Med politiko in glasbo
“Po vsem svetu se politiki ne posvečajo dovolj umetnosti.
Tehnološki napredek je zelo velik, toda harmonija med
duhovnimi in materialnimi stvarmi je vse ohlapnejša,” razmišlja
veliki dirigent Mariss Jansons v enem izmed zadnjih pogovorov
s kontroverznim publicistom Normanom Lebrechtom. Le kako bi
se slavni glasbenik začudil, če bi izvedel, da so se v mladi državi
z vso gorečnostjo posvetili glasbi glasniki ljudstva in uzakonili
prav poseben “glasbeni zakon”. Ta predpisuje 40 odstotkov
slovenske glasbe na vsakem izmed treh programov Radia
Slovenija. Komentarju o zakonu se prav gotovo ne bi izognil
njegov izpraševalec Lebrecht. Namesto uspešnice “Ko glasba
onemi” oziroma “Umor klasične glasbe“ bi verjetno lahko
dočakali izid knjige - “Ko slovenska glasba zacveti” oziroma
“Izgon neslovenske klasične glasbe”.
Pretirano zanimanje za predvajanje klasične glasbe med politiki
verjetno še bolj buri domišljijo kot pa ignoranca. Tovrstni
poskusi predpisovanja količine nacionalne glasbe sicer niso
nobena izvirna zamisel slovenske politike. Pred nekaj leti so
skušali v odstotke ujeti nizozemsko glasbo. In so se nizozemski
glasbeniki organizirali in začeli spraševati zakonodajalce. Torej,
želite odstotke nizozemske glasbe v zapisanih notah partiture
ali številu predvajanih nizozemskih not na minuto na koncertu,
morda celo število odstotkov predvajane količine partitur v
programskem ciklu?! Razmišljanje o odstotkih kmalu ni bilo
več aktualno in glasbeni strokovnjaki so se lahko znova mirno
posvetili svojemu delu. Nizozemsko glasbeno življenje pa danes,
tudi brez zakona in politikov, še vedno zavidljivo opozarja na
svoje vrhunske dosežke in široko razvejanost v vseh glasbenih
ustanovah in medijskih hišah.
Bolj premišljen kot nizozemski je bil francoski politični podvig.
Kot upor proti anglosaški nadvladi na področju popularne
glasbe, je tedanji francoski minister za kulturo sprožil gibanje
za podporo francoski popularni kulturi. Njegova pobuda ni
ostala le birokratska odredba, ampak predvsem tudi finančno
radodarna darilna pogodba številnim mladim poustvarjalcem.
Ti so sprejeli izziv in temeljito spremenili miselnost francoskega
kulturnega prostora. Politična odredba ni bila torej le sama sebi
v ponos, ampak je znala svojo “korist” požlahtniti tudi s pravo
mero zdrave podpore.
Po padcu komunizma so – če zdaj izpostavim še tretji zanimiv
poskus, bolj primerljiv z našo stvarnostjo – baltske dežele
in Poljska svetovale koncertnim hišam in radiotelevizijskim
postajam, naj upoštevajo domačo ustvarjalnost. Po nam znanih


podatkih, pridobljenih v Evropski zvezi radijskih postaj, do
zakonskih odredb ni nikoli prišlo. Raziskava deleža nacionalne
glasbe, ki jo je pred leti pripravil EBU, je pokazala, da v nobeni
evropski državi ne obstaja zakon, s katerim bi predpisovali
količino predvajanja določene glasbe na nacionalnih programih.
Komentar ankete je bil – ločevati je treba samo med kakovostno
in nekakovostno glasbo. Drugačnih kategorij glasbeni uredniki
ne bi smeli priznavati. Radijske postaje, združene v organizacijo
EBU, pa kljub “neuzakonjenim” predpisom evroradijskim
poslušalcem ponujajo izjemno veliko svoje glasbene kulture
in vsako leto znova spodbujajo nacionalne radijske postaje k
razpisovanju natečajev za novo glasbo, k odkrivanju narodne
glasbene dediščine in k utiranju poti mladim glasbenikom. Med
dejavnejše članice Evroradia že od samostojnosti naprej sodi tudi
Radio Slovenija.
Največjo predstavitev slovenske glasbe je leta 2004 pripravilo
uredništvo za resno glasbo s projektom Ljubljana – mesto
glasbe. V tednu dni smo evroradijskim poslušalcem posredovali
pet neposrednih prenosov koncertov, med njimi slovensko
glasbeno dediščino v izvedbi vrhunskih tujih interpretov, kakor
tudi sodobno slovensko glasbo v izvedbi mladih slovenskih
glasbenikov. Prvič je na evroradijskih valovih zazvenel posnetek
izvirne slovenske opere in prvič so lahko poslušalci Evroradia
kar na dveh koncertnih večerih v tednu dni slišali krstni izvedbi
dveh slovenskih simfoničnih skladb. Edinstveni radijski projekt
slovenske glasbe je bil posredovan 77 radijskim postajam na treh
celinah. In vse to se je zgodilo še v času, ko politika v glasbi še ni
videla uresničitve svojega nacionalnega programa.
Skrb za slovensko glasbo je bila od ustanovitve Radia Slovenija
sistematično pregledna, vedno znova pa je dobivala nove
vsebine in oblike. V zadnjih štirih letih smo z izbiro slovenskega
skladatelja in slovenskega interpreta tedna temeljito raziskali
slovensko glasbeno dediščino, v velikih portretnih oddajah
smo predstavili življenje in delo številnih sodobnih slovenskih
ustvarjalcev, z neposrednimi prenosi koncertov in snemanji
za arhiv so številna nova dela doživela krstno predstavitev na
koncertnem odru in na radijskih valovih hkrati.
Glasbeno uredništvo je tudi pobudnik številnih snemanj skladb
sodobnih slovenskih ustvarjalcev za arhiv in naročnik novih
del. S posnetkom nove skladbe se glasbeno uredništvo vsako leto
predstavi na mednarodni skladateljski tribuni ROSTRUM v
okviru organizacije Unesco in Evroradia.
Uredništvo za resno glasbo vsako leto pripravi najmanj tri
avtorske večere vidnih slovenskih ustvarjalcev v Studiu 14
Radia Slovenija. Koncertni program pripravijo glasbeni
uredniki skupaj s skladateljem, hkrati pa tudi vodijo koncert ter
organizirajo pogovor s skladateljem in interpreti, ki jih izbere.
V letu 2007 je uredništvo za resno glasbo uvedlo tudi posebne


slovenske dneve; takrat je celotni program posvečen predstavitvi
slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Prvi posebni dan je
bil zelo uspešno predstavljen 23. junija lani, letos pa so posebni
dnevi na sporedu enkrat na mesec.
Pota slovenske glasbe glasbeno uredništvo programa Ars
spremlja tudi novinarsko – informativno in s potrebno kritično
distanco v posebnih oddajah o glasbi. V želji, da bi vsi slovenski
skladatelji imeli enake možnosti za izvedbo in snemanje svojih
del, je uredništvo za resno glasbo že pred nekaj leti uvedlo
posebni natečaj. Vsi skladatelji so bili povabljeni, naj izberejo
svoja najboljša, še neizvedena dela in jih ponudijo v presojo
komisiji treh glasbenih strokovnjakov. Člani strokovne komisije
so po nalogu glasbenega uredništva vsako leto drugi, tako da so
možnosti za skladatelje vedno odprte.
Glasbeno uredništvo zvesto spremlja večino odmevnejših
glasbenih prireditev v državi, od koncertnih ciklov profesionalnih
ansamblov do uglednih amaterskih glasbenih druženj. Vsako
obdobje v letu vabi k posebnemu raziskovanju določenega
segmenta slovenske glasbe.
Pomladni del sezone bo, zdaj že tradicionalno, na programu
Ars predvsem v znamenju slovenske izvirne glasbe. Glasbeno
uredništvo bo v celoti spremljalo prireditev Slovenski glasbeni
dnevi 2007, spremljalo osrednjo prireditev ob 100. letnici rojstva
Marijana Kozine in zaokrožilo pomladni del s celodnevnim
slovenskim programom. Navdih za letošnjo pomladno glasbeno
sezono na programu Ars pa tudi to pot ni prišel s strani politike.
Glasbeni uredniki dekretom in novim zakonom navkljub
ostajamo zavezani skrbi za slovensko glasbeno dediščino in
izvirno slovensko ustvarjalnost in poustvarjalnost. Vse tiste,
ki so del svojega političnega boja posvetili potrditvi zakona in
morda spregledali vse naše minulo delo, pa zdaj vabimo, da
poslušajo naš program. Zaradi odstotkov poslušanosti. Tudi ti so
namreč merljivi.
Veronika Brvar,
v. d. urednice glasbenega uredništva programa Ars


Predstavitev oddaj začenjamo z opozorilom na novost
uredništva radijskih iger, to je Cikel velikih slovenskih
igralcev, ki bo ob torkih na I. programu:
17. aprila, ob 21.05: Branislav Nušić:
DR (kreacija Lojzeta Potokarja)
15. maja, ob 21.05: Charles Nelson
Gattey – Bramley Moore: Križarjenje po
Atlantiku (kreacija Vide Juvan)

Vida Juvan

19. junija, ob 21.05: Prežihov Voranc:
Ljubezen na odoru (kreacija Staneta
Potokarja)

Nedelja, 1. aprila, ob 22.05 na III. programu – programu Ars
Literarni portret

Jože Hudales
Pisatelj, kipar in slikar Jože Hudales
(1937–1997) bi 6. aprila dopolnil
sedemdeset let. V zavesti literarnih
poznavalcev ostaja kot avtor romana
o generalu Maistru, izšel je v dveh
delih v letih 1974 in 1981, številna
njegova besedila pa so ostala raztresena
po revijah in v tipkopisu. V oddaji,
pripravila jo je Vida Curk, bomo
Jože Hudales z materjo
predstavili tudi ta prezrti in zamolčani
in očetom, pisateljem
Oskarjem Hudalesom
del njegovega ustvarjanja, o svojem
soprogu pa bo govorila tudi Antonija
Hudales, ki nam je prijazno dovolila pobrskati po njegovi
zapuščini.
Ponedeljek, 2. aprila, ob 23.05 na I. programu
Literarni nokturno

Cvetka Bevc

Oljenke
Nov pesniški cikel Oljenke Cvetke Bevc povezujejo razmišljanja
o ognju, zemlji, svetu in njegovih mitskih koreninah. Pesnica se v
njih spogleduje tudi z grško mitologijo, ki ji je zelo ljuba.


