
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici

Cenjena obiskovalka in obiskovalec Vranskih poletnih večerov,

pred nami je dvanajsta sezona druženja ob komornih koncertih. 
Zvočnost navdihujoče lepih cerkva, ki jih velikodušno odstopa Župnija 
Vransko, je ob nepredvidljivih klimatskih pogojih vsakokratni izziv za 
glasbene poustvarjalce. Številno poslušalstvo, ki ob poletnih večerih 
do zadnjega kotička napolni cerkvene ladje, prisostvuje enkratnim 
poustvaritvam glasbenih umetnin, ki zaživijo le v tem trenutku, potem 
pa so do naslednjič spet le neme note na papirju. Tako kot ima vsaka 
knjiga, ki jo preberemo, priložnost, da nam spremeni življenje, nas 
vsak koncert lahko obdari z nepozabno izkušnjo lepote.

Letošnji koncertni cikel bo v cerkvi sv. Martina v Šmartnem otvoril 
harmonikar Klemen Leben, ki na koncertih po domačih in tujih festivalih 
žanje odlične kritike. Spodbuja nastanek novih skladb za harmoniko 
in sklada tudi sam. Predstavil bo zanimiv in tehten program, Časovni 
kalejdoskop, s katerim nas bo popeljal od baročne do sodobne 
glasbe.

Teden kasneje bodo gostoljubni domačini na Ločici gostili prvega 
klarinetista Simfoničnega orkestra RTV Slovenija Jureta Hladnika in 
godalni kvartet Accademia, ki praznuje desetletnico delovanja 
in si vztrajno utira pot na koncertne odre. Zazvenel bo Mozartov 
kvintet za klarinet in godala, Praznovanje z glasbo pa bo zaokrožil 
temperamentni Astor Piazzolla.

Na julijskem koncertu se bo prvič na Vranskem glasba v živo povezala 
s filmom. Projekcijo prvega slovenskega celovečernega filma iz leta 
1931, V kraljestvu Zlatoroga, bo kvartet pospremil z avtorsko glasbo 
pianista Andreja Goričarja, ki se že vrsto let ukvarja s spremljavo 
nemega filma. Omenjeni projekt je napolnil Kinoteko, odvil pa se je 
tudi na Festivalu gorniške umetnosti v Bergunu v Švici. 

Sklepni koncert z naslovom Nevidne vezi bosta na aktualno temo 
uveljavljanja žensk v umetnosti oblikovala sopranistka Mojca Vedernjak 
Morh in kitarist Žarko Ignjatović. Samospevom slavnega romantičnega 
skladatelja Felixa Mendelssohna Bartholdya bosta ob bok postavila 
skladbe njegove sestre Fanny, ki v svojem času ni smela pokazati 
svojega talenta, ki je bil za današnje poznavalce morda celo večji 
kot bratov. Prisluhnili jima bomo v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v 
Stopniku in se prepustili romantičnemu prepletu glasu in strun.

Potrudili smo se, da vam tudi letos ponudimo raznolik in vrhunski 
izbor glasbe in umetnikov, ki so vedno navdušeni nad intimnim 
vzdušjem na koncertih in toplim sprejemom publike na Vranskem. 

Iskrena hvala vsem.
Milan Hudnik, umetniški vodja

Vstopnine ne bo.

cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu

cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

Kulturni dom Vransko

Fotograf ije: 
 osebni arhivi glasbenikov in

arhiv ZKTŠ Vransko

Oblikovanje: 
Studio Smart Design
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