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Vljudno vabljeni na naš 31. tradicionalni novoletni koncert, ki bo v 
popolnost zaokrožil jubilejno leto orkestra. Tokrat smo pripravili pravi 
glasbeni spektakel, saj vam bomo skušali z glasbo pričarati cirkuško 
vzdušje. Da bo cel cirkus, se bodo orkestru pridružili tudi komedijant in 
varietejske plesalke.  
 
Na začetku koncerta se bomo s »cirkuškim direktorjem« sprehodili po 
cirkuški areni. Za pravo glasbeno poslastico bomo poskrbeli s 
»CIKUŠKO POLKO za mladega slona« izpod peresa Igorja Stravinskega. 
Ob spremljavi orkestra vas bo nato s trobento očaral Simon Štelcer v 
skladbi SEND IN THE CLOWNS. Sledila bo krstna izvedba skladbe 
mladega mariborskega skladatelja in namestnika dirigenta našega 
orkestra, Aleksandra Čonča, z naslovom tega koncerta, torej CIRKUS JE 
V MESTU. 
Madžarski skladatelj Emmerich Kalman v svojih delih združuje dunajski 
šarm z madžarskim folklornim melosom, njegove priznane operete 
Grofica Marica, Cirkuška princesa in Kneginja Čardaša pa odkrivajo 



skladateljev odličen občutek za glasbeno izražanje dramatičnih prizorov. 
Izvedli bomo najbolj prepoznavne melodije iz Cirkuške princese.  
Skladatelj Herbet Ferstl je z glasbo orisal klovnski portret HARLEKINA v 
tipičnem francoskem valčku musett, ki ga bo ob spremljavi orkestra na 
ksilofonu izvedel izvrsten tolkalist Matevž Bajde. Sledil bo cirkuški 
GALLOP Alfreda Reeda, nato pa bomo še malo »čarali« s skladbo 
ABRAKADABRA izpod peresa italijanskega skladatelja Franca Tichelija. 
Sledila bo skladba PORTRET KLOVNA istega avtorja. 
V predzadnji skladbi koncerta bomo obiskali legendarno in eno 
najboljših cirkuških skupin na svetu CIRQUE DU SOLEIL. Koncert bo 
izzvenel s priredbo Offenbachovih melodij z naslovom CIRUŠKI CANCAN 
in očarljivimi Tigricami, ki se bodo prelevile v varietejske plesalke.     
  

Spored 
 
James Curnow 
1. A DAY AT THE CIRKUS (Dan v cirkusu)    
 
Igor Stravinski 
2. CIRKUS POLKA za mladega slona   
  
Stephen Somdheim, glasba, Alan Fernie, priredba 
3. SEND IN THE CLOWNS za trobento in pihalni orkester  
  
Aleksander Čonč 
4. CIRKUS JE V MESTU, krstna izvedba   
        
Emmerich Kalman, glasba, John Glenesk Mortimer, priredba 
5. ZIRKUSPRINZESSIN (Cirkuška princesa)   
  
Herbet Ferstl 
6. HARLEKIN za ksilofon in pihalni orkester    
 
Alfred Reed 
7. GALLOP       
 
Franc Ticheli 
8. PORTRAIT OF A CLOWN (Portret klovna)    
 
Viktor Lopez 
9. CIRQUE DU SOLEIL (Cirkus Soleil)    
     
Jacques Offenbach, glasba, Ervin Hartman, priredba 
10. CIRKUŠKI CANCAN  
 



Na tem koncertu bomo promovirali tudi našo zadnjo zgoščenko z 
naslovom FIESTA OD FOHA, na kateri je izbor posnetkov iz naših 
nastopov v letu 2015 v tej čudoviti dvorani. 
 

Zagotavljamo, da boste z glasbo in v naši družbo preživeli zabaven in 
navihan praznični večer. Veselimo se vašega obiska! 
 
 

***************************************** 
Organizator koncerta se je odločil, da bo vstop prost.  

Zbirali bomo le prostovoljne prispevke!  

***************************************** 
 
Godbenice in godbeniki Pihalnega orkestra Pošta Maribor vas 
vabimo, da se nam v prihodnjem letu čim večkrat pridružite in z nami 
uživate v prijetnih glasbenih trenutkih. Že sedaj vas vabimo na nekatere 
nastope Pihalnega orkester Pošta Maribor, ki bodo prihodnje leto tudi v 
znamenju Ervina Hartmana in njegove 50-letnice prevzema 
dirigentske palice pri našem orkestru. 
 
Napovednik:  

 1. maj 2017, budnica po Mariboru 
 21. maj 2017, 47. tradicionalni spomladanski koncert v 

dvorani Union v Mariboru 
 23. junij 2017, paradni nastop ob otvoritvi festivala LENT 
 10. september 2017, promenadni koncert v mestnem parku v 

Mariboru 
 29. oktober 2017, JUBILEJNI KONCERT v dvorani Union 
 26. december 2017, 32. tradicionalni novoletni koncert 

 

Ob navedenih in že dogovorjenih nastopih ter gostovanjih, se bo 
orkester odzval še na nekatera druga vabila iz tujine in Slovenije.  
 
Izvedbo koncerta sta omogočila: 

 Pošta Slovenije d.o.o 
 Hartman d.o.o. 

 