RAZBITINE (iz cikla Oljenke)
Spet lepim lunine mrke, votle piščali brez glasu,
ukradene device iz sračjih gnezd in kakšen poduk.
Manjka le še potres brez potresa, vihar brez vetra,
pa bom prišla na površje kot palača z visokimi stebri,
votlim dvoriščem in vrtovi, prepredenimi z labirinti noči.
A ga ni, tega tihega bobnenja, uspavanke za razbita jutra,
ki moje okruške prebujajo v dvom ulic, zibajo peščene ure
brez bitja srca. Da odtekam v zemljo. Odtekam rahlo svilnata.
Brez čakanja. Brez hlepenja, da bi ujela vsaj menjave ur.
Ali prepričanost, da list je, če že vidim ozarjeno drevo.
Moram res razpasti v prah iz kalejdoskopa podob?
Znova zaplesati v piščal porajanja, razmajati lunine zobe
in ugrizniti v glineni načrt, ki mi daje meso in jadrovinasta tla?
Pogoltniti razbitino Noetove barke kot zibel mojega dna?
Raje bom zaplula na ukradenem krilu drobne srakoperke
in razdevičila gnezdo sveta kot njegova večna sestavljanka.

Torek, 3. aprila, ob 20.00 na III. programu – programu Ars
Literarni večer

Brane Senegačnik, pesnik in esejist
Brane Senegačnik se je rodil 6. oktobra
1966 v Ljubljani; tu je diplomiral in
nato doktoriral iz klasične filologije na
filozofski fakulteti, kjer zdaj poučuje.
Je razgledan človek, pesnik, prevajalec,
esejist in publicist, ki je doslej izdal
vrsto knjig - nekaj zbirk poezije: Srčni
grb (1991), Na temnem pragu upa
(1996), Ptica iz črnih zvezd (2001),
Dvojni čas (2003), več knjig esejev:
V iskanju izgubljene mere (1998),
Brane Senegačnik
Paralipomena
poetica (2004) ter
Foto Nika Zupančič
nekaj prevodov antičnih avtorjev
(Evripida, Sofokleja,...). Senegačnik je duhovno trden in
jezikovno razkošen pesnik, čigar lirika je polna krhkosti, lepote
in nežnosti. Njegova omikana in natančna pesniška govorica
izraža duševno bogastvo, ki ga napaja skrivnostna resnica sveta.
Oddaja o pesniški poti Braneta Senegačnika nam prinaša nekaj
izbranih pesmi iz njegove poduhovljeno prosojne poezije.
Pripravil jo je Jaka Košir, urednica oddaje je Tadeja Krečič Scholten.


Torek, 3. aprila, ob 21.05 na I. programu
Radijska igra	

Daša Drndić

Možje Lile Weiss

pREMIERA

Radijska igra Možje Lile Weiss, ki jo je napisala hrvaška
dramaturginja in pisateljica Daša Drndić, je zgodovinska
drama. V pripovednem in fragmentarnem stilu prikazuje
ganljivo, provokativno in vznemirljivo življenjsko zgodbo
dveh žensk, matere Lile Weiss, nekdanje politične zapornice v
gulagu, in njene hčerke Rimme, ki jo je Lila rodila v ujetništvu.
Njuno življenje je odsev agonije, gorja in strahu, s katerimi ju
je prizadela človeška ubijalska norost v drugi svetovni vojni
in po njej, v letih vladavine totalitarnih režimov. V tej mračni
in pretresljivi življenjski zgodbi pa nam avtorica odkriva tudi
nekaj podob nezlomljive človeške narave in moči, ki jih Lili
Weiss izpolni kot ljubezni s sotrpini, iz
katerih je rodila otroke.
Znake tistih časov je avtorica Daša
Drndić domiselno ustvarila z
različnimi dokumenti – od spominskih
izpovedi resničnih oseb, izjav ter
biografskih anekdot političnih vodij do
gulaških pesmi, ki jih v obliki šansonov
prepeva ruska šansonjerka Dina
Vierny, in taboriščne poezije nobelovke
Ane Szymborske.
Besedilo Daše Drndić je prevedla
Polona Faganel.
Radijsko izvedbo so pripravili:
Ana Krauthaker
dramaturg Pavel Lužan, tonski
(foto P. Lužan)
mojster Miro Marinšek, tehnična
asistenta Zmago Frece in Sandi Zgonc,
asistentka režije Bernarda Černe, glasbena opremljevalka
Darja Hlavka, režiserka Ana Krauthaker.
Igrajo: Lila – Štefka Drolc, Rimma – Ljerka Belak, Ženski
glas – Vesna Jevnikar, Napovedovalec – Ivan Lotrič, Izak
– Primož Ekart, Deže – Zvone Hribar, Albert Zeifer – Željko
Hrs, Mendel – Tomaž Gubenšek, Stalin – Jure Franko, Mazur
– Uroš Maček, Zofia – Nina Skrbinšek, Max – Slavko Cerjak,
Ženska – Mojca Cmrekar, Prvi moški – Kris Killer, Drugi
moški – Silvo Slak, Deček – Sandi Sečkar, Dekle – Zala Bezlaj.
Posneto v studiih Radia Slovenija decembra 2006.


Sreda, 4. aprila, ob 22.05 na III. programu – programu Ars
Kratka radijska igra	

Jože Javoršek – Jaša Jenull

Vodnik po Ljubljani

pREMIERA

Nov termin za Kratko radijsko igro na 3. programu je sreda
ob 22.05.
Od danes naprej bomo na 3. programu vsako drugo sredo
predvajali kratke radijske igre z zahtevnejšo vsebino in v
zvočnih oblikah različnih poetik. Prepričani smo, da vas
bosta zvočna pestrost in dokumentarnost vsebin pritegnili k
poslušanju.
Prvi bo na vrsti avtorski projekt Jaša Jenulla Vodnik po
Ljubljani. To je na podlagi besedila Jožeta Javorška prirejen,
posnet in zmontiran zvočni portret Ljubljane.
Delo prevejajo stavki Javorškovega besedila, posneti na
avtentičnih lokacijah, šumi in zvoki Ljubljane ter samosvoja
interpretacija igralca Roka Matka.
Četrtek, 5. in 12. aprila, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Matura 2007
Milan Kundera: Neznosna lahkost bivanja
Milan Dekleva: Pimlico
Razdalje in bližine v sodobnem
romanu je naslov teme letošnjega
maturitetnega eseja. V ospredju
so seveda predvsem medčloveški
odnosi, kot jih v svojem romanu
opisujeta češki pisatelj Milan Kundera
in slovenski pisatelj, pesnik in
esejist Milan Dekleva. Vsak na svoj
način lovita duh časa, prikazujeta
posameznike, ujete med velika
vprašanja družbe in medsebojne
Milan Kundera
odnose. Po Deklevovih besedah sta oba
romana "nastala iz iste potrebe in želje: iz upora proti pozabi.
Eno najpomembnejših spoznanj, s katerimi nas seznanja
Kundera, je misel, da je naš svet obseden s pozabo." Literarna
večera o Neznosni lahkosti bivanja in Pimlicu pripravljata


Nada Barbarič, profesorica slovenščine
ne bežigrajski gimnaziji, in Miriam
Stanonik, profesorica slovenščine na
škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani.
Urednik oddaj je Vlado Motnikar.

Milan Dekleva

Nedelja, 8. aprila, ob 18.05 na I. programu
Zabavna radijska igra	

Ervin Fritz

Sreča in nesreča
Radijska igra Sreča in nesreča je moraliteta, ki nadvse
domiselno in zabavno prikazuje človeško življenje kot
preplet naključnih igric usode, v katerem je človek le
nakovalo za njene udarce: enkrat srečnež, drugič pa zgubar.
Fritzeva alegorična komedija prikazuje svet, v katerem
ni nič tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, in zato je
nesreča tista, ki jo vsi poznajo, sreča
pa tako neznatna, da se je ne splača
omenjati. Protagonistki Fritzeve igre
skleneta stavo: Nesreča se obveže,
da bo Sreči pokazala, kako lahko
nesreča osreči človeka. In potem
tekmici vodita in režirata dogajanje,
v katerem se siromak spopade s svojo
lastno pametjo in nespametjo, z
nepričakovanimi naključnimi dogodki,
še posebno pa z nevajenostjo tega,
da bi imel bogastvo, kakršno je po
Ervin Fritz
naključju dobil v dar, zato ga vsakokrat
tudi izgubi. Šele dar, s katerim se v igro vplete Sreča, pripelje
do takšnega preobrata, da se stvari obrnejo siromaku v prid.
Igrajo: Sreča – Saša Mihelčič, Nesreča – Iva Zupančič, Starec
– Jurij Souček, Starka – Mina Jeraj, Slepci – Mojca Ribič, Uroš
Maček, Iztok Jereb.
Radijska izvedba: tonski mojster Jure Culiberg, tehnični
asistent Martin Florjančič, asistentka režije Alenka Grajžar,
skladatelj izvirne glasbe Aleš Kersnik, dramaturg Pavel Lužan
in režija Jože Valentič.


