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Cenjeni obiskovalci, dragi ljubitelji naših koncertov,

za Vas smo pripravili že 13. sezono nedeljskih matinej. 
Tako kot v prejšnji sezoni Vam tudi v prihajajočem letu 
2015 ponujamo pet koncertov. V programski zasnovi so 
Mozartine v zadnjih letih doživele kar nekaj glasbenih 
izletov; to je za spoštovanja vredno obdobje nekaj 
naravnega.

Zagotovo je na eni strani zanimiva zamisel glede 
povezanosti cikla v celoto – pod vodstvom istega 
dirigenta in z zgodbo, ki se plete od januarja do maja. 
Na drugi strani pa raznovrstnost dirigentov vnese 
pestrost, svežino in novo energijo na vsakem koncertu.

Rdeča nit vsekakor ostaja kakovostno izvedena glasba, 
primerna nedeljskemu utripu in času ter predstavitev 
naših odličnih glasbenikov, ki sestavljajo celoto: orkester.

V imenu Simfonikov RTV Slovenija Vas lepo vabim na 
naše koncerte in se Vam zahvaljujem za zvestobo.

Veselimo se Vašega obiska.

Maja Kojc

Mozartine
2015

11. JANUAR

dirigentka: Yi-Chen Lin
solist: Milko Jurečič, violina

R. Strauss: Don Juan, op. 20                                                     
E. Chausson: Poema op. 25                                                      
A. Dvořák: Simfonija št. 9 v e-molu, op. 95  
               ‘Z novega sveta’    

16. januarja 2015 - ponovitev v Mariboru

Aprila 2014 je naš orkester pod vodstvom izvrstne mlade 
dirigentke Yi-Chen Lin navdušil številno občinstvo v 
znameniti dvorani Glasbenega združenja na Dunaju. 

Izvrstna glasbenica, tudi večkrat nagrajena violinistka 
in pianistka, je v svoji komaj petletni dirigentski karieri 
že sodelovala s priznanimi orkestri in navdušuje s svojo 
muzikalnostjo in pristnim stikom z glasbeniki.

Milko Jurečič, od leta 2000 član sekcije prvih violin pri 
Simfonikih RTV Slovenija, si je glasbeno izobrazbo pridobil 
v rojstnem Beogradu in na mojstrskih tečajih. V obdobju 
študija je prejel  več nagrad.

Vsestranski glasbenik, ki deluje tudi kot pedagog, se 
posveča raznovrstni komorni, pa tudi eksperimentalni in 
popularni glasbi – kot violinist, pevec in aranžer.

1. FEBRUAR 

dirigentka: Mařena Diakun
solist: Primož Zalaznik, violončelo

A. Dvořák: Othello, uvertura, op. 93, B. 174                              
P. I. Čajkovski: Variacije na rokokojsko temo za 
                     violončelo in orkester
L. v. Beethoven: Simfonija št. 5 v c-molu, op. 67

    

Mlada poljska dirigentka Mařena Diakun, po izobrazbi 
tudi doktorica glasbene umetnosti, je opozorila nase 
s prestižnimi nagradami na znamenitih mednarodnih 
dirigentskih tekmovanjih, ki so ji tlakovale pot do pogostega 
sodelovanja s priznanimi češkimi in poljskimi orkestri, pa 
tudi v Španiji in ZDA.

Primož Zalaznik je od leta 2008 namestnik violončelista 
solista v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Po 
podiplomskem študiju v Ljubljani se je izpopolnjeval še 
v Kölnu in v Essnu,  svoje bogato glasbeno znanje pa 
nadgrajuje pri Robertu Nagyju, soloviolončelistu Dunajskih 
filharmonikov. Izkazal se je na številnih domačih in 
mednarodnih tekmovanjih mladih glasbenikov, kot solist 
in komorni glasbenik pa pogosto nastopa tudi zunaj naših 
meja.

Yi-Chen Lin                                              Milko Jurečič Mařena Diakun                          Primož Zalaznik
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12. APRIL

dirigent: Simon Krečič
solista: 

Jure Gradišnik in Matej Rihter, trobenti
sodelujeta: 

Mladinski pevski zbor RTV Slovenija 
Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center 

A. Vivaldi: Koncert za dve trobenti in godala v 
               C-duru, RV 537                 
I. Stravinski: Pulcinella, suita
J. G. Rheinberger: Maša v A-duru, op. 26    

Simfonike z dirigentom Simonom Krečičem povezuje redno 
in raznovrstno glasbeno sodelovanje. Ta odlični pianist in 
komorni glasbenik, zadnji diplomant prof. Acija Bertonclja, 
je podiplomski študij absolviral v Bernu v Švici; posvetil se 
je tudi študiju dirigiranja. Zagotovo je eden najuspešnejših 
mladih slovenskih dirigentov s pretanjenim občutkom za delo 
z orkestrom in z zborom,  zato je iskan gost na domačih in tujih 
koncertnih odrih. 

