
Za uvod v tokratni koncertni spored bi rad odgovoril na dve 
vprašanji, ki bi si ju ob poslušanju verjetno postavil koncertni 
poslušalec. Zakaj skladbe le enega skladatelja? Ker so mi zelo 
všeč koncerti, ki imajo zelo jasno programsko rdečo nit. Želim 
si, da bi imel spored lep sklenjen dramaturški lok z uvodom, 
bogato vsebino in logičnim sklepom. Tako me na koncertih 
solistični dodatki vedno bolj motijo.  Želim si, da bi poslušalci 
odšli s koncerta napolnjeni s sporočilno mislijo tako skladatelja 
kot snovalca koncertnega sporeda. Zakaj prav Mendelssohn? 
Mendelssohnovo glasbo zelo cenim. Mislim, da je ravno prava 
mešanica skrajno nadarjenega, “mozartovsko” lahkotnega 
skladateljskega peresa, ter razmišljajočega in poglobljenega 
skladatelja v eni osebi. Njegova glasba je lahkotna, a nikdar 
površna, globoka in poduhovljena, a hkrati nikoli ne zabrede 
v pretirano potrtost.

Simon Krečič

Letošnja 2. Mozartina bo zelo posebna. Na eni strani zato, ker 
se bo orkestru na odru pridružil Komorni zbor RTV Slovenija, 
in seveda zato, ker se bo koncert zgodil prav na svečnico, 40 
dni po božiču. Na ta praznik krščanstvo zaznamuje dan, ko 
sta Marija in Jožef odnesla Jezusa v jeruzalemski tempelj in 
se Bogu obredno zahvalila za sina.  
Glasba je imela v cerkvenem obredju od nekdaj velik pomen, 
veliko del, zloženih za to rabo, pa je našlo pot na koncertne odre 
in se na njih tudi ohranilo. Vokalna, vokalno-instrumentalna, 
od 18. stoletja dalje pa vedno bolj tudi samo instrumentalna 
glasba. Primer so Mozartove Cerkvene sonate, 17 jih je, 
napisane za majhne komorne zasedbe – kar nekaj jih je le 

MOZARTINE 2014
UVODNE BESEDE DIRIGENTOV za trio. Te male kratke umetnine pogosto izvajajo nekoliko 

razširjene zasedbe. Tako bo tudi tokrat, glasbeniki pa jih bodo 
kljub temu izvedli kot komorno glasbo – brez dirigenta. Mešani 
zbor se bo orkestru pridružil pri Mozartovih krajših vokalno-
instrumentalnih delih, skomponiranih na različna duhovna 
besedila, ki na koncertne odre ali v slovesna bogoslužja žal 
zaidejo vse preredko. Koncert bo sklenili praznični Te Deum/
Tebe, Boga, hvalimo Mozartovega sodobnika, Josepha 
Haydna. Raznolik in navdušujoč program. Veselim se 
poustvarjanja v vaši družbi.

Helena Fojkar Zupančič

Dvema priljubljenima Mozartovima deloma kontrastno 
postavljamo ob bok redko izvajano verzijo Schumannove 
Četrte simfonije. Po Mozartovi virtuozni Simfoniji št. 35, 
posvečeni Sigmundu Haffnerju, Mozartovemu prijatelju iz 
otroštva v Salzburgu, bo na vrsti skladba, nastala v njegovi 
življenjski jeseni, Koncert za klarinet in orkester. Kot solist se bo 
predstavil soloklarinetist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
Jože Kotar. Skladba, ki jo je Mozart ustvaril v zadnjih tednih 
svojega kratkega življenja, je eno njegovih najbolj osebnih in 
najintimnejših del, prepojenih z melanholično liričnostjo.

Koncert bomo zaokrožili z redko izvajano prvotno verzijo 
Schumannove Simfonije v d-molu, sicer bolj znane v 
spremenjeni verziji kot Simfonija št. 4. Vendar nam prvotna 
verzija, nastala leta 1841, takoj po skladateljevi Simfoniji št. 
1, ponuja vpogled v umetnikovo izjemno izvirnost in njegov 
edinstveni koncept. Schumannovemu varovancu Johannesu 
Brahmsu je bila ta verzija mnogo bolj pri srcu kot kasnejša. 
Prepričajmo se sami.

Steven Loy

Veseli me, da bo moje prvo srečanje s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija in vami prav v okviru Mozartin z zelo zanimivim 
sporedom. Pridružite se nam na raznolikem glasbenem 
popotovanju: osrednji del sporeda je posvečen Mozartu, 
njegovemu Koncertu za flavto, harfo in orkester v C-duru. 
Morda je ta skladba v primerjavi s skladateljevimi drugimi 
koncertantnimi deli redkeje izvajana, vendar po izraznosti 
prav nič ne zaostaja. Kot uvod v to nežno mojstrsko glasbo 
boste lahko poslušali priljubljeno Klasično simfonijo Sergeja 
Prokofjeva, spored pa bomo zaključili z genialnim primerom 
Brahmsove komorne glasbe, Klavirskim kvartetom št. 1 v 
orkestraciji Arnolda Schönberga. V tej ‘povečani’ verziji delo 
nikakor ne izgubi niti ognjevitosti niti široke palete čustvenih 
odtenkov. Zame bo to popotovanje nekaj posebnega, in 
zelo se že veselim, da bomo skupaj z vami in orkestrom to 
glasbeno raznolikost oživili.

