SPOŠTOVANI LJUBITELJI GLASBE!

Sreda, 16. 11. 2011 - Galerija sodobne umetnosti
Celje ob 19.30

Tudi v tej koncertni sezoni vam na Zavodu Celeia Celje
ponujamo tri abonmaje.
Ugledni domači in tuji solisti ter ansambli bodo oblikovali
umetniške večere Koncertnega abonmaja, ki jih pripravljamo
v prenovljeni dvorani Glasbene šole Celje, Narodnem domu
in Celjskem domu. Že enajstič zapored bomo v ciklu GM oder
prisluhnili najuspešnejšim mladim slovenskim glasbenikom, ki
smo jih za predstavitev izbrali v sodelovanju s strokovno žirijo
Glasbene mladine Slovenije, sporedi Abonmaja plus pa bodo
tokrat v znamenju južnoameriških in balkanskih plesnih ritmov.
Prepričani smo, da vam bodo ugledni umetniki, ki v tej sezoni
prihajajo iz Slovenije, Španije, Rusije, Armenije, Avstrije,
Francije, Brazilije in ZDA, bogatili izbrane večere.

Vljudno vabljeni!

Torek, 22. 11. 2011 - Celjski dom ob 19.30

TRIO QUO VADIS
Uroš Rojko, klarinet
Klara Tomljanović, kitara
Luka Juhart, harmonika
Usoda glasbe današnjega časa je zelo odvisna od predanih in
sposobnih interpretov, ki znajo skladbam vdihniti življenje in jih
približati poslušalcem. Trije vrhunski glasbeniki, specializirani za
izvajanje sodobne glasbe, bodo dela slovenskih skladateljev povezali
s kanoni Johanna Sebastiana Bacha iz zbirke Glasbena daritev.

KITARSKI DUO LES DEUX AMIS
Karmen Štendler in Izidor Erazem Grafenauer

Petra Kovačič in Timotej Kosovinc sodelujeta od leta 2008. V času
šolanja v Ljubljani sta delovala pod mentorstvom prof. Tomaža
Lorenza, trenutno pa študirata na Univerzi za glasbo in upodabljajočo
umetnost na Dunaju.

Dirigent: Zoran Marković

Sreda, 7. 12. 2011 - Glasbena šola Celje ob 19.30

Sreda, 7. 3. 2012 - Celjski dom ob 19.30

Simfonični orkester Akademije za glasbo v Ljubljani deluje od leta
1948 in združuje študente vseh letnikov in oddelkov za godala, pihala,
trobila in tolkala ter predstavlja reprezentativni izvajalski korpus
te ugledne slovenske visokošolske ustanove. Orkestrov repertoar
obsega temeljna simfonična in koncertna dela vseh slogovnih obdobij,
posebno skrb pa namenja sodobni slovenski simfonični glasbi.

Katarina Majcen, violončelo
Nafis Umerkulova, klavir

GODALNI SEKSTET OFFSTRING

SIMFONIČNI ORKESTER AKADEMIJE
ZA GLASBO LJUBLJANA

Katarina Majcen je študentka podiplomskega študija v razredu prof. Rudija
de Groote na Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgowu. Na
isti ustanovi se v razredu Aarona Shorra izpopolnjuje tudi Nafis Umerkulova.

Torek, 17. 1. 2012 - Narodni dom ob 19.30

Sreda, 30. 5. 2012 - Glasbena šola Celje ob 19.30

Sreda, 11. 1. 2012 - Celjski dom ob 19.30

Isabel Villanueva, viola
Anna Korepova, klavir

KLAVIRSKI TRIO AMADEUS

Nicolas Arsenijevic, saksofon
Zoltan Peter, klavir

KVARTET FLAVT TRAVERSO

Klavirski trio Amadeus so ustanovili ugledni koncertanti in profesorji
zagrebške in dunajske glasbene akademije. Trio uspešno nastopa
po vsej Evropi, na koncertu v Celju pa se bo predstavil s skladbami
Beethovna in Čajkovskega.

Matjaž Bogataj in Nina Pirc, violini
Mateja Ratajc in Nejc Mikolič, violi
Maruša Bogataj in Jošt Kosmač, violončeli

GM oder

Sobota, 22. 10. 2011 - Glasbena šola Celje ob 19.30

Ruben Dalibaltayan, klavir
Leonid Sorokow, violina
Krešimir Lazar, violončelo

Petra Kovačič, violina
Timotej Kosovinc, kitara

Kitarski duo Les deux amis je začel z delovanjem v preteklem šolskem
letu. Z osvojitvijo prvega mesta na tekmovanju TEMSIG, sta študenta
ljubljanske Akademije za glasbo prejela posebno nagrado - uvrstitev v
koncertni cikel GM oder.

Torek, 27. 3. 2012 - Celjski dom ob 19.30

koncertni abonma

Isabel Villanueva, ki jo označujejo kot eno najboljših španskih
glasbenic nove generacije, je že v rani mladosti nastopala z največjimi
nacionalnimi orkestri. Je dobitnica mnogih domačih in mednarodnih
nagrad, na svojem prvem gostovanju v Sloveniji pa bo nastopila z
rusko pianistko Anno Korepovo.