Solotrobentača Jure Gradišnik in Matej Rihter zagotovo sodita 
med soliste v orkestru, ki s svojo izraznostjo, zanesljivostjo in 
glasbeno širino prispevata nepogrešljiv delež h kakovostnim 
izvedbam. Poleg tega oba odlikuje tudi izjemna fleksibilnost 
pri prilagajanju različnim glasbenim žanrom.

Orkestru se bodo pridružili odlični mladi pevci Mladinskega 
pevskega zbora RTV Slovenija in Dekliškega pevskega zbora 
gimnazije Celje center, ki jih vodita Tomaž Pirnat in David 
Preložnik.

17. MAJ

dirigent: Azis Sadiković
solist: Jurij Hladnik, klarinet

W. A. Mozart: Simfonija št. 38 v D-duru, KV 504 ‘Praška’                           
C. M. von Weber: Concertino za klarinet in orkester v            
                        Es-duru, op. 26         
J. Brahms: Simfonija št. 4 v e-molu, op. 98                                                  

    

Dunajski dirigent Azis Sadikovič je s svojim temperamentom 
in domišljeno interpretacijo  navdušil že  v prejšnji sezoni.  
Svoje znanje je izpopolnjeval pri velikih dirigentih, kot so 
Kurt Masur, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel in drugi. 
Uspehom na mednarodnih dirigentskih tekmovanjih se 
pridružuje uvrstitev med dvajset evropskih finalistov 
velikega tekmovanja Donatelle Flick v Londonu, ki bo 
potekalo decembra 2014, z Londonskim simfoničnim 
orkestrom.

Jurij Hladnik, od leta 1999 soloklarinetist pri Simfonikih, je 
svojo poklicno glasbeno pot začel v orkestru SNG Opera in 
balet Ljubljana. Je izvrsten orkestrski glasbenik in solist, ki 
uspešno deluje na različnih glasbenih področjih, tudi kot 
pedagog.

1. MAREC

koncertna mojstrica in solistka: 
Kana Matsui, violina

E. Grieg: Holberg suita, op. 40                                                          
J. Haydn: Koncert za violino in orkester št. 1 
             v C-duru, Hob. VIIa      
W. A. Mozart: Serenada št. 4 v D-duru, KV 203

Koncert bo z mesta koncertne mojstrice (zaseda ga od leta 
2011) vodila, in se predstavila kot solistka - violinistka  Kana 
Matsui. Že med šolanjem v rojstnem Tokiu je osvojila visoke 
nagrade, potem pa nadaljevala študij in se izpopolnjevala v 
Lozani in na Dunaju.

S sodelovanjem v vrhunskih komornih in simfoničnih 
orkestrih v Evropi, na Japonskem in v Kolumbiji, večkrat na 
vodilnem mestu koncertne mojstrice, si je pridobila izjemno 
bogate koncertantne in snemalne izkušnje, ki pomenijo 
tudi velik prispevek k delu našega orkestra.

Simon Krečič                        Jure Gradišnik                    Matej Rihter Azis Sadiković                          Jurij Hladnik Kana Matsui
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ABONMAJI
Podaljševanje abonmajev bo možno od 1. do vključno 5. decembra 2015.

Vpis novih abonentov bo potekal od 8. do 12. decembra 2015.  

Od 1. do 12. decembra nas lahko vsak dan od 10.00 do 13.00 pokličete po 
telefonu 01 475 24 69 ali pa pošljete mail na naslov gprtv@rtvslo.si.

CENE ABONMAJA                1. kategorija            2. kategorija

Redna cena                         65 €          46 €

Upokojenci, dijaki, študentje, šoloobvezni otroci                 55 €          39 €

Družinska karta za 3 osebe              150 €        105 €

CENE POSAMEZNIH VSTOPNIC
Redna cena                         20 €          15 €

Upokojenci, dijaki, študentje, šoloobvezni otroci                15 €          12 €

Vstopnice bodo na voljo uro pred koncertom pri blagajni Slovenske filharmonije. 

Rezervacije vstopnic sprejemamo najpozneje teden pred koncertom, ob delavnikih od 

10h do 13h po telefonu 01 475 24 69 ali po mailu gprtv@rtvslo.si.

RTV Slovenija si pridržuje pravico do sprememb v programu.
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