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KONCERTNI ABONMA AKADEMIJE ZA GLASBO 2010
01. Četrtek, 7. januar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija                                                          
      ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO

02. Petek, 15. januar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija   
      SIMFONIČNI ORKESTER IN KOMORNI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO

03. Četrtek, 18. februar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      POLICIJSKI ORKESTER IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO 

04. Sreda, 24. februar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija  
      KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

05. Petek, 12. marec 1010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      KOMORNI GODALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

06. Sreda, 24. marec 2010, ob 19.30, Hotel Lev 
      PIHALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

07. Sreda, 7. april 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      ŽENSKI ZBOR IN KOMORNI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO

08. Torek, 13. april 2010, ob 19.30, Cankarjev dom 
      SIMFONIČNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

09. Petek, 16. april 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija
      ORKESTER SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO 

10. Sreda, 21. april 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      SIMFONIČNI ORKESTER, ZBOR IN SOLISTI GLASBENE AKADEMIJE V ZAGREBU

11. Četrtek, 13. maj 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      MEŠANI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO

12. Četrtek, 20. maj 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO

13. Petek, 28. maj 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      ORKESTER SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO

14. Sobota, 30. oktober 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
       FILHARMONIJA SKLADA ANIMATO – mednarodni akademski orkester    

      Dodatni jesenski koncert, datum bo objavljen kasneje

      SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA Z MLADIMI SOLISTI 

V koncertni sezoni 2010 z nami sodelujejo:

Orkester Slovenske filharmonije
Simfonični orkester RTV Slovenija
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
Policijski orkester
Radio Slovenija
Televizija Slovenija
Cankarjev dom

Mestna občina Ljubljana
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
Yamaha Music Foundation of Europe
Animato Stiftung
Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
Hotel Lev
Mestni muzej Ljubljana
Silič d.o.o., koncertno uglaševanje klavirjev

K o n c e r t n a
s e z o n a

2010Koncertni abonma 

Spored

Neža Žgur:
Mala suita za godala
(krstna izvedba, mentor red. prof. Pavel Mihelčič) 

Živahno
Umirjeno
Smešno
Razburljivo
 

Lars Erik Larsson: 
Concertino za rog in godalni orkester op. 45 št. 5 

Allegro moderato
Lento cantabile
Allegro vivace

Georg Phillip Telemann: 
Koncert za trobento, godala in basso continuo v D-duru

Adagio
Allegro
Grave
Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Koncert za violino in orkester št. 4 v D-duru, KV 218 

Allegro
Andante cantabile
Rondeau

4

KoMornI GoDaLnI 
orKester sLoVensKe FIL-
HarMonIJe 
In soLIstI aKaDeMIJe za 
GLasBo

Janez Podlesek

Jože Rošer – rog 
Mentor: doc. Boštjan Lipovšek

Luka Ipavec – trobenta
Mentor: red. prof. Anton Grčar

Tanja Sonc – violina
Mentor: red. prof. Primož Novšak

Koncertni 
mojster: 

Solisti:

Sreda, 24. februar 2010, ob 19.30
Slovenska filharmonija, 
Kozinova dvorana                                                         



KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE je 

ansambel štirinajstih godalcev, sicer članov simfoničnega orkestra Slovenske 

filharmonije. Ustanovljen je bil leta 1993 ob podpori Ministrstva za kulturo 

Republike Slovenije, z namenom, da bo obiskoval tiste odre v krajih po 

Sloveniji, ki za večji simfonični orkester nimajo primernih prizorišč. V 

petnajstih letih delovanja je ansambel odigral več kot dvesto  petdeset 

koncertov doma in v tujini, bil večkrat gost Ljubljanskega poletnega festivala, 

festivalov Musica Danubiana in Slovenskih glasbenih dni, oktobra 2003 

pa je nastopil v okviru Svetovnih glasbenih dni v Ljubljani. Že osmo sezono 

prireja ciklus koncertov Sozvočje svetov v sodelovanju z Narodno galerijo. 

