
V letu 2017 je bil prvič predstavljen KONCERTNI CIKEL SiBRASS, ki v leto-

šnjem letu nadaljuje in nadgrajuje umetniško platformo za prezentacijo 

klasične glasbe s poudarkom na trobilih. 

Serija petih nedeljskih matinej na osrednje ljubljansko koncertno prizo-

rišče vabi ljubitelje poustvarjalnosti in tehtne glasbene literature. Vsi 

koncerti se bodo odvijali v dvoranah Slovenske filharmonije.

Uvodni recital ameriške in slovenske glasbe bosta predstavila ameriški 

trobentač Chris Coletti, sicer član svetovno znane zasedbe Canadian Brass, 

in slovenski pianist Miha Haas. Sledi mu koncert, katerega osrednji prota-

gonist je izjemni hornist Boštjan Lipovšek. V družbi izvrstnih kolegic in 

kolegov ter svojih nekdanjih študentov bo predstavil nabor glasbenih del iz 

obdobja baroka, klasicizma, romantike in našega prostora. Na tretjem 

koncertu bo predstavljena  zanimiva kombinacija zasedb - duo trobenta in 

tolkala / duo trobenta in harmonika. Te nam bodo predstavili harmonikar 

Klemen Leben, tolkalist Jože Bogolin ter trobentača Franc Kosem in 

Antonio Faillaci. Četrti koncert je namenjen družinam. Z Lucijo Čirović in 

Trobilnim kvintetom Contrast  se bomo popeljali v Saint-Saenov Živalski 

karneval.  S slednjim koncertom želimo obisk vrhunske kulturne glasbene 

poustvaritve omogočiti publiki, ki ji je prizorišče klasične glasbe težje 

dosegljivo in manj poznano. Ob zaključku cikla pa se bo z izborom kom-

pozicij za pozavno in orgle v družbi Tomaža Sevška predstavil slovenski 

trobilec mlajše generacije, pozavnist Žan Tkalec.

Vljudno vabljeni.

Vstop prost.

Prevzem brezplačnih vstopnic možen na recepciji Slovenske filharmonije v 

delovnem času.



Chris Coletti

Miha Haas

KONCERT  I
Nedelja, 16. september 2018, ob 11:00
Slovenska filharmonija
dvorana Slavka Osterca

Izvajalci:
Chris Coletti, trobenta
(Canadian Brass – trobentar, aranžer; Ithaca College – docent)
Miha Haas, klavir

Program:

George Gershwin (1898–1937) / prir. Brandon Ridenour
Three preludes
Allegro / Andante / Allegro

Eric Ewazen (1954)
Sonata, 1. stavek
Lento, Allegro molto

Alojz Ajdič (1939)
Občutja št. 2

Neža Buh (1982)
Prima

Leonard Bernstein (1918–1990)
Rondo for Lifey

Joseph Turrin (1947)
Caprice

Benn Jordan (1978) / prir. Chris  Coletti
Oceanesque

Harry James (1916–1983)
Koncert za trobento

Cikel pričenjamo s koncertom, posvečenim trobenti in klavirju. V tokrat-
nem sporedu bomo priča »uporabnosti« trobente v različnih zvrsteh in 
stilih. Izvajalca, trobentač Chris Coletti in pianist Miha Haas, bosta poust-
varila devet del osmih skladateljev in nas z njimi popeljala v svet jazza in 
klasike. 

Uvodni Trije preludiji Georga Gershwina so v originalu pisani za solo klavir, 
priredbo teh je za duo trobenta/klavir zapisal Brandon Ridenour. Danes 
bomo priča njegovemu aranžmaju.

Koncert nadaljujeta z ameriškim skladateljem Ericom Ewaznom in
njegovim delom Sonata. Slednja je bila premierno izvedena v izvedbi 
trobentača Chrisa Gekkerja , na klavirju ga je takrat spremljal kar skla-
datelj sam. Delo je bilo naročeno, posvečeno in izvedeno na Mednarodni 
konvenciji trobente na univerzi Indiana, leta 1995. Danes bomo prisluhnili 
prvemu stavku Lento, Allegro molto. 

