sobota, 21. september 2013, ob 20. uri
cerkev sv. Martina v Šmartnem, Podvrh
URŠKA KRIŽNIK, harfa
MATEJ ZUPAN, flavta
Harfistka Urška Križnik Zupan je harfistka v orkestru Slovenske filharmonije. Svojo glasbeno pot je začela s klavirjem. Harfa je prišla na vrsto kasneje. Najprej se je učila pri
prof. Daliborju Bernatoviču na Glasbeni šoli Velenje, diplomirala pa pri prof. Rudi Ravnik Kosi na Akademiji za glasbo v
Ljubljani. Nastopa solistično in v različnih komornih sestavih.
Flavtist Matej Zupan je profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od 1996 do
2008 je bil soloflavtist simfonikov RTV Slovenija. Dodiplomski in podiplomski študij
je končal na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Fedji Ruplu. Kot solist in član
različnih komornih sestavov je nastopal v Evropi, obeh Amerikah in v Aziji. Snemal je
za RTV Slovenija, RAI in ÖRF; posnel je pet samostojnih zgoščenk.
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Vranski poletni
veceri 2013 -

oživimo kulturno dedišcino
Dragi ljubitelji glasbe,
iz leta v leto se bolj veselim naših
poletnih srečanj v podružničnih
cerkvah in v Schwentnerjevi hiši, saj
imam občutek, da ne stopicamo na
mestu, ampak nadgrajujemo program z novimi in zanimivimi izvajalci.
Hkrati pa iz leta v leto pridobivamo
nove poslušalce klasične glasbe in
obiskovalce kulturne dediščine, kar
me navdaja s prepričanjem, da smo na
pravi poti. Hvala vsem, ki pomagate,
da nas tudi poleti povezuje kultura in
se imamo lepo.
Suzana Felicijan Bratož

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
T.: 03 703 12 11
zkts.vransko@siol.net | www.zkts-vransko.si

Vstopnine ne bo.

sobota, 1. junij 2013, ob 20. uri
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku
LUKA JUHART, akordeonist
Luka Juhart je po končani glasbeni gimnaziji v Mariboru pri
Andreju Lorberju študiral v razredu Huga Notha in Stefana
Hussonga na visoki šoli za glasbo v Trossingenu in Würzburgu
(Nemčija). V različnih komornih zasedbah je igral med drugim s
Christophom Bossertom, Volkerjem Jacobsenom, Patrickom in
Thomasom Demenga, Katharino Rikus, Urošem Rojkom, Thomasom Larcherjem,
Martinom Brandlmayerjem in drugimi. Kot solist ali član orkestra je nastopil z
ansamblom Windkraft, z orkestrom SWR Baden Baden in Freiburg, z BBC škotskim
simfoničnim orkestrom, s Slovensko filharmonijo, z münchenskim komornim
orkestrom, radijskim orkestrom ORF Dunaj, nemškim radijskim simfoničnim
orkestrom Saarbrücken, ansamblom Avanture, orkestrom Mozarteum Salzburg,
hamburško državno opero in drugimi. Je gost pomembnih evropskih festivalov - med
drugim Donaueschingen Musiktage, Weingarten Musik Tage (Nemčija), BBC Proms
festival (Velika Britanija), November Music s’Hertogenbosch (Nizozemska), Transit
festival Lueven (Belgija), Klangspuren, Musik im Riesen (Avstrija) in drugih. Luka
Juhart daje velik poudarek sodelovanju s sodobnimi komponisti. Redno sodeluje z
Urošem Rojkom, Vinkom Globokarjem, Eduardom Demetzem, Thomasom Larcherjem, Klausom Huberjem, Volkerjem Heynom, Clausom-Steffenon Mahnkopfom in
številnimi drugimi. Posnel je številne arhivske ali posnetke v živo za različne radijske
hiše: Radio Ars (Slovenija), BR Klassik, SWR, SR Saarbrücken (Nemčija), BBC (Anglija),
ÖRF Dunaj (Avstrija), RAI Bozen (Italija), Concertzender (Nizozemska), njegovi posnetki pa so izšli pri založbah L’innomable, NEOS, Transit in ORF.
Luka Juhart poučuje akordeon na Akademiji za glasbo v Ljubljani. (www.lukajuhart.com)

sobota, 22. junij 2013, ob 20. uri
cerkev sv. Jeronima na Taboru
KVARTET KLJUNASTIH FLAVT
”LE PHÉNIX“
Kvartet kljunastih flavt ”Le Phénix“ (Mateja Bajt, Tim
Daniel Battelino, Blažka Gaberc, Nevenka Tršan Hočevar) deluje pod vodstvom doc.
Mateje Bajt, mednarodno uveljavljene flavtistke in profesorice kljunaste flavte na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter Akademiji za glasbo v Ljubljani. ”Le
Phénix“ v sestavi profesorice in njenih študentov Akademije za glasbo izvaja koncerte
po Sloveniji in Italiji, njihov program obsega glasbo od zgodnje renesanse do moderne. Tudi na Taboru bodo izvajali glasbo različnih stilnih obdobij in dežel, v lahkotno
obarvanem pomladno-poletnem vzdušju.
Člani ansambla igrajo na originalne renesančne in baročne instrumente. Redno koncertirajo tudi kot solisti in so prejemniki najvišjih priznanj na tekmovanjih mladih
glasbenikov.