Prireditev povezuje predavanja o likovni umetnosti s koncerti komorne 

glasbe in privablja obiskovalce različnih starostnih skupin in izobrazbene 

strukture. Koncerti v Dubrovniku, Zadru, Zagrebu, Samoboru, Opatiji, 

Novem Sadu, Celovcu, Ohridu, Podgorici, Gorici in Trstu so vselej naleteli 

na hvaležen sprejem pri občinstvu in kritiki. Ansambel sodeluje s svetovno 

znanimi slovenskimi glasbenicami – pianistko Dubravko Tomšič Srebotnjak, 

flavtistko Ireno Grafenauer in altistko Mirjam Kalin, koncertiral pa je tudi z 

enim največjih svetovnih čelistov Mišo Majskim, violinistko Sarah Chang, 

rogistom Stefanom Dohrom ter akordeonistom Richardom Gallianom, kot 

solisti pa so se predstavili tudi člani ansambla in drugi priznani domači in tuji 

umetniki. Orkester, ki igra brez dirigenta, je posnel več avdio in video zapisov 

živih koncertov in več zgoščenk. Repertoar Komornega godalnega orkestra 

Slovenske filharmonije obsega skladbe vseh stilnih obdobij. Posebno 

pozornost namenja ansambel stvaritvam slovenskih avtorjev, tudi tistih, 

najmlajših, ki se šele uveljavljajo. Vse to potrjuje visoko kakovost ter vlogo in 

pomen Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije v slovenski 

in evropski poustvarjalni kulturi. Za svoje uspešno delo je ansambel prejel 

nagrado Prešernovega sklada leta 1999, Župančičevo nagrado leta 2004 in 

Betettovo nagrado leta 2006. 

Skladateljica NEŽA ŽGUR je najprej obiskovala glasbeno šolo v Ajdovščini 

ter nato šolanje vzporedno nadaljevala na Škofijski gimnaziji v Vipavi in na 

Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana – smer glasbeni stavek. Letos  je 

študentka četrtega letnika kompozicije in glasbene teorije v razredu red. 

prof. Pavla Mihelčiča ter drugega letnika dirigiranja v razredu red. prof. 

Milivoja Šurbka. Lani se je udeležila poletnega seminarja za orkestrsko 

dirigiranje pri prof. Klausu Arpu iz Nemčije in na zaključnem koncertu 

dirigirala komornemu orkestru Festine iz Maribora. Že drugo leto vodi 

mladinski tamburaški orkester KD Vipavski tamburaši, ki ga sestavljajo 

dijaki in študentje. Prav za to zasedbo je napisala že veliko originalnih 

skladb in priredb. V zadnjih petih letih so na državnih tekmovanjih osvojili 

zlata priznanja, lani pa so se prvič udeležili mednarodnega tekmovanja v 

Osijeku in za odličen nastop prav tako prejeli zlato priznanje. Pod njenim 

vodstvom so sodelovali na mednarodnih festivalih v Črni Gori, v Srbiji in na 

Hrvaškem, kjer je kot skladateljica prejela nagrado za najboljšo originalno 

skladbo. Oktobra 2009 je sodelovala na Večeru novih baletnih koreografij 

na slovensko glasbo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, kjer je bila 

izvedena njena skladba Kolo sreče, v Klubu Cankarjevega doma pa so 

premierno izvedli tri njene skladbe za marimbo in flavto solo, sodelovala je 

na večeru mladih skladateljev, v slavnostni sezoni 2009 pa je bila v okviru 

Koncertnega abonmaja Akademije za glasbo v Viteški dvorani Križank krstno 

uprizorjena njena komorna opera Poredni fant. Redno ustvarja in dirigira 

nove skladbe, saj ji vedno znova prinašajo nepričakovane izzive, bogate 

izkušnje in obilico užitka. O svoji novi skladbi Mala suita za godala pa je 

skladateljica zapisala: »Živahno, umirjeno, smešno in razburljivo so lastnosti 

nas vseh. Vsak od nas lahko pri sebi odkrije delček takega karakterja ali 

pa se spomni dogodka, ki mu je določeno stanje povzročil. Hotela sem jih 

opisati na zanimiv način, da boste poslušalci našli delček tega tudi pri sebi. 

Mislim, da mi je uspelo.«

Hornist JOŽE ROŠER se je rodil leta1989 v Slovenj Gradcu, kjer je na 

glasbeni šoli tudi začel svoje glasbeno izobraževanje v razredu profesorja 

Martina Šmona. Šolanje je po opravljenih sedmih razredih nadaljeval pri 

profesorju Robertu Predniku na srednji stopnji Glasbene šole Fran Korun 

Koželjski v Velenju in ga uspešno zaključil z maturo. V letošnjem študijskem 

letu je študent drugega letnika roga v razredu docenta Boštjana Lipovška 

na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Dodatno se je izobraževal še na 

mednarodnih seminarjih, ki so jih vodili priznani solisti in profesorji (Luiz 

Garcia, Markus Bruggaier, Christopher Lund, Laszlo Seeman). Udeležil se 

je treh tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG in dvakrat osvojil 

drugo nagrado in srebrno plaketo, leta 2008 pa prvo nagrado in zlato 

plaketo. Jože Rošer ima za sabo številne javne nastope in koncerte ter 

sodeluje v več slovenskih in mednarodnih orkestrih (Simfonični orkester 

RTV Slovenija, orkester Slovenske filharmonije, Policijski orkester, Mladinski 

simfonični orkester srednjeevropske pobude, Simfonični orkester univerze 

Celovec).

