34. tradicionalni novoletni koncert

PIHALNI ORKESTER POŠTA MARIBOR
umetniški vodja in dirigent

Aleksander Čonč

YABBA-DABBA-DOO

26. december 2019 ob 19.30, dvorana Union, Maribor
vstop prost

Vljudno vabljeni
na 34. tradicionalni novoletni koncert

PIHALNEGA ORKESTRA POŠTA MARIBOR

YABBA-DABBA-DOO
umetniški vodja in dirigent

Aleksander Čonč

povezovalca programa

Robert Levstek
Maks Oskar Rajšp

oblikovalka grafične podobe in animacij

Sanja Pocrnjić

26. december 2019 ob 19.30
dvorana Union, Maribor
Vstop prost.
Zbirali bomo le prostovoljne prispevke.
Pričakujemo visoko udeležbo.
Vstop v dvorano bo omogočen do zapolnitve sedežev.

Pihalni orkester Pošta Maribor vas bo na svojem 34. tradicionalnem
novoletnem koncertu popeljal v svet risanih filmov. Zazvenele bodo
melodije iz obdobja prvih risank, ko se je svetu predstavil mišek Miki
in navdušil danes že odrasle otroke. Z leti so risanke ter njih glasba
postajale daljše in se razvile vse do celovečernih animiranih filmov,
kot je Kung fu panda. Na koncertu boste slišali mnogo prepoznavnih
melodij različnih časovnih obdobij, zato je program primeren tako za
velike kot majhne otroke.

PROGRAM
Cartoon Medley
John Glenesk Mortimer, priredba
Aladdin
Alan Menken, Howard Ashman, Tim Rice, glasba
Willy Hautvast, priredba
How to Train Your Dragon
John Powell, glasba
Ton van Grevenbroek, priredba

ODMOR
The Simpsons
Danny Elfman, glasba
Paul Lavender, priredba
Kung Fu Panda
John Powell, Hans Zimmer, glasba
Ludwig Hjortenhammar, priredba
A Disneyland Celebration
Michael Brown, priredba
Cartoon Notework
Aleksander Čonč, priredba

NAPOVEDNIK

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.
•
•
•
•
•
•
•

1. maj 2020, budnica po Mariboru;
6.–8. maj 2020, mednarodno tekmovanju v Opatiji, Hrvaška;
20. maj 2020, Medobmočna revija pihalnih orkestrov Maribor –
Pesnica – Ruše;
24. maj 2020, 50. tradicionalni spomladanski koncert v dvorani
Union, Maribor;
26. junij 2020, paradni nastop ob otvoritvi festivala LENT,
Maribor;
september 2020, promenadni koncert v Mestnem parku,
Maribor;
26. december 2020, 35. tradicionalni novoletni koncert v
dvorani Union, Maribor.

Ob navedenih nastopih ter gostovanjih se bo orkester odzval še na
nekatera druga vabila iz Slovenije in tujine.

Izvedbo koncerta so omogočili:
•
Pošta Slovenije d. o. o.
•
Vinogradništvo Mulec
•
Hartman d. o. o.
Pihalni orkester Pošta Maribor vam želi lepe božične praznike ter
srečno in glasbe polno novo leto.

