30. TRADICIONALNI NOVOLETNI KONCERT

PIHALNEGA ORKESTRA KUD POŠTA MARIBOR

MOSKVA – NEW YORK
Umetniški vodja in dirigent
Ervin Hartman

Vokalni solist
Ivek Baranja

26. december 2015, ob 19.00, dvorana Union v Mariboru
Program povezuje Brina Šket

Vstop na koncert je brezplačen,
lahko pa boste orkestru namenili prostovoljni prispevek.

Zanesljivo vsepovsod POŠTA SLOVENIJE

Spored
Peter Ilič Čajkovski, glasba, Roger Niese, priredba

Marche slave
Sergej Rahmaninov, glasba, Drago Lorbek, priredba

Preludij opus 3, št. 2
Alexander Borodin, glasba, Jose Schyns, priredba
Polonski ples iz opere Princ Igor
Modest Petrovič Musorgski, glasba, John Glenesk Mortimer, priredba
Velika Kijevska vrata iz suite Slike z razstave

Video predstavitev nastopa orkestra na Rdečem trgu v Moskvi
Peter Ilič Čajkovski

Fragment iz 5. simfonije
zaključna skladba na mednarodnem festivalu pihalnih orkestrov v Moskvi 2015
Alfred Reed

Ruska božična glasba
Richard Rodgers, glasba, Lorenz Hart, besedilo, Warren Barker, priredba

Blue moon
Pavel Stanek

Choral Svetega Tomaža
John Kander, glasba, Fred Ebb, besedilo, John Glenesk Mortimer, priredba

New York, New York
Richard Rodgers, glasba, Josef Hastreiter, priredba

The lady is a tramp
C. Francois, glasba, J. Revaux / G. Thibault, Marcel Peeters, priredba

My way
Irving Berlin, glasba, Rieks van der Velde, priredba

White Christmas
Franz Gruber, glasba, Ervin Hartman ml., priredba

Sveta noč

Vljudno vabljeni na naš 30. jubilejni novoletni koncert, ki ga bomo tokrat začeli
nekoliko drugače. Za uvod boste imeli priložnost srečati se z nastopajočimi godbeniki
in nazdraviti z vodko, saj bo velik del koncerta prepojen z rusko glasbo.
V prvem delu koncerta, ki se bo začel ob 19.30, bomo izvedli nekaj glasbenih biserov
znamenitih ruskih skladateljev. Na tak način bo orkester obudil spomin na letošnje
izjemno uspešno gostovanje na festivalu Spasskaya Tower v Moskvi, kjer je devetkrat
nastopil na moskovskem Rdečem trgu v družbi elitnih orkestrov iz vsega sveta. V
odmorih med skladbami bomo prikazali tudi nekaj utrinkov z naših nastopov, ki so
navdušili preko sto tisoč obiskovalcev na tribunah Rdečega trga in več milijonov
televizijskih gledalcev po svetu.
V drugem delu koncerta bomo večer napolnili predvsem s tradicionalnimi božičnonovoletnimi melodijami. Zagotovo vam bo glasba obudila nekatere nepozabne
spomine iz preteklih desetletij. Z izborom skladb bomo počastili tudi 100. obletnico
rojstva legendarnega ameriškega pevca Franka Sinatre.
In ne nazadnje bomo na tem koncertu promovirali tudi našo zadnjo zgoščenko na
katero smo še posebej ponosni, saj vsebuje več kot 70 minut glasbe, posnete na
naših nastopih v tej čudoviti dvorani, dvorani Union. Med skladbami na novi
zgoščenki z naslovom POLNOČNA URA, je tudi ruska božična glasba ameriškega
skladatelja Alfreda Reeda, ki nas bo na današnjem koncertu kot »most« popeljala iz
Rusije v Ameriko.
Želimo, da z glasbo in naši družbo preživite lep praznični večer.

****************************************
Godbeniki in godbenice Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor vas vabimo, da se
nam v prihodnjem letu, ki bo v znamenju 85-letnice delovanja orkestra, čim večkrat
pridružite in z nami uživate v prijetnih glasbenih trenutkih.
Napovednik:
x 5. do 7. februar 2016, paradni nastop na Musikparade v Frankfurtu,
Erfurtu in Cottbusu, Nemčija
x 1. maj 2016, prvomajska budnica po Mariboru
x 22. maj 2016, tradicionalni spomladanski koncert v dvorani Union v
Mariboru
x 26. junij 2016, VI. mednarodni festival pihalnih orkestrov Maribor v
povezavi s 85-letnico delovanja orkestra, ki bo potekal v sklopu festivala
LENT na Trgu Leona Štuklja v Mariboru

Izvedbo koncerta so omogočili:
x Pošta Slovenije d.o.o
x Hartman d.o.o.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki so nam
pomagali pri izvedbi gostovanja v Moskvi:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pošta Slovenije d.o.o.
EPPS d.o.o.
Elektro Maribor d.d.
Mizar d.o.o.
Lancom d.o.o.
SRC sistemske integracije d.o.o.
Sintal d.o.o.
Logopak d.o.o.
EME-T & T d.o.o.
Športna loterija d.d.
Domača žganjekuha Kejžar