Matineje  bosta izvajalca obogatila z glasbo slovenskih del. Delo Občutja št. 
2, skladatelja Alojza Ajdiča, je leta 2016 doživelo krstno izvedbo, vendar je 
zaradi svoje svojskosti velikokrat na programu. To delo se zdi kot nekakšno 
nadaljevanje prvega skladateljevega dela Občutja, ki je nastalo v letu 1981.

Čeprav nam je Neža Buh bolj poznana kot pop ustvarjalka Neisha, bomo 
tokrat prisluhnili njenemu instrumentalnemu delu Prima.

Med opus komornih stvaritev Leonarda Bernsteina spada tudi serija petih 
del, napisanih za trobila. Posvečena je psom, čeprav zanimivo nosi zapis 
»za mojega brata Burtieja«. Rondo for Lifey je prva izmed petih skladb in 
ena izmed dveh daljših v tej seriji, čeprav traja le dve minuti. 

Caprice je delo Josepha Turrina. Delo je posvečeno Dereku Smithu, njegov 
sin Philip Smith (takratni prvi trobentač Newyorške filharmonije) pa je 
skladbo ob spremljavi skladatelja tudi prvi posnel. Delo je postalo stalnica 
na repertoarju trobentačev.

Naslednji jazzovski in elektronski ustvarjalec je znan pod mnogimi 
psevdonimi, kot so The Flashbulb, Acidwolf in DJ ASCII.  Pod delo
Oceanesque za klavir solo pa se je podpisal s svojim pravim imenom - 
Benn Jordan. Danes bomo prisluhnili izvajalčevemu aranžmaju.  

Koncert za trobento je Harry James napisal za zasedbo trobenta in trobilni 
ansambel, pod aranžma se je podpisal Elgar Howarth. Njegov Koncert za 
trobento ni koncert v klasičnem pomenu besede. Delo je priljubljeno za 
trobentače, saj lahko skozi izvajanje izrazijo svoje jazz prvine. 



Boštjan Lipovšek

KONCERT  II
Nedelja, 21. oktober 2018, ob 11:00
Slovenska filharmonija
dvorana Marjana Kozine

Izvajalci:

Boštjan Lipovšek, rog
Blaž Ogrič, rog
Jože Rošer, rog
Maja Klinar, klavir
Ana Dežman, violina
Nina Pirc, violina
Beti Bratina, violina
 
Program:

Georg Philip Telemann (1681–1767)
Koncert za rog, godala in continuo v D-duru TWV 51
Vivace / Largo / Allegro

Koncert za tri rogove, godala in continuo v D-duru TWV 54
Allegro / Grave / Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Kvintet za rog, violino, violi in violončelo, KV 407
Allegro / Andante / Rondo-Allegro

Robert Schumann (1810–1856)
Tri romance, op. 94 
Ne hitro (Nicht schnell) / Enostavno in ljubko (Einfach, innig) / Ne hitro 
(Nicht schnell)

Uroš Krek (1922–2008)
Koncert za rog in godala

Drugi koncert nam prinaša izbor del iz obdobja baroka, klasicizma, roman-
tike in druge povojne generacije.

Čeprav je bil Georg Philipp Telemann za časa svojega življenja bolj poznan 
kot njegov sodobnik J. S. Bach, pa v današnjem času žal tega ne moremo 
trditi, lahko ga le večkrat postavimo ob bok vsem skladateljem ter pred-
stavimo občinstvu. Nocoj se bosta zvrstili dve njegovi deli, v katerih nosilno 
vlogo prevzema rog. V izvedbi rogista Boštjana Lipovška, njegovih učencev 
in prijateljev bomo prisluhnili Koncertu za rog, godala in continuo v D-duru 
ter Koncertu za tri rogove, godala in continuo v D-duru. 

V čas klasicizma se bomo podali z delom Kvintet za rog, violino, violi in 
violončelo, skladatelja Wolfgang Amadeus Mozarta. Skladatelj je delo 
napisal za svojega prijatelja, hornista Ignaza Josepha Leutgeba, zanj je 
prav tako napisal vse (štiri) koncerte za rog, zato je mogoče res, da je bil 
Mozartu »globoki, človeškemu baritonu podobni zven roga očitno blizu, 
[….]«. 