Nedelja, 8. aprila, ob 11.30 na III. programu – programu Ars
Izbrana proza

Marijan Kolar

Sladki Jezus
Velikonočna Izbrana proza bo obarvana z religiozno tematiko
novele z naslovom Sladki Jezus. Napisal jo je sodobni
slovenski pisatelj Marjan Kolar, ki ga poznamo predvsem po
njegovem romanu Zvezde in križi o usodi slovenske družine,
zaznamovane z izkušnjo 2. svetovne vojne. Doživljanje vere in
postavljanje religioznih čustev, izkušenj iz mladosti na nove
osnove pa je tematika novele Sladki Jezus.
Urednica oddaje je Tadeja Krečič Scholten.
Nedelja, 8. aprila, ob 22.05 na III. programu – programu Ars
Literarni portret

Marija Vojskovič
Marija Vojskovič je znana predvsem
po svojih črticah in spominski prozi,
napisala pa je tudi roman V volčji
koži. Rodila se je leta 1915 v Ljubljani,
kjer je po končani dveletni trgovski
šoli delala na mestni davčni upravi
in v zunanji trgovini. Črtice je sprva
objavljala v reviji Sodobnost, pravi
literarni prodor pa ji je uspel leta 1986
z zbirko kratkih zgodb Tržačani. Kot je
zapisala v podnaslovu, gre za zgodbe
"o ljudeh, iz katerih je zraslo mesto ob
morju, oni pa so morali v širni svet
Marija Vojskovič
…" Njeno pisanje odlikuje veristično
neposreden in blago humoren slog, ki
se je posebno slikovito izrazil v knjigi o pretresljivih usodah
žensk z naslovom Ženski zaliv. Svoje zadnje zbirke zgodb
Ajčkin čas, ki je izšla leta 1997, ni dočakala. Umrla je spomladi
tistega leta. V oddaji, ki jo je pripravil Slavko Gaberc, boste
slišali odlomke iz Tržačanov in drugih pisateljičinih del.
Urednik oddaje je Matej Juh.
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Ponedeljek, 9. aprila, ob 23.05 na I. programu
Literarni nokturno

Pavle Jakop

Pesmi
P. Pavle Jakop je doslej izdal dve pesniški
zbirki: Zlati prah tlečega upanja in Kamni
bivanja. Svoje pesmi redno objavlja v
periodičnem tisku. Za pričujočo oddajo
je pripravil nekaj pesmi, uglašenih
na praznične dni velike noči. Pesmi
izžarevajo avtorjeve bogate človeške in
globoko bivanjske izkušnje ter izkušnje
na področju pastoralnega in verskega
življenja. Jakopove pesmi se navdihujejo
ob svetopisemskem odlomku in so prežete
P. Pavle Jakop
z meditativno in lirsko razsežnostjo.
Pavle Jakop se je rodil leta 1955 na Frankolovem. Je duhovnik,
frančiškan. Zdaj je župnik in gvardijan v cerkvi Marijinega
oznanjenja v središču Ljubljane.
Ničesar mi ne moreš dati,
ne da bi mi dal srce,
in če mi nisi vzel srca,
mi ničesar ne moreš vzeti.
( Iz pesmi Mere srca, Kamni bivanja)
Oddajo je uredil Marjan Kovačevič Beltram.
Torek, 10. aprila, ob 20.00 na III. programu – programu Ars
Literarni večer

Kapitan, direktor Drame,
pesnik Pavel Golia
Oddaja ob 120. obletnici rojstva Pavla
Golie (1887-1959)

Pavel Golia

Ustvarjalnost pesnika in dramatika
Pavla Golie sicer ni obsežna, vendar
je silovita in zelo različna – pisal je
poezijo in dramska besedila za odrasle
in mladino, prevajal in režiral. Valovi
usode so ga v mladosti popeljali najprej
v vojsko (z močnim prepričanjem o
vseslovanski vzajemnosti), v poznih
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dvajsetih in tridesetih letih ga je zaznamovalo ljubljansko
literarno in boemsko življenje, večino svojega dela pa je
posvetil gledališču. V Literarnem večeru nas bodo z njim
seznanili njegove pesmi in odlomki iz mladinske igre Jurček,
pa tudi odlomki iz spominskih zapisov Josipa Vidmarja.
Avtor oddaje je France Vurnik, urednik pa Vlado Motnikar.
Nedelja, 15. aprila, ob 8.05 na I. programu
Radijska igra za otroke	

Svetlana Makarovič

Vila Malina

pREMIERA

Svetlana Makarovič svojemu odličnemu
radijskemu opusu s premiero radijske
igre za otroke Vila Malina dodaja še en
biser v mozaik otroške fantazije. Mala
vila, ki ne ve, kako ji je ime, pri iskanju
imena spozna najrazličnejše načine
pohlepa, nečimrnosti in posestništva. Pa
vendar ji ob koncu ostane toliko veselja
in moči, da v vsem tem najde tudi svoje
ime, Malina. Igro z velikim uspehom
igrajo tudi v Lutkovnem gledališču
v Ljubljani in Svetlana Makarovič se
Svetlana Makarovič
tako prvič predstavlja tudi kot režiserka
v gledališču in radijskem mediju. Poseben čar pa igri daje še
avtoričina izvirna glasba, ki v interpretaciji igralcev lutkovnega
gledališča postane eden izmed nosilnih elementov igre. Veseli
bomo, da boste igri, ki je nastala v sodelovanju med Radiem
Slovenija in Lutkovnim gledališčem Ljubljana, z veseljem
prisluhnili. Zasedba vlog: Vila Malina – Asja Kahrimanović,
Lilija, Šoja – Urška Hlebec, Studenec, Jazbec – Branko Vižintin,
Jež – Miha Arh, Podlasica – Gašper Malnar.
Tehnični asistent: Zmago Frece, asistentka režije: Bernarda
Černe, glasbena priredba: Nino de Gleria, tonski mojster: Staš
Janež, izvirna glasba in režija: Svetlana Makarovič, radijska
realizacija Aleš Jan.
Nedelja, 15. aprila, ob 18.05 na III. programu – programu Ars
Spomini, pisma in potopisi

Jože Vokač

Spomini na preživetje
Hude življenjske preizkušnje v ljudeh pogosto zbudijo željo
izraziti se, nekako povedati, kaj jih teži in vznemirja, ter
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tako ohraniti spomin na dogodke, ki so bili prelomni zanje,
lahko pa tudi za ves narod. Izgnanstvo je prav gotovo takšna
izkušnja. Leta 1894 rojeni Mariborčan Jože Vokač je začel
pisati svoj dnevnik 27. marca leta 1941, v obdobju protestov
proti pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu, ga nadaljeval,
ko je bil junija z družino, ženo in otrokoma izgnan v Srbijo,
ter končal januarja leta 1945, ko mu je v izgnanstvu umrla
žena. Dnevnik, ki ga je likovno nadarjen avtor po vojni tudi
ilustriral, je leta 2000 izšel v reviji Borec.
Za oddajo smo izbrali nekaj odlomkov iz leta 1942, ki govorijo
o večni skrbi družine za golo preživetje.
Oddajo je uredila Vida Curk.
Četrtek, 19. aprila, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Henry Fielding
− ob 300. obletnici rojstva
Leta 1707 rojeni Henry Fielding že
stoletja mami bralce in buri literarne
teoretike. Njegova knjižna bera je
velika. V prvem obdobju ustvarjanja
je pisal za gledališče, po uvedbi
gledališke cenzure pa je gledališče
zapustil in se posvetil prozi. Zanimale
so ga komične in predvsem satirične
teme. Kot posmeh na moralistični
roman Samuela Richardsona Pamela
ali nagrajena krepost iz leta 1740 je
Henry Fielding
Fielding leta 1742 napisal roman v
pismih Shamela in se v njem ponorčeval iz svetohlinstva in
lažne krepostnosti. V naslednjih letih je izdal še tri romane:
Resnično zgodbo Josepha Andrewsa, Toma Jonesa - najdenčka
in Amelio.V Josephu Andresu in Tomu Jonesu gre za skupno
tematsko izhodišče, zavajanje z lažnim videzom in soočenje
lažnega videza z resničnim stanjem.
Zadnji roman Amelia je v pogledu odnosa do komičnosti
in satire popolna izjema, saj obeh značilnosti Feldingovega
pisanja ni več zaznati. Če je pisatelj v Josephu Andrewsu in
Tomu Jonesu še duhovito in prvoosebno usmerjal bralca v
določene napovedi, zaplete in razrešitve pripovedi, te aktivne
vloge v Amelii nima več. V literarnem večeru, ki ga pripravlja
Tone Frelih, bodo ob že prevedenem Tomu Jonesu prvič
predstavljeni tudi odlomki iz Shamele, Josepha Andrewsa in
Amelie v prevodu Irene Trenc-Frelih.
Urednik oddaje je Marko Golja.
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Torek, 24. aprila, ob 20.00 na III. programu – programu Ars
Literarni večer

Olga Tokarczuk

Radost ustvarjanja svetov
Najbolj priljubljena poljska
romanopiska Olga Tokarczuk (1962),
avtorica petih romanov in dveh zbirk
novel, predstavlja fabulistično smer
v sodobni poljski prozi. Oddajo
o njeni umetniški poti in njenih
najbolj znanih romanih je pripravila
prevajalka Jana Unuk.
Roman Pravek in drugi časi (prevod
Jasmina Šuler Galos) s svojo ciklično
časovno strukturo predstavlja mitično
Olga Tokarczuk
podobo sveta in z neposredno tezo
razkriva, da je pisanje romana, snovanje njegove strukture in
pripovedi, vsakič znova radost ustvarjanja sveta.
Organizacijski izvor romana Olge Tokarczuk Nočna hiša, dnevna
hiša (prevod Jana Unuk) je prostor. To je saga krajev, kjer pisateljica živi, v prerezu časa, palimpsestno tkanje zgodb in dogodkov,
ki jim je vtisnila pečat mej dveh svetov – nočnega in dnevnega.
Urednik oddaje Marjan Kovačevič Beltram.
Sreda, 25. aprila, ob 23.05 na I. programu
Literarni nokturno