Azis Sadiković

V današnjem času je širšemu občinstvu znanih razmeroma 
malo skladateljskih imen iz prve polovice 19. stoletja, ki 
so se takrat enakovredno postavljala ob bok Ludwigu van 
Beethovnu ali celo presegala  njegov ugled. Danes je to 
borno vedenje odvisno predvsem od izbire koncertnega 
repertoarja, saj večinoma osrednjo pozornost namenja 
delom “preverjenih” dunajskih klasikov Haydna, Mozarta 
in Beethovna in jih hkrati nehote postavlja v vlogo estetskih 
osamelcev, odgovornih za glasbenokompozicijski napredek in 
smernice za prihodnje rodove ustvarjalcev in poustvarjalcev.
Tako je glasbeno poslanstvo nemškega skladatelja, dirigenta 
in violinista Louisa Spohra, čeprav je izjemno pomembno, 

Steven LoySimon Krečič

Helena Fojkar Zupančič Azis Sadiković



12. JANUAR 2014
F. Mendelssohn - Bartholdy: Hebridi, uvertura, op. 26
F. Mendelssohn - Bartholdy: Koncert za violino in orkester v
                                        e-molu, op. 64
F. Mendelssohn - Bartholdy: Simfonija št. 4 v A-duru, op. 90,            
                                        Italijanska

Dirigent: Simon Krečič    Solist: Ivan Pejić, violina
2. FEBRUAR 2014
W. A. Mozart: Venite populi v D-duru, KV 260
W. A. Mozart: Cerkvene sonate, KV 67,68,69
W. A. Mozart: Misericordias Domini v d-molu, KV 222
W. A. Mozart: Cerkvene sonate, KV 144, 263, 278
W. A. Mozart: Sancta Maria, mater Dei, KV 273                
W. A. Mozart: Cerkvena sonata v C-duru, KV 329
J. Haydn: Te Deum  št. 2 v C-duru 

Sodeluje: Komorni zbor RTV Slovenija    
Zborovodkinja in dirigentka: Helena Fojkar Zupančič   

2. MAREC 2014 
W. A. Mozart: Simfonija v D-duru, KV 385, Haffnerjeva
W. A. Mozart: Koncert za klarinet in orkester v A-duru, KV 622
R. Schumann: Simfonija št.4 v d-molu, op. 120 (verzija iz leta 1841)

Dirigent: Steven Loy    Solist: Jože Kotar, klarinet
6. APRIL 2014           
S. Prokofjev: Simfonija št. 1, op. 25, Klasična
W. A. Mozart: Koncert za flavto, harfo in orkester, KV 299
J. Brahms: Klavirski kvartet v g-molu, op. 25 (orkestracija A. Schönberg)

Dirigent: Azis Sadiković
Solistki: Irena Kavčič, flavta in Sofia Ristic, harfa
11. MAJ 2014
C. M. von Weber: Čarostrelec, uvertura
L. Spohr: Koncert za godalni kvartet in orkester, op. 131
L. v. Beethoven: Simfonija št. 3 v Es-duru, op. 55, Eroica

Dirigentka: Živa Ploj Peršuh
Solisti: Brina Nataša Zupančič in Nina Pirc, violina, 
Katja Krajnik Kralj, viola in Dragan Đorđević, violončelo

pri nas popolnoma prezrto. Malo njegovih stvaritev sodi v 
železni repertoar, spomin nanj kot enega najpomembnejših 
dirigentov njegovega časa je bled, kot je tudi njegova ključna 
vloga pri razvoju moderne violinske igre. Spohr je kot dirigent 
obvladal širok repertoar. Izvajal je tudi dela J. S. Bacha in 
G. F. Haendla, čeprav je bila takšna izbira takrat izjemna 
redkost. Kot poustvarjalec se ni izogibal novi glasbi in je imel 
velik vpliv na tedaj napredne skladatelje, kot sta bila Berlioz 
in Wagner, ter sprejemanje njihovih del. Kot prvi je dirigiral 
Wagnerjevega Večnega mornarja (1842) in Tannhäuserja 
(1853), čeprav sam ni nikoli popolnoma sprejel te glasbene 
estetike. Spohrova dela se sicer nikoli niso v celoti odvrnila 
od estetike dunajske klasike – zanj je bil Mozart popoln 
skladatelj. V ustvarjanju je bil konservativen in zelo kritičen do 
“modernizma” Beethovna, ki ga sicer spoznal na Dunaju. Z 
njim je bil sicer v dobrih odnosih in sta sodelovala, ko je Spohr 
deloval v Teatru an der Wien. Kot dirigent je imel stike tudi s 
Carlom Mario von Webrom in je nasploh deloval povezovalno, 
politično aktivno in povsem predano glasbeni umetnosti.