Tri romance Roberta Schumanna so bile stvarjene v decembru, leta 1849. 
Skladatelj teh romanc ni napisal po naročilu, tudi ne na zahtevo kakšnega 
solista. Te skladbe po virtuoznosti ne izstopajo, vendar pa lahko z odlično 
interpretacijo dosežejo visoko raven umetnosti. Part oboe lahko nadomes-
tijo tudi drugi instrumenti: violina, klarinet, ...

Uroš Krek je eden pomembnejših slovenskih skladateljev 20. stoletja, 
njegov opus zajema dela skoraj vseh zvrsti. Koncert za rog in godala je 
skladateljevo tipično delo. V delu je moč čutiti navezo na neoklasicistično 
glasbeno izročilo in ekspresionizem. Skladba je nastala na pobudo in 
naročilo Jožeta Falouta. Skladatelj je takrat zapisal: »Pisanje 'na kožo' je 
nadvse spodbudno za ustvarjalčevo fantazijo, od njegove moči pa je odvis-
no, ali bo znal novemu delu vdihniti videz muzike, napisane po 'višjem 
navdihu'.« Glede na slednje bi lahko rekli, da njegova glasba ostaja in živi, 
tudi s pomočjo ciklov, kot je današnji.

Ajda Kralj, violina
Gea Volfand Pantner, viola
Mateja Ratajc, viola
Maruša Bogataj, violončelo
Sebastijan Bertoncelj, 
violončelo
Žiga Trilar, kontrabas
Domen Marinčič, čembalo



Franc Kosem Antonio Faillaci

Klemen Leben

Jože Bogolin

KONCERT III
Nedelja, 25. november 2018, ob 11:00
Slovenska filharmonija
dvorana Slavka Osterca

Izvajalci:

Antonio Faillaci, trobenta
Franc Kosem, trobenta
Jože Bogolin, tolkala
Klemen Leben, harmonika

Program:

Andre Jolivet (1905 – 1974)
Heptade
I / II / III / IV / V / VI / VII

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Sonata F-dur
Adagio / Allegro / Largo / Allegro

Giovanni Bonaventura Viviani (1638 -1693)
Sonata prima
Andante / Allegro / Presto / Allegro

Nina Šenk (1982)
One's song

Uroš Rojko (1954)
Miniature

Tretji koncert cikla prinaša kombinacijo harmonike, tolkal in trobente. V 
koncert najrazličnejših skladateljskih del nas bodo popeljali harmonikar 
Klemen Leben, tolkalist Jože Bogolin ter trobentača Franc Kosem in 
Antonio Faillaci.

S prvim delom francoskega skladatelja Andréa Joliveta se bosta pred-
stavila Antonio Faillaci in Jože Bogolin. Skladba Heptade ima v skladatelje-
vem obsežnem opusu prav posebno mesto. Mogoče tudi zato, ker je to ena 
od zasedb/duov, za katero ni ustvarjal veliko. Delo obsega sedem stavkov, 
vsem pa bomo prisluhnili danes.

Današnja dela so dela najrazličnejših instrumentov. Franc Kosem in 
Klemen Leben nam vsa dela predstavljata v aranžmaju trobenta – 
harmonika. Igrala bosta iz originalnih predlog, vendar za omenjeni sestav 
instrumentalno minimalno adaptirata izvajalca sama. V taki obliki bomo 
prisluhnili delom Georga Friedricha Händla: Sonata v F-duru, Giovanniju 
Bonaventura Viviani: Sonati prima; Nini Šenk: One's song in Miniaturam 
Uroša Rojka.



Trobilni kvintet Contrast

KONCERT IV
Nedelja, 16. december 2018, ob 11:00
Slovenska filharmonija
dvorana Slavka Osterca

Izvajalci:

Trobilni kvintet Contrast
Gregor Turk, trobenta
Blaž Avbar, trobenta
Jože Rošer, rog
Žan Tkalec, pozavna
Uroš Vegelj, tuba
Lucija Ćirović, pripovedovalka

Program:

Camille Saint Saens (1835–1921) / prir. Bill Holcombe
Živalski karneval

Četrti koncert cikla je velika dobrodošlica za družinsko obiskovanje 
klasičnih koncertov. Saint-Saenov Živalski karneval bodo predstavili 
pripovedovalka Lucija Ćirović in zmagovalci prestižnega tekmovanja Jan 
Koetsier v Münchnu, Trobilni kvintet Contrast. 