Louis MacNeice

Dnevnik XVI
Louis MacNeice se je rodil leta 1907 v Belfastu na Severnem
Irskem in umrl leta 1963. Večino življenja je kot študent in nato
kot univerzitetni učitelj živel v Angliji, kjer je v tridesetih letih
kot eden vodilnih tedanjih angleških pesnikov z Audenom,
Spenderjem in drugimi pripadal znameniti »oxfordski skupini«.
Bolj kot politično angažiran pesnik se je uveljavil kot
ljubezenski lirik, čeprav je pisal tudi zelo brane satirične
verze. Ves čas je ohranjal stik z irsko kulturo in na Irskem
ga štejejo med svoje najpomembnejše pesnike. V zbirki
Jesenski dnevnik, zbirka je izšla 1938. leta, po mnenju mnogih
je to njegova najboljša, je nekako »vzel času mero« in v
pesnitvi iz štiriindvajsetih spevov z veliko lirično in hkrati
dokumentarno močjo prepletal osebno življenje z dogodki
sveta. V tej knjigi se je najbolj zavzeto vrnil tudi v svet Irske in
k vprašanjem irstva. Temeljna izkušnja njegovega pesnjenja
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je doživljanje sveta, ki je neukrotljivo pluralen. V njem ostaja
vprašanje enega in mnogih nerešljivo. Pesmi je izbral in
prevedel Veno Taufer.
Četrtek, 26. aprila, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Orhan Pamuk

Sneg
Orhana Pamuka pogosto uvrščajo med
postmodernistične pisatelje. Dolga
leta je bil najbolj bran pisatelj v Turčiji,
njegova priljubljenost doma pa se je
zmanjšala, ko je obsodil množične turške
poboje Armencev in Kurdov v Anatoliji
na začetku 20. stoletja. Zaradi te izjave
so sprožili proces proti njemu, vendar
ni bil nikoli obsojen. Njegovo delo je
prevedeno v več kot 40 jezikov, prejel
pa je tudi več državnih in mednarodnih
nagrad. Najodmevnejša med njimi
Orhan Pamuk
je prav gotovo Nobelova nagrada za
literaturo, ki jo je prejel oktobra lani. Pamuk se v svojih delih
pogosto loteva teme izgube identitete. Izgubo vsaj deloma vidi
kot posledico nasprotij med evropskimi in turškimi vrednotami.
Njegove romane odlikujejo zapletena in napeta zgodba ter
psihološko poglobljeno zasnovani liki. V oddaji, ki jo je pripravil
Gašper Troha, boste slišali odlomke iz del Bela trdnjava in Sneg.
Urednik oddaje je Matej Juh.
Ponedeljek, 30. aprila, ob 23.05 na I. programu
Literarni nokturno

Marko Rop

Pesmi

Marko Rop

Ponedeljekovi termini literarnih
nokturnov so že leto dni predvideni
za nove pesnice in pesnike, za take,
ki za seboj še nimajo pesniške zbirke,
ampak začenjajo svojo pot z objavami
v literarnih revijah in branji na
srečanjih mladih literatov. Tokrat
predstavljamo Marka Ropa, mladega
literata, fotografa in slikarja, ki šele
začenja svojo ustvarjalno kariero. Nase
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je opozoril z objavo pesmi v literarni reviji Poetikon.
Trenutno piše vzporedno več besedil hkrati, med drugim
zgodbo Deček in konj, roman Pianist in jagnjed in številne
ekspresivne pesmi. Nekaj jih je za literarni nokturno izbral
redaktor Tomaž Simon.
Torek, 1. maja, ob 20.00 na III. programu – programu Ars
Literarni večer

Ženske v južnoameriški literaturi
Ko govorimo o vlogi žensk v
južnoameriški literaturi, imamo
pravzaprav opravka z glasom zatiranih.
Ženske niso imele enakih možnosti, kot
so jih imeli moški, pogosto niso znale
pisati, kar je seveda vplivalo na to, da
so njihove misli in čustva z zamikom
ugledali luč sveta. Prav tako je njihovo
življenje krojila revščina, zato so se, če
so hotele ali ne, morale najprej spopasti
Teja Makoter
z vprašanjem preživetja.
Ženske so začele pisati predvsem zato, da so se počutile
vredne, da so lahko končno povedale, kar jim je ležalo na duši.
Niso se ukvarjale s tem, kako sestaviti dobro literarno delo in
kako ga predstaviti bralcu. Želele so le biti slišane. Mi bomo
slišali predvsem glasova Laure Esquivel in Rosario Ferro.
Avtorica oddaje je Teja Makoter, urednik pa Marjan Kovačevič
Beltram.
Torek, 1. maja, ob 21.05 na I. programu
Radijska igra

Leopold Suhodolčan

Osvajanje vrha

PONOVITEV

V radijski igri Leopolda Suhodolčana Osvajanje vrha je
naključno nedeljsko srečanje dveh znancev na poti v goro
avtorju rabilo za svojevrstno oblikovano dramsko dogajanje,
v katerem je združil dogodke bližnje preteklosti in sedanjosti
ter domiselno prepletel neposreden dialog med moškima
srednjih let, nekdanjima sošolcema, in njuna moška, osebna
spominjanja in izpovedi. Prav hkratno soočenje s povsem
različnima življenjskima potema – Lazarjevo, ki je meščan, in
Gregorjevo, ki dela na očetovi kmetiji – nam na zanimiv način
odkriva eksistenčne stiske in zapletene življenjske dileme
sodobnega človeka.
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Leopold Suhodolčan

Zasedba vlog: Lazar – Rudi Kosmač in
Gregor – Boris Juh. Sodelujejo še: Janez
Albreht, Mojca Ribič, Jerca Mrzel, Majda
Grbac, Minu Kjuder, Maja Boh, Silva Čušin,
Nika Pirjevec, Anica Veble in Srečo Špik.
Radijska izvedba: ton in montaža – Jure
Culiberg, tehnični asistent – Sandi Zgonc,
glasbena oprema – Peter Čare, asistentka
režije – Mojca Cavazza, dramaturgija
– Pavel Lužan, režija – Aleš Jan.
Posneto v studiih Radia Slovenija
decembra 1979.

Nedelja, 13. maja, ob 18.05 na III. programu - programu Ars
Spomini, pisma in potopisi

Roma Ligocka

Deklica v rdečem plašču
Roma Ligocka se je rodila leta 1938 v Krakovu. Pod lažnim
imenom je z materjo preživela leta nacizma. Pozneje je delala
kot kostumografka za oder, film in televizijo. Danes piše in
slika, živi v Münchnu in Krakovu. Leta 2000 je izšla njena
avtobiografija Deklica v rdečem plašču (Das Mädchen im roten
Mantel), ki je postala mednarodna knjižna uspešnica.
Roma Ligocka v njej s perspektive otroka opisuje, kako se iz
otroštva, ki bi moralo biti varno in lepo, razvije huda travma.
Tik pred uničenjem judovskega geta v Krakovu jima je z materjo
uspelo pobegniti. Življenje jima je rešil dekličin rdeči plašček.
Veliko kasneje jo je v Spielbergovem filmu Schindlerjev
seznam pretresel prizor majhne deklice v rdečem plaščku.
Spomini so oživeli in v deklici je prepoznala sebe. Njena
avtobiografija je nenavadna zgodba senzibilne in nadarjene
ženske, ki vodi od temnega otroštva do barvitega življenja
umetnice. Odlomek je prevedla Meta Ornik, oddajo pa je
uredila Ingrid Kovač Brus.
Sreda, 16. maja, ob 22.05 na 3. programu - programu Ars
Kratka radijska igra	

Zdenko Kodrič

Družinska slika

pREMIERA

Kratka radijska igra Družinska slika je nastala po zgodbi
slovenskega pisatelja Zdenka Kodriča Vsaka ženska je
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Magdalena. Izšla je lani v zbirki kratkih zgodb Visoka moda.
Radijsko priredbo je pripravil režiser Jože Valentič.
Kodričeva zgodba pripoveduje o
odtujenosti med starejšima zakoncema
in njunima odraslima hčerkama.
Dogajanje postopno odkriva zgrešeno
in prazno življenje, ki je v preteklih
letih prikrilo navidezno uspešno
življenje štiričlanske družine. V resnici
so vsi osamljeni, vsakdo po svoje
nesrečen in neizpolnjen. Njihove
odnose krojijo tradicionalni očetovi
patriarhalni nazori, po drugi strani
jih zastrupljajo materini lahkomiselni
flirti z drugim moškim, medtem ko
Jože Valentič
hčerki živita nekako v oblakih. Ampak
kljub vsemu življenje teče naprej.
Igrajo: Matej Recer, Ajda Toman, Darja Reichman, Daša
Doberšek, Slavko Cerjak.
Radijska izvedba: dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster
Matjaž Miklič, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije
Bernarda Černe, glasbena oprema Darja Hlavka, režiser Jože
Valentič.
Posneto v studiu Radia Slovenija februarja 2007.
Četrtek, 17. maja, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Matjaž Zupančič

Podobe sedanjosti
Matjaž Zupančič, eden najpomembnejših sodobnih slovenskih
dramatikov, ki je kar štirikrat prejel Grumovo nagrado, in
pisatelj, ki se je z romanom Sence v
očesu uvrstil med finaliste kresnika,
v svojih delih prikazuje tisto, kar
družba ali posameznik kažeta navzven.
Njegovi psihološki portreti so natančni
opisi človekove notranjosti, v odnosih,
ki jih prikazuje, se kažejo napetost med
spoloma in nenavadne oblike ljubezni
ter nasilje, ki prav tako zaznamuje
odnose med ljudmi.
Avtor literarnega večera je Mladen
Pavičić, urednik pa Vlado Motnikar.

