
45. tradicionalni spomladanski koncert

FIESTA OD FOHA
Pihalni orkester KUD Pošta Maribor

Ervin Hartman, umetniški vodja in dirigent

TIGRICE, plesna skupina

17. maja 2015, ob 19.30
v dvorani Union v Mariboru
Vstop prost!

Vljudno vabljeni na



Spored 
 

Gustav Holst, glasba, Johan de Meij, priredba 
JUPITER HYMN iz suite Planeti 

 

Milko Lazar 
BIL JE MOŽ OD FOHA (Bojanu Adamiču) 

 

Oliver Waespi 
DIVERTIMENTO za simfonični pihalni orkester 

 

Odmor 
 

H. Owen Reed 
LA FIESTA MEXICANA, mehiška narodna simfonija 

za simfonični pihalni orkester 
• PRELUDE in AZTEC DANCE 
• MASS 
• CARNIVAL 

 

Franz Watz 
FIESTA LATINA 

 

Paul Lavender 
LATIN GOLD 



45. tradicionalni spomladanski koncert je na več načinov 
poseben. Zaradi vsebinske raznolikosti programa, ki združuje 
glasbena dela najvišje težavnostne stopnje in skladbe 
temperamentnih mehiško latinskih ritmov, je nastala 
nenavadna besedna zveza in izviren naslov letošnjega 
spomladanskega koncerta  - Fiesta od foha. 
V prvem delu koncerta bo pihalni orkester izvedel skladbo 
slovenskega skladatelja Milka Lazarja Bil je mož od foha, ki sodi 
med letošnje tekmovalne skladbe in s katero bo orkester 
sodeloval na slovenskem državnem tekmovanju pihalnih 
orkestrov v najvišji kakovostni kategoriji, 23. maja 2015 v 
Mariboru. Med obvezne skladbe letošnjega tekmovanja sodi 
tudi Divertimento švicarskega skladatelja Olivera Waespija. Ta 
zahtevna skladba terja izvrstne tehnične in muzikalne kvalitete 
vseh članov orkestra in bo zagotovo navdušila ljubitelje 
simfoničnega zvoka, v kakršnem bo orkester zazvenel. 
V drugem delu koncerta bo orkester priredil pravo zabavo, 
fiesto. Z glasbo vas bo popeljal po državah latinskega 
karakterja. Na začetku bo zazvenela izjemno zanimiva 
simfonija ameriškega skladatelja Herberta Owena Reeda 
(1910-2014) La fiesta Mexicana, ki vsebuje mehiške narodne 
motive. Simfonijo sestavljajo trije stavki: v prvem smo priča 
praznovanju pred staro katedralo, kjer nas uvodoma 
pozdravijo praznični zvonovi, streli topov in petard ter 
znameniti melos mariachev; v drugem stavku se glasba umiri 
in prisostvujemo slovesni maši; v tretjem stavku podoživljamo 
praznovanje na mehiškem karnevalu, polnem ognjevite glasbe 
in značilnih latinskih ritmov. 



Koncert bo sklenjen na prav poseben način, in sicer z dvema 
plesno obarvanima skladbama s svetovno uveljavljenimi 
latinsko-ameriškimi melodijami, pri čemer se bo orkestru pri 
zadnji skladbi pridružila še plesna skupina TIGRICE. 
Koreografijo je pripravila Katarina Cafnik. Tigrice sodelujejo 
predvsem na različnih športnih prireditvah, zato bo verjetno za 
večino udeležencev koncerta to prvo srečanje s skupino. Na 
tokratnem spomladanskem koncertu bodo dekleta s svojim 
nastopom zagotovo popestrila večer in dodala poseben čar 
celotnemu dogodku, torej fiesti od foha. 
Godbeniki in godbenice 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 

• 23. maj 2015 ob 9.15, koncert na državnem tekmovanju 
pihalnih orkestrov Slovenije v koncertni skupini v dvorani 
Union v Mariboru, 

• 21. junij 2015 ob 11.00, promenadni koncert v Mestnem 
parku v Mariboru, 

• 26. junij 2015 ob 19.30, paradni nastop ob otvoritvi 
Festivala LENT, 

• 28. junij 2015, gostovanje na mednarodnem festivalu 
pihalnih orkestrov v Sopronu, Madžarska, 

• 2. do 14. september 2015, paradni nastop na 
mednarodnem glasbenem festivalu SPASSKAYA TOWER na 
Rdečem trgu v Moskvi, Rusija, 

• 26. december 2015, 30. tradicionalni novoletni koncert v 
dvorani Union v Mariboru. 

 


