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Sredi pomladi smo, a nam se že toži po poletju, zato začenjamo poletne 
večere konec maja. Veseli nas, da vam lahko ponudimo izvrsten izbor 
klasične glasbe z mladimi umetniki in hkrati vrhunskimi izvajalci. Sprva 
smo hoteli le prevetriti zidovje sakralne dediščine, a iz leta v leto si želimo več 
in stremimo k poletnemu festivalu. Takšnemu, ki bi postal prepoznaven po 
Sloveniji. Zakaj ne? Saj je dosedanje uspešno delo že preraslo meje naše 
občine, za kar se zahvaljujemo tudi nesebični pomoči prof. Milana Hudnika 
iz Ljubljane. Hvala tudi Župniji Vransko in ključarjem podružničnih  
cerkva, ki z veseljem priskočijo na pomoč. 

Vstopnine ne bo.

OŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINOOŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINO

sobota, 17. september 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

GODALNI KVARTET ATTACCA

Godalni kvartet Attacca je začel svojo pot leta 2006 pod mentorstvom 
prof. Miloša Mlejnika na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu 
in deluje v končni zasedbi od leta 2008. 
Člani so skupne izkušnje pridobivali na mojstrskih tečajih ter na 
številnih nastopih v Avstriji, Italiji in Sloveniji. Prvi samostojni recital 
so imeli marca 2007 v Lieznu, leta 2008  pa so  prejeli prvo nagrado na 
državnem  tekmovanju komornih skupin TEMSIG. V njihov barvit 
repertoar sodijo med drugimi dela Dvoraka, Mozarta, Šostakoviča, 
Brahmsa, Haydna, Goloba, 
Ramovša, Firšta, Barberja, 
Pärta, Tartinija in Telemanna. 
Za sabo imajo že številne 
pomembne koncerte, kot so 
recital na Festivalu LENT, 
koncerti Glasbene mladine 
ljubljanske in Glasbene mladine 
Slovenije, nastop na  Festivalu 
Ljubljana,  Sonus matineja itd.
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sobota, 30. julij 2011, ob 20. uri
pod kostanji v trgu Vransko 

VAŠKI FILHARMONIK,
 monokomedija Srečka Zorka, znanega Frajkinclarja

Srečko ponazarja lik pripovedovalca slovenske zgodovine s popotnikom, ki se 
seli iz enega zgodovinskega obdobja v drugo. V zgodbo vpleta junake 
(namišljene in resnične), ki s svojo izpovedjo na humoren način predstavijo 
zgodovinska obdobja. Glasbeni vložki so tematski. Srečko poje in igra na 
frajtonarico, lončeno piščal, orglice, harmoniko …
Selitev iz enega v drugo zgodovinsko obdobje 
obeleži tudi z zamenjavo pokrivala, kar daje 
predstavi večjo predstavljivost in poudari 
Srečkovo izraznost in moč interpretacije.
Vaški filharmonik je predstava, ob gledanju 
katere vam zagotovo ne bo dolgčas. Zabavna 
vsebina in spontanost igralca zagotavljata 
skoraj uro in pol izvrstne zabave.

sobota, 27. avgust 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Martina v Šmartnem, Podvrh

URŠKA KRIŽNIK ZUPAN

Svojo glasbeno pot je začela s študijem klavirja, šele nato s harfo. 
Najprej je bil njen mentor prof. Dalibor Bernatovič v Glasbeni šoli 
Velenje, kjer je nato končala Srednjo glasbeno šolo pri prof. Rudi 
Ravnik Kosi. Pod njenim mentorstvom je leta 2003 tudi diplomirala 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Udeležila se je mojstrskih tečajev, 
ki sta jih vodili prof. Patrizia Tassini in prof. Štefica Žužek. Nastopa 
solistično in v različnih komornih 
sestavih. Kot solistka je igrala z 
orkestrom Amadeus, Simfoničnim 
orkestrom Domžale - Kamnik, 
Orkestrom Akademije za glasbo in 
Celjskim godalnim orkestrom. Je 
harfistka v orkestru Slovenske 
filharmonije.

sobota, 25. junij 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici

TRIO VIRIBUS UNITIS

Trio Viribus unitis izhaja iz dua Tomaža Lorenza na violini in kitarista 
Jerka Novaka, ki je nastal leta 1980. V teh treh desetletjih sta ugledna 
slovenska glasbenika nastopila na številnih domačih in tujih odrih. 
Zaradi programske pestrosti večkrat pritegneta k sodelovanju še 
kakšnega glasbenika, največ sta nastopala s harmonikarjem Francem 
Žibertom. Po osemletnem premoru se od lani Trio Viribus unitis (s 
skupnimi močmi) 
ponovno predstavlja v 
nekoliko spremenjeni 
zasedbi, z izvrstnim 
mladim 
harmonikarjem 
Primožem Parovelom.

sobota, 28. maj 2011, ob 20. uri
Schwentnerjeva hiša, Vransko 25

KVARTET VIOLONČEL ČELOFONIJA IN 
PIANISTKA HERMINA HUDNIK

Čelofonija je nastala pred 
nekaj leti na pobudo 
profesorja Milana Hudnika, ki 
je ob sebi zbral svoje 
varovance. Za njimi je vrsta 
odmevnih nastopov. Poleg 
sodobnih skladb, napisanih za 
to zasedbo, igrajo tudi 
priredbe klasične glasbe. Na 
njihovih koncertih najde 
mesto tudi ljudska glasba.
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