Matjaž Zupančič
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Nedelja, 20. maja, ob 8.05 na I. programu
Radijska igra za otroke	

Vlado Žabot – Irena Glonar

Pihec in Puhec

pREMIERA

Radijska igra za otroke pripoveduje
zgodbo o prijateljstvu – tej najlepši igri
na svetu, o osamljenosti in odraščanju.
Mihec se je z mamo in očetom preselil
v mesto. Na deželi sta ostala babica in
dedek. Dolgčas jima je in komaj čakata,
da ju obišče. Pogrešata pa ga tudi
njegovi najljubši igrači, Pihec in Puhec,
pozabljeni v peskovniku pred hišo.
Pravljico je napisal slovenski pisatelj
Vlado Žabot, za radio pa jo je priredila in
Irena Glonar
režirala Irena Glonar.
Igrajo: Zvone Hribar, Uroš Smolej, Polde Bibič, Ivanka Mežan,
Sabina Kogovšek, Jurij Souček, Aleš Valič, Brane Grobar, Dare
Valič, Ljerka Belak in Gregor Čušin.
Radijska izvedba: ton in montaža – Jure Culiberg, tehnični
asistent –Zmago Frece, glasbena oprema – Darja Hlavka,
asistentka režije – Helena Mugerle.
Torek, 22. maja, ob 20.00 na III. programu – programu Ars
Literarni večer

Vladimir Körner

Črepinje v travi
Vladimir Körner (1939), prozaist
in filmski scenarist, spada med
najizrazitejše ustvarjalce češke literature
druge polovice 20. stoletja. Njegov
pomen je bolj ali manj enakovreden na
obeh področjih. Lani je dobil državno
nagrado za literaturo. Tematsko se
ukvarja bodisi z obdobjem druge
svetovne vojne, časom po njej in
povojnimi moralnimi dilemami
bodisi z zgodovinsko prozo – kar
je bil njegov odgovor na cenzorsko
omejevanje umetnikov v 70. in 80.
letih. Zgodovinskih tem se loteva kot
univerzalnih problemov človeške usode,
Vladimir Körner
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pripisuje jim splošno eksistencialno, pogosto eksistencialistično
naravo. Njegovi romani in novele so stilistično pravi biseri, na
primer Črepinje v travi, Mrtev rokav, Adelheid, Peščena kosa,
Zdravnik umirajočega časa, Pasja koža, Prevarani.
Avtorica oddaje je Nives Vidrih, urednica pa Tina Kozin.
Četrtek, 24. maja, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Amy Tan

Nasprotje vere
Ameriška pisateljica kitajskih korenin
je močno navezana na svoje azijske
korenine. V svoji družini predstavlja
prvo generacijo v Ameriki rojenih
Kitajcev. Izrazito jo je zaznamoval odnos
z materjo, ki ga je odlično opisala v
svojem izjemno uspešnem romanu Klub
srečnih žensk (1989), ki mu je sledila
tudi popularna filmska adaptacija.
Poleg tega, da je napisala več romanov,
Amy Tan
je Amy Tan izdala tudi zbirko esejev Nasprotje vere (2003), ki prinaša izvirno in osvežujočo meditacijo
o človeških izbirah, svobodi, sreči in nesreči. Njeno zadnje delo
Rešiti ribo pred utonitvijo (2005) opisuje izginotje skupine ljudi,
ki se je odpravila na raziskovalno ekspedicijo v Burmo.
Oddajo je pripravila Lea Flis, uredila pa Tina Kozin.
Nedelja, 27.maja, ob 22.05 na III. programu – programu Ars
Literarni portret

Jane Smiley
Pesnik in prevajalec Uroš Črnigoj
bo predstavil ameriško pisateljico
Jane Smiley z odlomkoma iz
romanov Tisoč akrov in Dobra vera.
Za Tisoč akrov, zgodbo o razpadu
kmečke družine, napisano po
predlogi Shakespearjevega Kralja
Leara, je pisateljica leta 1992 prejela
Pulitzerjevo nagrado, po romanu pa
je bil posnet tudi film. Njen doslej
zadnji roman Dobra vera, ki se dogaja
v svetu nepremičninskih posrednikov,
Jane Smiley
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je, podobno kot Tisoč akrov, pripoved o družinskem
podjetju, katerega razpad pospeši prišlek, ki ga sprejmejo
medse. Smileyjeva je med drugim avtorica devetih romanov,
ene zbirke kratkih zgodb in pred meseci izšle knjige esejev z
naslovom Trinajst pogledov na roman.
Urednik oddaje je Marko Golja.
Ponedeljek, 28. maja, ob 23.05 na I. programu
Literarni nokturno

Ana Pepelnik

Spet september
Med pesnicami in pesniki, ki so začeli objavljati v zadnjih
dveh letih, je Ana Pepelnik eden izmed najbolj prepoznavnih
glasov. Njena značilna pisava brez vejic, s premišljenimi
verznimi prestopi kot njihovimi nadomestki, je zdaj kratka
in zgoščena zdaj gostobesedna in napeljujoča v zgodbo.
Ves čas pa igriva, zakoreninjena v resničnost, ki je blizu
otroškemu videnju sveta in čudenju. Iz njenih verzov preseva
dobro poznavanje raznorodnih pesniških tradicij (čeprav
je v ospredju ameriška), ki jih spretno spleta v mrežo svoje
menjajoče se identitete (otroška, ženska, mladostniška). V
Literarnem nokturnu bomo slišali izbor njenih pesmi pod
zbirnim naslovom Spet september.
Oddajo je uredila Tina Kozin.
Četrtek, 31. maja, ob 21.05 na I. programu

Literarni večer

Zoé Valdés
Zoé Valdés sodi med najpomembnejše
sodobne kubanske pisateljice. Rojena
je bila leta 1959 v Havani, kjer je
tudi končala študij jezikoslovja in
pedagogike. V letih od 1984 do 1988
je bila zaposlena na UNESCU in
v kulturnem oddelku kubanskega
veleposlaništva v Parizu, od leta 1990
do leta 1995 pa je delala na kubanskem
Zoé Valdés
filmskem inštitutu v Havani.
Zaradi nestrinjanja z režimom Fidela
Castra je leta 1995 emigrirala v Evropo in zdaj živi v Parizu.
Njena literatura je zato na Kubi prepovedana. Slovenci jo
poznamo predvsem po njenem najslavnejšem romanu Dala
sem ti vse svoje življenje. Izšel je leta 2000 pri Mladinski knjigi

21
in bo tudi osrednja nit Literarnega večera Zoé Valdés. Z njim
je leta 1995 prišla v finale prestižne nagrade planeta. Roman
so doslej prevedli in izdali še v ZDA, Nemčiji, Franciji, Italiji,
na Portugalskem, Finskem, Švedskem, Poljskem, v Rusiji in
Turčiji. Ker je vsako poglavje zgodbe, ki govori o Kubi pred
revolucijo, povezano s tedanjo glasbo, so založniki ob knjigi
izdali še ploščo s to glasbo, ki jo bomo lahko poslušali v oddaji,
prav tako kot tudi avtoričin glas, saj je posebej za to oddajo
prebrala nekaj odlomkov iz svojih najpomembnejših romanov.
Oddajo je pripravil Marko Jenšterle, uredila pa Ingrid Kovač Brus.
Nedelja, 3. junija, ob 22.05 na III. programu – programu Ars
Literarni portret

Maja Gal Štromar
Maja Gal Štromar je študirala italijanščino in francoščino na ljubljanski
univerzi. Pot jo je vodila v Pariz na
mednarodno igralsko šolo Jacquesa
Lecoqa; po nekaj plodovitih letih na
gledaliških odrih v Ljubljani in Celju pa
se je skoraj povsem posvetila literaturi.
Njena besedila so preplet proze in
poezije. Tako ne preseneti, da v prozni
zgodbi naletimo na pesniške izlive, ki
obogatijo vsebino. Doslej je izdala pet
relativno različnih del: Goga 66000, Na
predpomlad mi reci ti, romantični Že
češnječas in mistično Amigdalino srce.
Maja Gal Štromar
Njen zadnji roman Ljubeznica ali svetloba po dekretu je resnejši in mračnejši,
spogleduje se s prozo Dolenca ali Frančiča. Pa vendar Maja Gal
Štromar ostaja izvirna, drzna in privlačna hkrati, le obliko pisanja
je iz izbrušenega stilizma spremenila v grob, na trenutke celo pocestni jezik. Učinek zagotovljen, kakor tudi takrat, ko jo srečamo na
odrskih deskah, na katerih interpretira svoje solistične gledališke
projekte, ugotavlja med drugim avtor oddaje Tomaž Simon.
Torek, 5. junija, ob 20.00 na III. programu - programu Ars
Literarni večer

Tomo Rebolj alias Aaron Kronski

Skrivnostni pravljičar
Tomo Rebolj se je na literarnem prizorišču pojavil v začetku
70-ih let kot pravljičar in izpovedni pripovedovalec o življenju,
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ljubezni ter številnih odmikih v magične preplete. Pravljičar,
ujet v valovanje morja, se je pozneje, ob koncu 80-ih let, ob
obisku Amerike, prelevil v zasebnega preiskovalca Aarona
Kronskega. Literarni lik, ki se je skozi izpovedi spremenil v
samega sebe, v pisatelja. Tomo in Aaron se zrcalita skozi prizme
romanesknih del, v katerih njun vsakdanjik prelamljajo obiski
angelov, transformacije ptičev, preučevanje zla …
V triintridesetih letih pisateljevanja je izdal ta prozna dela:
Goldenbruk in Sanja, Baltazar/Rumenonoroki, Čudaki, Alfa
Pauna, Barnicz, Vražji glas, Mesto angelov, Divjanje ali junak
našega časa, Vaya cos Dios, amigo, Pogrezanje, Človek, ki se
je pretepal z angeli, Nasmeh zla, Stražar, Lutke, Pravljičarjeva
smrt, Oko, d. o. o, Egiptovska žaba in roman Gnomi, ki je
izhajal v reviji Mentor. Veliko njegovih krajših sestavkov
je izšlo v Novi reviji, napisal je tri radijske igre (Aglaram
Čarovnik, Beli jelen, Drevo) in dramo Waldorf – Astoria, ki so
jo uprizorili v gledališču Proces, v katerem je tudi sam igral.
V literarnem večeru, ki ga pripravljata avtorica Ilona Jerič in
urednik Tomaž Simon, bomo zaveslali med svetove, pravljične
in zle rodove Aarona Kronskega.
Četrtek, 7. junija, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Carlos Fuentes

