
Vljudno vabljeni na 

46. tradicionalni spomladanski koncert  

Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor 

BISERI BISERI BISERI BISERI 
ob 85-letnici pihalnega orkestra KUD Pošta in  

80-letnici rojstva skladatelja Emila Glavnika 

Ervin Hartman

umetniški vodja in dirigent 

Špela Pokeržnik  

povezovalka programa 

22. maj 2016 ob 19.30 v dvorani Union v Mariboru 

Vstop prost! 

Zanesljivo vsepovsod POŠTA SLOVENIJE 



Spored 

Peter Iljić Čajkovski, glasba, Ton van Grevenbroek, priredba

KORAČNICA ZA KRONANJE 

Alfred Reed 

PRAZNIČNA UVERTURA 

Gustav Holst, glasba, Geert Schrijvers, priredba

JUPITER, prinašalec sreče iz suite planeti 

- odmor- 

Emil Glavnik, glasba, Vladimir Mustajbašić, priredba 

OHRIDSKI BISERI 

Emil Glavnik, glasba, Vladimir Mustajbašić, priredba 

KRALJ MATJAŽ, suita 

1. Kralj Matjaž 

2. V turškem taboru 

3. Ples svatov 

4. Na Gosposvetskem polju 

Emil Glavnik, glasba, Vladimir Mustajbašić, priredba

CIGANSKA SVATBA 



46. tradicionalni spomladanski koncert bo iz dveh razlogov nekaj 

posebnega. Z njim bomo obeležili 85 let uspešnega delovanja našega 

pihalnega orkestra ter hkrati počastili 80letnico rojstva priznanega 

slovenskega skladatelja Emila Glavnika.  

Tokratni koncert smo poimenovali BISERI. Naslov opravičuje že sam 

izbor izvrstnih skladb, pravih biserov iz glasbene literature, razen tega 

pa bo orkester izvedel tudi skladbo Ohridski biseri, enega od 

»biserov« skladatelja Emila Glavnika.  

»Bisere« pa predstavljajo tudi številne članice in člani orkestra, ki 

bodo ob visokem jubileju pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor 

obogatili svoje uniforme z zasluženimi odličji. Dobitnike odličij bomo 

na koncertu predstavili povsem na kratko, sicer pa se v celoti posvetili 

čudoviti glasbi, ki jo je za tokratni večer znova izbral dolgoletni 

umetniški vodja orkestra, dirigent Ervin Hartman. 

V prvem delu koncerta boste lahko prisluhnili veličastni koncertni 

koračnici, ki jo je Čajkovski napisal v čast kronanja ruskega carja 

Aleksandra III. Tudi druga skladba je eden izmed biserov iz bogatega 

opusa avstrijskoameriškega skladatelja Alfreda Reeda. Prvi del 

koncerta bo orkester sklenil z Jupitrom, stavkom iz suite Planeti, 

Gustava Holsta, v kateri bo imel orkester možnost prikazati vso svojo 

izvajalsko kvaliteto.  

V drugem delu koncerta se bo orkester posvetil izključno glasbenim 

delom Emila Glavnika, med katerimi sta prva in tretja skladba bogati z 

mešanimi ritmi, značilnimi za južni del naše nekdanje skupne 

domovine, kjer je skladatelj veliko let služboval. Vmes bo orkester z 

glasbo in ob ustreznem komentarju obudil legendo o kralju Matjažu.   



Godbenice in godbeniki Pihalnega  orkestra KUD Pošta Maribor vas 

vabimo, da se nam v letošnjem letu čim večkrat pridružite in z nami 

uživate v prijetnih glasbenih trenutkih. 

Napovednik 

� 24. do 26. junij 2016, 6. mednarodni festival pihalnih orkestrov

v Mariboru, ki ga organizira Pihalni  orkester  KUD  Pošta 

Maribor, 

� 11. september 2016 ob 11.00, promenadni koncert v Mestnem 
parku v Mariboru, 

� 26. december 2016, 31.  tradicionalni  novoletni  koncert v 
dvorani Union v Mariboru,

� orkester bo v jesenskem času gostoval tudi v tujini in pripravil 
še nekaj nastopov v Mariboru in okolici.