Trobentar LUKA IPAVEC se je rodil leta 1987 v Šempetru pri Novi Gorici. 

Z osmimi leti se je pričel učiti trobento pri profesorju Milošu Rijavcu ter 

leta 2002 šolanje nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, 

najprej pri prof. Marku Repniku, od drugega letnika dalje pa pri profesorju 

Francu Žuglju ter pod njegovim mentorstvom tudi uspešno zaključil srednjo 

glasbeno šolo. Študij trobente je nadaljeval na Akademiji za glasbo v 

Ljubljani, kjer je letos študent četrtega letnika v razredu red. prof. Antona 

Grčarja. Izpopolnjeval se je še na mednarodnih seminarjih pri Guyu Touvronu, 

Reinholdu Friederichu, Ole Edvard Antonsnu in Allenu Vizzuttiju. Na državnih 

tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov je osvojil eno prvo in dve drugi 

nagradi, na mednarodnih tekmovanjih v Povolletu v Italiji pa po eno drugo 

in eno tretjo nagrado. Kot solist je nastopal s Pihalnim orkestrom Akademije 

za glasbo ter komornim ansamblom BRASS AG. Bil je član Simfoničnega 

orkestra RTV Slovenija, igra v simfoničnem in pihalnem orkestru Akademije 

za glasbo, projektno sodeluje tudi z Orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana 

in Orkestrom Slovenske filharmonije. Večkrat se je predstavil na koncertnih 

odrih Glasbene Mladine Ljubljanske, kot komorni glasbenik pa je član 

trobilnega tria in trobilnega ansambla. Za odlično izvedbo Koncerta za 

trobento in orkester Oskarja Böhma v okviru Koncertnega abonmaja AG je 

prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani. 

Violinistka TANJA SONC (1992) se je začela učiti violino pri petih letih 

na Glasbeni šoli pri SGBŠ Ljubljana v razredu prof. Armina Seška, od leta 

2004 pa je njen mentor profesor Primož Novšak. Tanja je v njegovem 

razredu letos študentka drugega letnika Akademije za glasbo. Redno 

obiskuje poletne šole v Velenju in Salzburgu (prof. Igor Ozim), Piranu in v 

Švici (prof. Primož Novšak), trikrat pa je bila kot nagrajenka Kocjanovega 

tekmovanja povabljena na poletno šolo v Pilsen, kjer se je izpopolnjevala 

pri prof. Stephenu Shippsu. Mlada violinistka je doslej osvojila kar 22 

nagrad na mednarodnih in domačih glasbenih tekmovanjih. Prve nagrade 

je prejela na mednarodnih tekmovanjih v Luksemburgu, Gorici, Beogradu, 

Trstu, Ljubljani in Zagrebu, kjer je bila leta 2007 proglašena za absolutno 

zmagovalko tekmovanja ter prejela tudi tri posebne nagrade, leta 2006 je 

na Kocjanovem tekmovanju na Češkem prejela tretjo nagrado. Bila je tudi 

zmagovalka Tekmovanja Leona Pfeiferja v Radovljici ter trikrat Tekmovanja 

mladih slovenskih glasbenikov 2003, 2006 in 2009, ko je osvojila 100 

točk. S solističnimi recitali je nastopala v koncertnih ciklih Glasbene mladine 

ljubljanske v Cekinovem gradu, Tivolskem gradu, Mestnem muzeju, Rdeči 

dvorani na Magistratu, v Viteški dvorani Križank ter v Kosovelovi dvorani 

Cankarjevega doma. Kot solistka je večkrat igrala z Orkestrom Slovenske 

filharmonije, s Simfoničnim orkestrom Srednje glasbene in baletne 

šole Ljubljana, z Vrhniškim godalnim orkestrom, z Bumuvim komornim 

orkestrom v Pragi, s komornim orkestrom Solisti Piranesi ter z Mednarodnim 

mladinskim orkestrom Alpe-Adria v Trstu in Gorici. Oktobra 2007 je bila 

izbrana v program festivala Samoborska glasbena jesen ter se predstavila 

z deli Bacha, Brahmsa in Sarasateja. Za radio Pilsen je z mentorji poletne 

šole posnela Dvorakov Sekstet. Leta 2008 je Prejela Škerjančevo nagrado 

Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana. 