Malintzin, Maria, Malinche
Carlos Fuentes sodi v sam vrh sodobne
mehiške književnosti. Slovenci ga
poznamo po prevodih njegovih
romanov, med katerimi so Smrt
Artemia Cruza, Terra nostra, Pogumni
novi svet, Levitev, Stari gringo, Diana
ali samotna boginja lova in Aura.
Najprej je pisal v skladu z realistično
tradicijo, nato pa je vedno bolj
Carlos Fuentes
uporabljal moderne tehnike pisanja,
večglasje oseb in notranji monolog, ki dajejo njegovim
delom izjemno notranjo napetost, pretanjeno zgradbo in
slikovitost jezika. Njegov pisateljski zamah riše veličastno
fresko sodobnega mehiškega življenja, pa tudi stik azteške in
španske civilizacije, iz katerega se je rodil prvi Mehičan, sin
Hernána Cortésa in azteške princese Malintzin. O tem govori
tudi priredba drame Vse mačke so sive, v katerikjer si stojita
nasproti beseda in moč – Moctezuma ali moč usodnosti in
Cortés ali moč volje.
Oddajo je pripravila Alenka Bole Vrabec.
Urednica oddaje je Tadeja Krečič Scholten.
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Četrtek, 7. junija, ob 23.05 na I. programu
Literarni nokturno

Leconte de Lisle

Malajski pantumi
Charles Marie René Leconte de
Lisle je eden največjih francoskih
pesnikov devetnajstega stoletja
in najpomembnejši član skupine
parnasovcev, ki so se združili okrog revije
Parnasse contémporain in so zagovarjali
idejo, da je umetnost sama sebi namen
- l’art pour l’art. Leconte de Lisle si za
temo poleg antičnih motivov, značilnih
za parnasovce, jemlje tudi srednjeveške,
predvsem pa budistične in eksotične
Leconte de Lisle
motive. Pesnik je oživljal eksotične
pesemske oblike in ena od najbolj
privlačnih je prav malajski ali indonezijski pantum. Pantum je
sestavljen iz štirivrstičnic, kjer se drugi in četrti verz vsake kitice
v naslednji kitici ponovita kot prvi in tretji verz. Pesem se plete
kot kita ali vodni tok navidez v neskončnost, dokler se ne konča
s ponovitvijo prvega verza. Malajski pantum je bil poglavitna
oblika malajske ljubezenske poezije. Ponavljajoči se verzi so
ponazarjali naravni ritem ljubezni. Tako tudi v slovenskem
prevodu Marije Javoršek. Nokturno je uredil Marko Golja.
Torek, 12. junija, ob 20.00 na III. programu – programu Ars
Literarni večer

René Char – ob stoti obletnici rojstva
Francoski pesnik René Char se je
rodil 14. junija 1907 v L’Isle-surSorgue (Vaucluse). Sprva je pripadal
krogu nadrealistov. Med vojno je
pisal akcijsko liriko upora, pozneje
pa filozofsko meditativno, ezoterično,
navidez hermetično poezijo večinoma
v prostem verzu. Pisal je tudi dramske
pesnitve in eseje. V slovenščino je
pesmi Renéja Chara prepesnil Aleš
René Char
Berger in njegove prevode bomo slišali
tudi v Literarnem večeru, ki ga objavljamo ob stoti obletnici
pesnikovega rojstva. V oddaji bodo nastopili Dare Valič, Ivan
Rupnik ter Majda Grbac.
Urednica oddaje je Tadeja Krečič Scholten.
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Četrtek, 14. junija, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Salman Rushdie

Otroci polnoči
Britansko-indijski pisatelj in esejist
Salman Rushdie je zaslovel s svojim
drugim romanom Otroci polnoči, za
katerega je prejel ugledno britansko
nagrado booker. Zunaj literarnih krogov
je najbolj znan po silovitih odzivih
svetovne islamske skupnosti na njegov
četrti roman Satanski stihi – zaradi
številnih smrtnih groženj in izrečene fatve
se je moral mnogo let skrivati in v javnosti
Salman Rushdie
se je le redko pojavil. Vsako leto še vedno
prejme, kot pravi, “nekakšno voščilnico za valentinovo”, v kateri
mu sporočajo, da še niso pozabili poziva za njegov umor. Toda
po Rushdijevih besedah gre bolj za retoriko kot pravo grožnjo.
V esejistični knjigi Prekoračitev meje je naštel nekaj pisateljev,
ki jih občuduje: Itala Calvina, Arundhati Roy, Thomasa
Pynchona in predvsem Güntherja Grassa, ki ga je z delom
Pločevinasti boben spodbudil k pisanju romana Otroci polnoči.
V oddaji, ki jo je pripravil Slavko Gaberc, boste med drugim
slišali odlomke iz omenjenih dveh romanov.
Urednik oddaje je Matej Juh.
Nedelja, 24. junija, ob 18.05 na I. programu
Radijska igra

Ivo Šorli – Janko Moder

Tolminca na tem in onem svetu
Radijska igra Tolminca na tem in onem
svetu je nastala po istoimenski humorni
zgodbi iz knjige Zgodbe o čednostih, ki jo
je že leta 1921 izdal slovenski pisatelj Ivo
Šorli, avtor obsežnega literarnega opusa iz
prve polovice dvajsetega stoletja. Najbolj so
mu uspele številne novele, manj romani in
drame, vendar celotno delo priča, da avtor
ni bil brez šaljive in pikre duhovitosti, pa
tudi ne brez ustvarjalne domišljije.
Metka Rojc
Šorlijeve groteskne Zgodbe o čednostih
pripovedujejo o raznih človeških napakah, vse se godijo na
Tolminskem, nekatere pa tudi v onstranstvu, tako kot ta, ki jo
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je že leta 1939 za radio priredil Janko Moder.
Groteskna komedija Tolminca na tem in onem svetu ima
nravstveno motiviko: pripoveduje o nepopustljivi človekovi
trmoglavosti in o njegovem uveljavljanju volje do moči nad
drugim. Komedija je bila posneta v studiih Radia Slovenija
oktobra 1996.
Igrajo: Blaž Rinež – Danilo Benedičič, Jurij Hudnik – Aleksander
Valič, Možic in Nebeščan – Grega Čušin, Čuvaj – Ivan Rupnik,
Nadzornik in Miklavž – Franc Markovčič, Peter – Borut Veselko.
Radijska izvedba: ton in montaža – Metka Rojc, tehnični asistent –
Martin Florjančič, asistentka režije – Daša Dovžan, glasbena oprema
– Cvetka Bevc, dramaturgija – Pavel Lužan, režija – Metka Rojc.

Torek, 26. junija, ob 21.05 na I. programu
Radijska igra

Milan Jesih

Ljubiti

PONOVITEV

Za praznični večer smo izbrali
ponovitev radijske igre Ljubiti, ki jo je
napisal slovenski pesnik Milan Jesih.
Avtor je svojo igro podnaslovil kot
‘vaje za ženski in moški glas’. Glasova
skušata v najrazličnejših pojmovnih
in besednih osvetljavah ponazoriti
vsebinski pomen enega najbolj
uporabljanih glagolov na svetu, pri tem
se seveda razodeva vsa Jesihova besedna
genialnost. Njegova igra Ljubiti terja
mojstrske poustvarjalce. Anica Kumer
in Janez Hočevar sta te ‘vaje za ženski in
Anica Kumer
moški glas’ izvedla z vsem artističnim
bleskom, kar ga premoreta, in tako
dosegla bleščečo interpretacijo Jesihove
dvoumno-ironične besedne parade.
Režiserka Rosanda Sajko in tonska
mojstrica Metka Rojc sta ustvarili
bleščečo radiofonsko nadgraditev.
Igrala sta Anica Kumer in Janez Hočevar.
Radijska izvedba: ton in montaža
– Metka Rojc, tehnični asistent – Sandi
Zgonc, asistent režije – Jože Valentič,
glasbena oprema – Peter Čare,
dramaturgija – Borut Trekman, režija
Janez Hočevar - Rifle
– Rosanda Sajko.
Posneto v studiih Radia Slovenija maja 1984.
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Četrtek, 28. junija, ob 21.05 na I. programu
Literarni večer

Luigi Pirandello

Šest oseb išče avtorja
Delo italijanskega avtorja Luigija
Pirandella obsega romane, številne
kratke zgodbe in okrog 40 dram. Kot
avtor je prepoznaven po tem, da v delih
prikazuje, kako se umetnost oziroma
iluzija prepleta z resničnostjo in ljudi,
ki vidijo stvari vsak po svoje – besede
niso več nekaj zanesljivega, realnost
pa je hkrati resnična in neresnična.
Prav zato je dogajanje v nekaterih
Pirandellovih delih nenavadno, ne
gre več za posnetek življenja, temveč
za umetelno konstrukcijo, na primer
Luigi Pirandello
v igri Šest oseb išče avtorja. To je v
zgodovini dramatike pomenilo nekaj povsem izvirnega in
prav za “drzno in sijajno prenovo dramatike in gledališča” je
Pirandello leta 1934 prejel Nobelovo nagrado za literaturo.
Njegove tragične farse so potem pogosto omenjali kot
predhodnice drame absurda. V oddaji, ki jo je pripravil
Gašper Troha, boste slišali odlomke iz omenjene igre ter
drugih Pirandellovih dramskih in proznih del.
Urednik oddaje je Matej Juh.
Petek, 22. junija, ob 22.05 na III. programu – programu Ars
Radijska igra	