sobota, 6. julij 2013, ob 20. uri
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici
PIHALNI KVINTET ARTVENTO
Pihalni kvintet ARTVENTO je nastal kot rezultat dolgoletnega
in visoko kvalitetnega individualnega delovanja njegovih članov, ki so danes solisti slovenskih nacionalnih orkestrov SNG Opere in baleta Ljubljana in Slovenske filharmonije.
Navkljub kratkemu delovanju se sestav suvereno in z briljantnimi kritikami dokazuje na
domači in svetovni glasbeni sceni.
Na repertoarju imajo dela, napisana za to zasedbo, od klasike do 21. stoletja. Zaradi
odličnega rezultata ARD-tekmovanju v Münchnu je kvintet leta 2007 posnel zgoščenko
»Molly Brallaghan« WOODWIND QUINTETT ARTVENTO AND FRIENDS za nemško
založniško hišo »Whoopee Records«.
Osebnostni in profesionalni glasbeni izraz kvinteta je nagrajevan z novimi kompozicijami,
ki jih skladatelji posvečajo članom ARTVENTA.
Radiotelevizija Slovenija redno snema in predvaja njihove koncerte.

sobota, 31. avgust 2013, ob 20. uri
Schwentnerjeva hiša, Vransko 25
DUO CLARIPIANO
Pianistka Tatjana Kaučič in klarinetist Dušan Sodja sta ustanovila
Duo Claripiano leta 1994. Od tedaj ju ljubezen ne povezuje samo v
skupnem življenju temveč tudi v glasbi. Na njuni poti so ju spremljali
odlični mentorji za komorno glasbo: fagotist Božidar Tumpej, skladatelj
Ivo Petrić in pianist Anthony Spiri, pri katerem sta se v letih 2005/2006
izpopolnjevala v razredu podiplomantov komorne glasbe na visoki šoli za glasbo v Kölnu.
Oba sta diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo (pri Tatjani Ognjanović in Alojzu
Zupanu) in magistrirala na Univerzi Mozarteum v Salzburgu (pri pianistki Brigitte Engelhard in klarinetistu Aloisu Brandhoferju). Koncertna pot ju je nato vodila od Los Angelesa, Stockholma, Edinburgha, Salzburga, Prage, Ljubljane do Beograda in Erevana. Izmed
gostovanj so najodmevnejši Festival Fringe v Edinburghu, ljubljanski Poletni festival,
Festival Carinthischer Sommer, Akademija za komorno glasbo v Montepulcianu in Mednarodni glasbeni festival v Erevanu (Armenija). Prijateljevanje s slovenskimi skladatelji je
bilo razlog za nastanek številnih skladb za klarinet in klavir (Petrić, Ramovš, Šivic, Matičič,
Lebič, Firšt, Rančigaj, Šavli, Šuklar). Skupaj sta posnela tri albume: leta 2000 Legende
s skladbami “klasikov” 20. stoletja, za katerega sta v reviji BBC Music Magazine prejela
odlične kritike. Leta 2004 sta v samozaložbi izdala zgoščenko Srečanja z deli slovenskih skladateljev, ki so jima skladbe tudi posvetili. Januarja 2012 je v založbi Slovenske
filharmonije izšla zgoščenka Romantic Claripiano z najlepšimi sonatami romantičnih
skladateljev (Saint-Saëns, Schumann, Brahms). Posnetki so bili odlično ocenjeni v ameriški
strokovni reviji The Clarinet in nemški reviji za pihala Rohrblatt iz Berlina.
Ljubezen do nemške romantike ju je pripeljala do sodelovanja z Mendelssohnovo hišo in
Društvom Edwarda Griega v Leipzigu, kjer sta gostovala marca 2011. Istega leta sta bila
povabljena na prestižni festival Carinthischer Sommer na avstrijskem Koroškem. Tatjano
in Dušana so slovenski skladatelji poimenovali ambasadorja slovenske glasbe, saj na vsakem koncertu izvedeta vsaj eno slovensko delo. Tako sta predstavila sodobna slovenska
dela na svetovnem srečanju klarinetistov ClarinetFest 2011 v Los Angelesu in jih bosta
tudi letos julija na ClarinetFest 2013 v Assisiju. (www.claripiano.net)