Vse to je tudi ideja majskih Mozartin – obujanje dobrih 
duhov z uverturo v Čarostrelca C. M. von Webra, nekdaj zelo 
priljubljeno opero, uspešno izvajano tudi pri nas, povezovanje 
in krepitev vezi s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in 
štirimi solisti v Spohrovem Koncertu za godalni kvartet in 
orkester ter odkrivanje moči in odtenkov revolucionarnosti z 
Beethovnovo Eroico.

Živa Ploj Peršuh

Celovita ponudba Aktivna renta AS za vse, 
ki hočete polnejše, uspešnejše in varnejše življenje. 

Dobra 
novica

  www.as.si     080 11 10

Živa Ploj Peršuh



Podaljševanje abonmajev: od 9. do vključno 13. decembra 2013

Vpis novih abonentov: od 16. do vključno 20. decembra 2013
Med podaljševanjem in vpisovanjem abonmajev nas lahko pokličete po telefonu 01 475 24 69 
(od 10.00 do 13.00) ali pa pošljete mail na naslov: gprtv@rtvslo.si. Nedeljske matineje 

Simfoni  orkestra RTV S  v sezoni 2014

Dvorana Marjana Kozine, 

Cene posameznih vstopnic 

Vstopnice bodo na voljo uro pred koncer . 
Rezer  vstopnic sprejemamo najpozneje teden dni pred koncertom, ob delavnikih od 10h do13h po telefonu 
01 475 24 69 ali po mailu gprtv@rtvslo.si. RTV Slov  pridr uje pravico do sprememb v programu.

Parter Balkon

Abonmaji 

Podaljševanje abonmajev: 
Vpis novih abonentov: 
V asu podaljšanja in vpisa abonmajev nas lahko  po telefonu 01 475 24 69 (od 10.00 do 13.00) ali pa 
pošljete mail na naslov: gprtv@rtvslo.si.

Cene abonmaja
         2. k a 

Redna cena       65 EUR     46 EUR

Upokojenci, , študentje, šoloobvezni otroci        55 EUR     39 EUR

Dru inska karta za 3 osebe               150 EUR               105 EUR

      1.    2. k a 

Redna cena       20 EUR     15 EUR

Upokojenci, , študentje     15 EUR     12 EUR

R rtine sezona 2014
R Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, zanjo Patrik Greblo, besedilo Monika 

Kartin, kreativna zasnova in prelom: mag. Katarina Klemen,  oblikovanje: Roman Smole, naklada 3000 izvodov. 
Ljubljana, september 2013

ABONMAJI

CENE ABONMAJA 1. kategorija 2. kategorija

Redna cena  75 € 55€
Upokojenci, dijaki, študentje, šoloobvezni otroci  65 € 45€
Družinski abonma za 3 osebe
(Ob nakupu družinskega abonmaja za 3 osebe vam 
omogočimo obisk generalke zadnjega koncerta – Jazz Party 
– abonmaja Kromatika, ki bo na sporedu junija.)

 180 € 130 €

1. kategorija:  20€,  15€ (upokojenci, dijaki, šoloobvezni otroci) 
2. kategorija:  15€,  12€ (upokojenci, dijaki, šoloobvezni otroci)

VPIS: 
Vstopnice bodo na voljo uro pred koncertom pri blagajni Slovenske filharmonije. 
Rezervacije vstopnic sprejemamo najpozneje teden dni pred koncertom, 
ob delavnikih od 10 h do13 h po telefonu 01 475 24 69 ali po mailu (gprtv@rtvslo.si).

CENE POSAMEZNIH VSTOPNIC: 

Dvorana Marjana Kozine, 
Slovenska filharmonija

Simfonični orkester RTV Slovenija, Mozartine sezona 2014
Izdala Glasbena produkcija RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, zanjo Patrik Greblo, kreativna zasnova in 
prelom: mag. Katarina Klemen, oblikovanje: Roman Smole, naklada 3000 izvodov. Prijatelji in podporniki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

www.rtvslo.si/simfoniki 
RTV Slovenija si pridružuje pravico do spremembe v programu.

Nedeljske matineje 
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Dvorana Marjana Kozine, 
Slovenska filharmonija

Prijatelji in podporniki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija
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DIRIGENTI: 
SIMON KREČIČ, HELENA FOJKAR ZUPANČIČ, 

STEVEN LOY, AZIS SADIKOVIĆ, ŽIVA PLOJ PERŠUH
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KONCERTI BODO V DVORANI MARJANA KOZINE 
SLOVENSKE FILHARMONIJE V LJUBLJANI. 

VSI KONCERTI BODO OB 11. URI.