Boštjan Tadel

Anywhere out of this World

Boštjan Tadel

pREMIERA

Boštjan Tadel je eden najplodovitejših
slovenskih piscev radijskih iger; v
arhivu Radia Slovenija je trideset
njegovih del, od pionirske tranzicijske
satire “Klinika Tivoli d. o. o.” do
politične burleske “Res publika
Slovenija”. Naslov “Anywhere out of
this World” je citat pesmi Charlesa
Baudelaira; kot kritični motrilci
potrošniške sedanjosti si junaki te
Tadlove srhljive komedije, kakor je
sam naslovil igro, v duhu naslova želijo
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zapustiti ta planet. Kot vrhunski znanstveniki, nobelovci,
vedo, da jim tehnologija to že omogoča, naivni pa so, ko
mislijo, da jim bo uspelo ukaniti vladarja - denar.
Igra je bila v svoji prvotni, gledališki različnici uspešno
uprizorjena v Mali Drami Slovenskega narodnega gledališča
v Ljubljani. Dramaturg radijske izvedbe je Goran Schmidt,
režiser pa Aleš Jan.
Torek, 19. junija, ob 21.05 na I. programu
Radijska igra, ponovitev

Prežihov Voranc

Ljubezen na odoru
Tretja radijska igra iz našega letošnjega
cikla vélikih slovenskih igralcevgovorcev je nastala po znameniti
povesti Prežihovega Voranca, z
nepozabnim Stanetom Potokarjem v
glavni vlogi.
Prežihov Voranc je svojo povest napisal
tik pred začetkom druge svetovne
vojne, ko se je zatekel v Pariz, kjer je
bil blagajnik Komunistične partije
Jugoslavije. Hkrati je bil neutruden in
Stane Potokar
nadarjen pisatelj, rojen pripovednik.
V slovensko slovstvo je vnesel duh in dih zemlje, kakor ni to
uspelo še nikomur pred njim. Povest, ki je navdihnila tudi
filmsko upodobitev slovenskega filmskega režiserja Vojka
Duletiča konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je že leta
1953 vznemirila tudi Vlada Habjana, da je naredil radijsko
priredbo. Igra se tako uvršča med najstarejše slovenske
radijske igre. Usoda vitalne Radmance, ki ob možu bajtarju
rojeva otroke, vsakega z drugim moškim, je v bistvu globoko
nežna, saj nas prepriča s svojo voljo in močjo za svobodo, ki si
jo sama vzame in izživi do tragičnega konca.
V drugih vlogah nastopajo še Ruša Bojc, Vida Juvan in Slavo
Švajger, režirala je Maša Slavec, tonski mojster je bil Niko Jeras,
dramaturg pa dolgoletni urednik radijskih iger Emil Smasek.
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Evropski klasični nokturno
Vsako noč na programu Ars zazveni Evropski klasični
nokturno – Euroclassic notturno.
Evropski klasični nokturno je skupni nočni program radijskih
postaj: Velike Britanije, Švedske, Norveške, Nizozemske,
Danske, Poljske, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Romunije
Bolgarije in Slovenije. BBC oddaja
program vsako noč, od polnoči do osmih
zjutraj, članice tega združenja pa se lahko
poljubno vključujejo in izključujejo iz tega
prenosa, a vendar v skladu z zahtevo, da
zaradi avtorskih in izvajalskih pravic nihče
ne sme prenašati več kot šest ur programa.
BBC prilagaja program željam članic
tega združenja – predvsem so pozorni na
pomembnejše praznike sodelujočih držav
in temu primerno oblikujejo program.
Tako bo tudi letos spored 25. junija
Andrej Bedjanič
posvečen slovenskim poustvarjalcem pa
tudi glasbi slovenskih skladateljev.
Nagradno vprašanje:
Kdaj je na sporedu Evropski klasični nokturno?
Odgovore pošljite na elektronski naslov:
andrej. bedjanic@rtvslo.si
oziroma po pošti:
Andrej Bedjanič
uredništvo glasbenih oddaj III. programa/programa Ars
Tavčarjeva 17
1000 Ljubljana

JAZZ na programu Ars
Med 2. svetovno vojno, torej v 40. letih prejšnjega stoletja,
je začel predvsem v New Yorku nastajati nov jazzovski stil,
imenovan be bop. Z njim je jazz zakorakal iz obdobja swinga,
prerasel okvire zabavništva in popularne glasbe in postal
resna umetniška zvrst. Tako ga seveda tudi na Radiu Slovenija
uvrščamo v programe resne glasbe, torej na ugledni program Ars.
V uredništvu za jazz pripravljamo štiri redne tedenske oddaje:
ponedeljkovo Jazz Avenijo, sredin Jazz Session, petkov Jazz
Ars (vse so na sporedu ob 23.00) in polurno torkovo oddajo
Big Band RTV Slovenija se predstavi (ob 15.00). Oddaje so
namenjene tako zgodovini jazza, saj v njih predstavljamo tako
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rekoč vse stare jazzovske legende kot
seveda sodobnemu dogajanju v jazzu.
Vsak zadnji petek v mesecu pa se
ob 22.30 začne prenos jazzovskega
koncerta, ki ga omogoča EBU,
Evropska zveza radijskih postaj
(European Broadcast Union). Tako
naši poslušalci lahko slišijo tudi
nepozabne koncerte, ki jih pripravljajo
v evropskih prestolnicah.
Posebno pozornost posvečamo lastni
produkciji v našem Studiu 14 kot
Hugo Šekoranja
tudi na prizoriščih zunaj hiše. Nosilec
domače produkcije je slovenski
jazzovski orkester Big Band RTV Slovenija, priložnost pa
dajemo tudi mladim, neuveljavljenim skupinam, saj jim
omogočamo studijska snemanja.
Že tradicionalni pa so postali redni mesečni jazzovski
koncerti v Studiu 14. O teh dogajanjih ljubitelje jazza po želji
tudi obveščamo. Pišite nam in prejemali boste obvestila o
dogajanju, povezanem z našim big bandom; naslova sta:
Uredništvo za jazz
Radio Slovenija
1550 Ljubljana
ali
jazz@rtvslo.si
Urednik za jazzovsko glasbo je Hugo Šekoranja (hugo.
sekoranja@rtvslo.si), naš stalni sodelavec pa Marko Kumer
(marko.kumer@guest.arnes.si), avtor oddaj Jazz Ars in Jazz
Avenija.

Program Ars,
največja koncertna dvorana
Nedelja, 22. aprila ob 17.30 na III. programu - programu Ars

Naša pesem – Maribor 2007
Neposredni prenos osrednjega tekmovanja
pevskih zborov v Sloveniji

Slovenski glasbeni dnevi 2007 – tudi letos
na programu Ars.
Glasbeni uredniki programa Ars bodo pripravili štiri
neposredne prenose, reportažo z mednarodnega
muzikološkega simpozija in novinarske prispevke za Dnevno
informativne oddaje Radia Slovenija.
Urednica prenosa: Brigita Rovšek
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Ponedeljek, 23. aprila, ob 19.30
Slovenska filharmonija

Simfonični orkester RTV Slovenija
Dirigent: Uroš Lajovic
Solista: Boštjan Lipovšek, rog in Uroš Polanc, pozavna
Spored:
Marjan Kozina: Davnina
Tomaž Habe: Koncert za rog in orkester
Danilo Švara: Juvenalija
Maks Strmčnik: Koncert za trombon in orkester
Torek, 24. aprila, ob 19.30
RA SLO Studio 14

Big Band RTV Slovenija
Solistka: Eva Hren
Spored: slovenske ljudske v jazzovski priredbi
Sreda, 25. aprila, ob 19.30
Slovenska filharmonija

Zborovska glasba 2007 – DSS
Ženski zbor SGBŠ, zborovodja: Tomaž Habe
Vokalna skupina Solzice, zborovodkinja: Marjetka Podgoršek
Horžen
Komorni dekliški zbor Škofijske klasične gimnazije,
zborovodkinja: Helena Fojkar Zupančič, Moški zbor Ad
hoc, zborovodja: Aco Biščević, Vokalna skupina Canticum,
zborovodja: Jože Fuerst, Komorni zbor Akademije za glasbo,
zborovodja: Marko Vatovec, APZ Tone Tomšič Univerze v
Ljubljani, zborovodkinja: Urša Lah
Spored: nova dela slovenskih skladateljev
Četrtek, 26. aprila

Dan slovenske glasbe od jutra do polnoči
Slovenski dan bo zasnovan na temo nacionalno in
domoljubno v glasbi. Oddaje o glasbi bodo obogatili tudi
prispevki z mednarodnega muzikološkega simpozija na
Dnevih slovenske glasbe 2007.
Slovenski dan bo zaokrožil zadnji koncert v veliki dvorani
Slovenske filharmoniji.
Igral bo – Orkester slovenske filharmonije
Dirigent: Anton Nanut
Solist: Miran Kolbl, violina
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Spored:
Dušan Bavdek: Hoquetus I in II
Matija Bravničar: Koncert za violino
Blaž Arnič: Simfonija št. 8, »Na domači grudi«
Ponedeljek, 30. aprila, od 7.20 do 23.00 na III.programu programu Ars

