitev s petjem pred velikimi cerkvenimi prazniki, je niz 
petnajstih vsebinsko raznolikih uglasbenih pravoslavnih molitev za zbor, od odlomkov psalmov in 
raznovrstnih slavilnih skladb do hvalnic ter častilnih marijanskih molitev in spevov. 
V zajetni skladateljsko in zvočno sijajni partituri je Rahmaninov izrisal široko paleto poglobljenih duhovnih 
razpoloženj, od čustveno ponotranjenih predstav do himnično vznesenih, za pravoslavje tako značilnih 
mogočnih zvočnih fresk. V barviti glasbeni svet Sergeja Rahmaninova nas bo popeljal norveški dirigent, že 
večkrat gost Zbora Slovenske filharmonije, Ragnar Rasmussen. 
  
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 
 


