47. tradicionalni spomladanski koncert

REQUIEM
Pihalni orkester Pošta Maribor

Vljudno vabljeni na

47. TRADICIONALNI SPOMLADANSKI KONCERT

PIHALNEGA ORKESTRA POŠTA MARIBOR

REQUIEM
umetniški vodja in dirigent

Ervin Hartman

Matjaž Mrak, vokal
Sara Hartman, rog

14. maj 2017 ob 19.30
dvorana Union v Mariboru
Vstop prost!

Spored

Bojan Adamič, glasba, Frane Milčinski – Ježek, besedilo

REQUIEM
odmor

Feliks Mendelssohn, glasba, Otto Zurmühle, priredba

OUVERTURE FÜR HARMONIEMUSIK

Josef Dominik Škroup, glasba, Armin Suppan, priredba

KONCERT ZA ROG V B-DURU

Gustav Holst, glasba, Colin Matthews, revizija

FIRST SUITE in Es for MILITARY BAND op. 28
José Alberto Pina

THE LEGEND OF MARACAIBO
47. spomladanski koncert Pihalnega orkestra Pošta Maribor bo
obenem zaključek in začetek. V tem vrstnem redu. Letošnji
spomladanski koncert bo vsebinsko nadaljevanje zadnjega novoletnega
koncerta z naslovom Cirkus je v mestu!, saj bo orkester izvedel
izjemno glasbeno stvaritev Bojana Adamiča, Requiem na besedilo
Franeta Milčinskega-Ježka. Kot vokalni solist se bo v tej skladbi
predstavil Matjaž Mrak, član in vokalni solist slovenskega Policijskega
orkestra. Z Requiemom za klovna bomo tako simbolično sklenili to
cirkuško zgodbo. Drugi del koncerta bo uvod v jubilejno leto

dirigenta Ervina Hartmana, ki letos slavi 50 let dirigiranja poštnemu
orkestru. Program bo v tem delu bolj klasično obarvan, saj se bodo
zvrstila originalna in najpopularnejša glasbena dela iz svetovne
zakladnice, napisana prav za tovrstne glasbene zasedbe. Da se bo
jubilejno leto začelo kar najslovesneje, bo kot solistka na rogu
nastopila dirigentova vnukinja, 15-letna Sara Hartman, dijakinja I.
letnika Konservatorija za glasbo in balet Maribor v razredu prof. Borisa
Dvoršaka.
Ta glasbeni večer bo prvi v nizu treh letošnjih jubilejnih
koncertov, s katerimi bo dirigent obeležil svojo polstoletno
dirigentsko kariero in 65-letnico glasbenega delovanja.
Godbenice in godbeniki Pihalnega orkestra Pošta Maribor vas vabimo,
da se nam tudi v letošnjem letu čim večkrat pridružite in z nami
uživate v prijetnih glasbenih trenutkih.
Napovednik
• 23.–27. junij 2017, gostovanje v okviru festivala Slovenija na
Ohridu, Ohrid, Makedonija
• 10. september 2017 ob 11.00, promenadni koncert, Mestni
park, Maribor
• 29. oktober 2017, JUBILEJNI KONCERT ob 50-letnemu jubileju
dirigiranja Ervina Hartmana Pihalnemu orkestru Pošta Maribor,
dvorana Union, Maribor
• 26. december 2016, 32. tradicionalni novoletni koncert,
dvorana Union, Maribor
Ob navedenih in že dogovorjenih nastopih ter gostovanjih, se bo
orkester odzval še na nekatera druga vabila iz tujine in Slovenije.