Camille Saint Saens je eno izmed svojih bolj poznanih del Živalski karneval 
uglasbil za dva pianista in komorni ansambel. Napisal ga je leta 1886, na 
njegovo željo pa so ga natisnili šele po njegovi smrti. Suita je sestavljena iz 
14 stavkov in gre za nekakšno glasbeno šalo, v kateri z glasbo portretira 
različne živali – njihovo gibanje, obnašanje… V resnici pa naj bi se skladatelj 
poigral le z značaji svojih prijateljev. 

Na tokratnem koncertu bomo prisluhnili Živalskemu karnevalu v priredbi 
Billa Holcombeja za pripovedovalca in trobilni ansambel. Opazimo lahko, 
da so pri aranžmaju izpuščeni 3 stavki, in sicer 3. (Hitre živali – za dva 
klavirja), 10. (Ptičnica – za godala, klavir in flavta) in 11. (Pianisti – za godala 
in dva klavirja).
 
Stavki, v priredbi Billa Holcombeja:

1. Levja koračnica
2. Kokoške in petelini
3. /
4. Želve
5. Slon
6. Kenguruji
7. Akvarij
8. Živali z dolgimi ušesi (osli)
9. Kukavica v gozdu
10.  /
11.  /
12. Fosili
13. Labod
14. Finale



Žan Tkalec

Tomaž Sevšek

KONCERT V
Nedelja, 23. december 2018, ob 11:00
Slovenska filharmonija
dvorana Marjana Kozine

Izvajalci:
Žan Tkalec, pozavna
Tomaž Sevšek, orgle

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)  
Preludij v Es-duru 
BWV 552/I, iz Clavier-Übung III

Alexandre Guilmant (1837–1911)
Morceau symphonique, op. 88

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Fugeta na koral "Dies sind die heilgen zehn Gebot" 
BWV 679, iz Clavier-Übung III 

George Frideric Handel (1685–1759) 
Sonata v g-molu, HWV 364a
Larghetto–Allegro–Adagio–Allegro

Otto Höser (1897–1959)  
Romanca

Johann Sebastian Bach (1685–1750)  
Koralni preludij "Vater unser im Himmelreich" 
BWV 683, iz Clavier-Übung III 

Bernhard Krol (1920–2013) 
Sinfonia sacra "Jesu, meine Freude", op. 56

Johann Sebastian Bach (1685–1750)  
Fuga v Es-duru 
BWV 552/II, iz Clavier-Übung III 

Gustav Holst (1874–1934) 
Duo concertante

Zadnji koncert nam bo postregel z deli za pozavno in orgle. Osrednji skla-
datelj zadnjega dogodka v tem ciklu je zagotovo Johann Sebastian Bach – 
pisec koncerov, kantat, suit, oratorijev, preludijev in fug – prav slednjima pa 
bomo prisluhnili danes. Organist Tomaž Sevšek nam bo predstavil štiri 
Bachova dela iz zbirke Clavier-Übung III. Preludij v Es-duru, delo je pisano 
za orgle, pa vendarle v njem opazimo elemente tako francoske uverture 
(prva tema) kot odtenke italijanskega koncerta (tretja tema). Viri pravijo, da 
je bil original pisan v D-duru (slednja tonaliteta naj bi bila primernejša za 
koncerte in uverture), zato je najverjetneje Bach transponiral fugo v 
Es-dur, saj naj bi bila slednja po Matthesonovih prepričanjih (l. 1731) lep in 
veličasten ključ, ki pa se ga organisti izogibajo.
Fugeta na koral "Dies sind die heilgen zehn Gebot". V liturgičnem pomenu 
je to hvalnica protestanskega reformatorja Martina Luthra, ki temelji na 
desetih zapovedih. Fugeta je pisana v miksolidijskem modusu, s pričetkom 
na ponavljajočem se pedalnem tonu G. Število deset se nanaša tudi na 
deset vstopov ponavljajočih se motivov, štiri izmed njih slišimo v inverziji, 
delo pa konča s položeno kadenco. 
Koralni preludij "Vater unser im Himmelreich" je miren in harmoničen in 
kar kliče k molitvi in razmišljanju. Na začetku vsake linije korala se glasbe-
na tekstura pomika navzdol, z dodajanjem glasov proti koncu linij. Delo 
prične z dolgo noto, ki se ji postopama pridruži razigrana glasbena tekstu-
ra, preludij sklene z umirjenim zaključkom.
Alexandre Guilmant je skladatelj, čigar neizmerno veselje mu je predstav-
ljalo poslušanje orgelskih del in del za pozavno. Kombinacija je malo 
nenavadna, saj oba instrumenta proizvedeta zelo močne zvoke. Skladatelj 
je  z delom Morceau symphonique, op. 88  želel ustvariti skladbo, kjer se 
orgle pomaknejo malo bolj v ozadje, pozavno pa pripelje na dan, da tudi ona 
zasije v vseh svojih zmožnostih. Tako instrument sledi drugemu in obratno. 
Skladba je tako lažje poslušljiva in sledljiva.
Beethoven je nekoč zapisal, da je George Frideric Handel »največji skla-
datelj, kar jih je kdaj živelo …«, seveda se strinjamo, da je bil izjemen 
baročni skladatelj italijanske opere serie, hkrati pa je oratorij spremenil v 
angleški in izrazito protestanski žanr. Njegove dolge lirične vokalne linije, 
povezane z občutkom za dramatičnost, so poskrbele, da so mnoga njegova 