Dan Marjana Kozine
Glasbeno uredništvo programa Ars bo
zadnji aprilski dan v celoti posvetilo
predstavitvi življenja in dela skladatelja
Marijana Kozine. V glasbenih oddajah
bodo zazveneli najnovejši posnetki
glasbe iz Kozinovega opusa, požlahtnile
pa jih bodo dragocenosti iz zakladnice
glasbenega arhiva Radia Slovenija.
Dan bo zaokrožil neposredni prenos
koncerta Simfonikov RTV Slovenija.
Program:
Marjan Kozina
Marjan Kozina: Baletna suita
Marjan Kozina: Štiri kitajske miniature za sopran in orkester
Sergej Prokofjev: Puškiniana, op. 70
Sergej Prokofjev: Pepelka, baletna suita
Dirigent: Rene Gulikers
Solistka: Urška Žižek Plavec, sopran

Prenosi iz
Metropolitanske opere
Urednica neposrednih prenosov:
Marjana Mrak

Marjana Mrak

Sobota, 21. aprila, ob 19.30
G. F. Haendel

Julij Cezar
Izvajalci: Ruth Ann Swenson (Kleopatra), David Daniels
(Julij Cezar), Alice Coote (Sesto), Patricia Bardon (Cornelia),
Lawrence Zazzo (Tolomeo)
Zbor in orkester Metropolitanske opere vodi dirigent Harry Bicket
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Sobota, 28. aprila, ob 19.30
G. Puccini

Plašč, Sestra Angelika, Gianni Schicchi
Plašč
Izvajalci: Maria Guleghina, Salvatore Licitra, Juan Pons, David
Cangelosi, Paul Plishka, Stephanie Blythe
Sestra Angelika
Izvajalci: Barbara Frittoli, Heidi Grant Murphy, Stephanie
Blythe, Patricia Risley, Wendy White, Barbara Dever, Maria
Zifchak
Gianni Schicchi
Izvajalci: Olga Miktitenko, Massimo Giordano, Alessandro
Corbelli, Stephanie Blythe, Bernard Fitch, Paul Plishka, Peter
Volpe, Leith Miller.
Zbor in orkester Metropolitanske opere vodi dirigent James
Levine
Ponedeljek, 7. maja, ob 19.30
C. W. Gluck

Orfej in Evridika
Izvajalci: Lisa Milne (Evridika), Heidi Grant Murphy (Amor),
David Daniels (Orfej)
Zbor in orkester Metropolitanske opere, dirigent James Levine

Operna sezona Evroradia
Urednica neposrednih prenosov je
Luisa Antoni.

Luisa Antoni

Sobota, 12. maja, ob 20.05

Prenos iz Schwetzingena
Giovanni Legrenzi – Giustino, opera v treh dejanjih
Izvajalci: Georg Nigl (Anastasio), Maya Boog (Arianna),
Elisabeth Kulman (Giustino), Delphine Galou (Eufemia),
Peter Kennel (Vitaliano)
Ansambel Balthazar Neumann, dirigent Thomas Hengelbrock
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Sobota, 19. maja, ob 19.30

Placido Domingo - ob 40-letnici dela
Prenos iz Dunajske državne opere
Program: odlomki iz opere Valkira Richarda Wagnerja in
odlomki iz opere Otello Giuseppa Verdija
Izvajalci: Deborah Voigt, Placido Domingo, Kurt Rydl,
Krasimira Stojanova
Orkester Dunajske državne opere, dirigent Seiji Ozawa
Sobota, 26. maja, ob 20.05
Peter Iljič Čajkovski

Jolanta, lirična opera v enem dejanju
(koncertna izvedba)
Prenos iz Toulousa
Izvajalci: solisti, Choeur du Capitole de Toulouse, dirigent
Tugan Sohijev
Sobota, 9. junija, ob 20.00
Gaetano Donizetti

Don Pasquale, komična opera v treh dejanjih
Prenos iz Ženeve
Izvajalci: Simone Alaimo (Don Pasquale), Marzio Giossi (Dr.
Malatesta), Juan José Lopera (Ernesto), Patrizia Ciofi (Norina)
Zbor ženevske opere in Orkester italijanske Švice vodi dirigent
Evelino Pidò

Koncerti Evroradia –
cikel »Na skladateljevem domu«
Urednica prenosov je Suzana Vidas Karoli
Ponedeljek, 7. maja, ob 20.05

Koncert Češkega radia
Prenos iz kraja Kalište na Češkem
Program: izbor iz vokalnega opusa Gustava Mahlerja
Izvajalci: Gabriela Benacková, sopran, Roman Janál, bariton,
in Karel Kosárek, klavir
Ponedeljek, 14. maja, ob 20.05

Koncert Nizozemskega radia
Prenos iz Utrechta
Program: komorna dela Juliusa Röntgena
Izvajalci: Nienke Oostenrijk, sopran, Bart van de Roer, klavir
in godalni kvartet Párkányi
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Ponedeljek, 21. maja, ob 20. 05

Koncert Nemškega radia
Prenos iz Bonna
Program: samospevi Beethovna, Haydna, Neefeja, Riesa,
Kruffta, Righinija in Sterkla
Izvajalca: Martin Bruns, bariton, Christoph Hammer, klavir
Ponedeljek, 28. maja, ob 20.05

Koncert Nemškega radia
Prenos iz Bayreutha
Program: dela Richarda Wagnerja
Izvajalec: Stefan Mickisch, klavir
Ponedeljek, 4. junija, ob 20.05

Koncert Finskega radia
Prenos iz Sibeliusove hiše, Ainola, Järvenpää
Program: dela Sibeliusa in Boesmansa
Izvajalec: Godalni kvartet Tempera

Prenosi s slovenskih koncertnih odrov
Četrtek, 5. aprila, ob 20.00
Simfonični orkester RTV Slovenija

7. koncert v sezoni 2006/2007
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
Zvonimir Ciglič: Sinfonia Appassionata
Edward Elgar: Koncert za violončelo in orkester v e-molu, op. 85
Francis Poulenc: Stabat Mater za sopran, zbor in orkester
Solista: David Finckel, violončelo, Sabina Cvilak, sopran,
Komorni mešani zbor Škofijske klasične gimnazije, Komorni
zbor Megaron (zborovodja Damijan Močnik)
Dirigent: Brian Wright
Četrtek, 31. maja, ob 20.00
Simfonični orkester RTV Slovenija

8. koncert v sezoni 2006/2007
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
Marjan Kozina: Baletna suita
Marjan Kozina: Štiri kitajske miniature za sopran in orkester
Sergej Prokofjev: Puškiniana, op. 70
Sergej Prokofjev: Pepelka, baletna suita
Solistka: Urška Žižek Plavec, sopran
Dirigent: Rene Gulikers
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Četrtek, 21. junija, ob 20.00
Simfonični orkester RTV Slovenija

9. koncert v sezoni 2006/2007
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
Maurice Ravel: Dafnis in Hloa, suita št. 2
Gustav Mahler: Pesmi o zemlji
Solista: Warren Mok, tenor in Mirjam Kalin, mezzosopran
Dirigent: En Shao
19. in 20. aprila, ob 19.30
Orkester slovenske filharmonije

7. koncert za oranžni abonma v sezoni
2006/2007
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
A. Schönberg: Ozarjena noč, op. 4
J. Marx: Ozarjeno leto
M. Kozina: Iz Težkih dni
G. Mahler: Simfonija št. 10 - Adagio
Solistka: Marjana Lipovšek, mezzosopran
Dirigent: George Pehlivanian
17. in 18. maja, ob 19.30
SNG Opera in balet Ljubljana

8. koncert oranžnega abonmaja v sezoni
2006/2007
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Marjan Kozina: Ekvinokcij (koncertna izvedba opere)
Solisti: Urška Žižek Plavec, sopran; Mirjam Kalin, alt; Jure
Kušar, tenor; Robert Vrčon, baritone
Zborovodja: Martina Batič
Dirigent: Loris Voltolini
14. in 15. junija, ob 19.30
Orkester slovenske filharmonije

9. koncert za oranžni abonma v sezoni
2006/2007
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Solisti: sopran – naknadno; Mirjam Kalin, alt; Branko
Robinšak, tenor; Luciano Batinić, baritone
Slovenski komorni zbor, Zbor Consortium musicum
Dirigent: George Pehlivanian
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12. in 13. aprila, ob 19.30
Orkester slovenske filharmonije

7. koncert za modri abonma v sezoni 2006/2007
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Arcangelo Corelli: Concerto grosso v C-duru, op. 6 št. 10
Joseph Haydn: Simfonija št. 30 v C-duru (Aleluja)
Johann Sebastian Bach: Magnificat, BWV 243
Solisti: Mateja Arnež Volčanšek, sopran; Monika Bohinec, alt;
Matjaž Stopinšek, tenor; Janko Volčanšek, bas
Slovenski komorni zbor
Dirigent: George Pehlivanian
10. in 11. maj 2007 ob 19.30
Orkester italijanske Švice

8. koncert za modri abonma v sezoni 2006/2007
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Maurice Ravel: Pavana za preminulo infantko
Uroš Krek: Koncert za rog in orkester
Franz Schubert: Simfonija št. 4 v c-molu, Deutsch 417 (“Tragična”)
Solistka: Zora Slokar, rog
Dirigent: Alain Lombard
7. in 8. junij 2007 ob 19.30
Orkester slovenske filharmonije

9. koncert za modri abonma v sezoni 2006/2007
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Črt Sojar Voglar: Čarobni dotiki (novo delo)
Sergej Rahmaninov: Koncert za klavir in orkester št. 1 v
fis-molu, op. 1
Igor Stravinski: Posvetitev pomladi
Solist: Louis Lortie, klavir
Dirigent: George Pehlivanian

RTV Slovenija - Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, Ljubljana
III. program
v. d. odgovornega urednika: Vlado Senica
Lektoriranje: radijske lektorice
Idejna oblikovna zasnova: Darja Spanring Marčina
Prelom in filmi: Studio DTS
Tisk: Tiskarna Simpro d.o.o.
Naklada: 1700 izvodov
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