Sreda, 15. 2. 2012 - Celjski dom ob 19.30

Nicolas Arsenijevic je eden vodilnih francoskih saksofonistov mlajše
generacije. Poleg številnih zmag na domačih in tujih tekmovanjih je
pred kratkim osvojil tudi prvo mesto na Mednarodnem tekmovanju
saksofonistov v Novi Gorici. Pianist Zoltan Peter je študiral v rojstni
Vojvodini in v Ljubljani. Kot solist in komorni partner mnogih vrhunskih
glasbenikov koncertira po vsej Evropi.

Mateja Crnčan, Špela Lampret,
Tanja Repe in Jasmina Šubic
Kvartet flavt Traverso deluje od leta 2007. Poleg številnih koncertov
v Sloveniji in Italiji je kvartet Traverso na mednarodnem tekmovanju
Upol-ova svirel leta 2010 osvojil prvo mesto in zlato nagrado v
kategoriji Spacal.

Poleg študija v Sloveniji so se člani godalnega seksteta Offstring
izpopolnjevali na tečaju v Schafhausenu s svetovno priznanimi
glasbeniki, kot so Ana Chumachenco, Wen-Sin Yang ter Menahem
Pressler.

Sreda, 18. 4. 2012 - Celjski dom ob 19.30

Zmagovalec tekmovanja EMONA
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana novembra letos prireja prvo
Mednarodno tekmovanje pihalcev EMONA. Prvonagrajenec kategorije
do 18 let se bo v Celju predstavil s samostojnim koncertom.

Torek, 8. 11. 2011 - Celjski dom ob 20.00

Torek, 15. 5. 2012 - Celjski dom ob 20.00

Pablo Guevara, flamenco kitara
Rafael Tejada, tolkala

Goran Bojčevski z gosti

Pablo Guevara je edinstven kitarist, ki se nam bo predstavil z
avtorskimi skladbami ognjevitega flamenka, ki mu ga je v zibel
položilo očetovo romsko poreklo. Rojen v Braziliji, že kar nekaj časa
potuje po svetu. Na koncertu v Celju se mu bo pridružil španski
tolkalist Rafael Tejada.

Goran Bojčevski je akademski glasbenik, diplomant Akademije za
glasbo v Ljubljani, ki se je v rojstni Makedoniji že v srednješolskih
časih izpopolnjeval pri svetovno znanem profesorju Petku Radevu,
nekdanjemu prvemu klarinetistu milanske Scale, ki ga je navdušil
tudi za različne zvrsti etno glasbe. Z izbranimi gosti pripravlja večer
balkanskih ritmov.

abonma plus

VPIS ABONMAJEV je vsak delovnik od 9.00 do 17.00 (ob
sobotah od 9.00 do 13.00) v TIC Celje, Krekov trg 3, Celje.
Informacije in rezervacije:
03 / 428 79 36 in 492 50 81
tic@celje.si
www.celeia.info

Koncertna sezona

Mestna občina Celje

2011/2012

Zavod za kulturne
prireditve in turizem

Celeia Celje
Krekov trg 3
3000 Celje

koncertni abonma
GM oder
abonma plus

cene abonmajev
koncertni abonma - 5 koncertov
Redna cena: 40 €
Mladina: 25 €

GM oder - 6 koncertov

Redna cena: 25 €
Mladina: 16 €

abonma plus - 3 koncerti

Torek, 14. 2. 2012 - Celjski dom ob 20.00

Redna cena: 40 €
Mladina: 28 €

ZGODBA O TANGU
Stefan Milenkovich, violina
Marko Hatlak, harmonika

vsi abonmaji - 14 koncertov
Redna cena: 85 €
Mladina: 50 €

Ansambel Ars Tango: Marko Korošec, kitara; Luka Herman Gaiser,
kontrabas; Mladen Delin, klavir; Primož Vidovič, tenor; Ana Delin,
sopran; Uroš Andič in Mateja Juvan, ples
Vrhunski gostujuči solisti vas bodo popeljali od starega Tanga Vieha iz
gostiln in bordela do Tanga Nueva - klasičnega modernega tanga ...
V tem glasbeno-scenskem eksperimentu boste ob strastni glasbi,
plesu in besedi doživeli tudi atmosfero milonge, karizmatičnega
violinista Stefana Milenkovicha pa boste odkrili v vlogi, v kateri ga
poznajo samo nekateri – kot strastnega tanguerosa!
Predpremierna predstava projekta EPK Maribor 2012, v produkciji
Društva za glasbeno umetnost Arsana.

Pridržujemo si pravico
do spremembe programa.

Cena posamezne vstopnice:
koncertni abonma: 10 EUR
GM oder: 5 EUR
abonma plus: 15 EUR
Poštnina plačana
pri pošti 3101 Celje