dela ostala priljubljena še danes. Prav nič ne odstopa tudi Sonata v g-molu. 
Delo je sicer pisano za violino in klaviature. Tokratna izvajalca pa nam 
predstavljata delo v njuni izvedbi in njuni adaptaciji.
Otto Höser, čigar delo Romanca ilustrira instrumentalni žanr, ki se je 
obdržal skozi 19. stoletje pa do danes. Sentimentalna melodija, nadgrajena 
na harmonični podlagi in prežeta z različnimi stopnjami okrasja. Skladba, v 
kateri je čudovit preplet in izmenjava pozavne in orgel. Zagotovo še eno 
delo, v katerem se razblinijo dvomi, da instrumenta ne spadata skupaj.
Za Bernharda Krola bi lahko rekli, da je bil skladatelj v službi cerkve in 
njene glasbe. Za njegovo glasbo je značilna svežina glasbenega ustvarjan-
ja, označenih ritmov… in kot je nekoč sam dejal: »nebeški dar lepote zvoka«. 
Komponiral je orglska in zborovska dela, maše, orkestrska in komorna 
dela. Danes bomo prisluhnili skladbi iz zbirke komornih del za pozavno in 
orgle Sinfonia sacra "Jesu, meine Freude", op. 56. 
Gustav Holst je angleški skladatelj in pozavnist, prihajajoč iz nemške 
glasbene družine, ta pa se je v Anglijo preselila iz St. Petersburga. Njegovo 
najbolj znano delo je zagotovo suita za orkester, z naslovom Planeti. 
Skladatelj se je zgledoval po glasbi različnih skladateljev (Wagnerju, 
Straussu, Grigu), prav tako je nanj vplival prijatelj, skladatelj Ralph 
Vaughan Williams. Holst je vpijal tudi  vplive svojih sodobnikov, vendar mu 
je kljub vsemu uspelo izoblikovati osebni stil, ki ga označujejo asimetrija, 
ritmična razgibanost, uporaba poliritmičnosti in bitonalnosti, ostinatnih 
ritmičnih in modalnih vzorcev ter predvsem nekakšna zavestno gojena 
nepredvidljivost in nekonvencionalnost, ki dajeta njegovim najboljšim 
skladbam poseben lesk. Prav slednjega pa bomo začutili v skladbi Duo 
concertante.
S tem delom bomo tudi zaključili letošnji cikel SiBrassa ter z leskom v očeh 
čakali na novega.

Koncertni list SiBRASS 2018
Izdalo: Društvo za trobilno komorno glasbo SiBRASS
Zanj: Franc Kosem, programski vodja
Avtorica strokovnega besedila: Tjaša Primc
Jezikovni pregled: Eva Jelenc
Oblikovanje in prelom: Nadja Petek
Fotografije: Bo Huang, Mankica Kranjec, Ettore Causa, Darja Štravs 
Tisu, Rebekka Mönch, Jure Urek, Jana Jocif, osebni arhiv nastopajočih

Ljubljana, september 2018

www.sibrass.com 
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