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Sreda, 26. septembra 2007 ob 11.00 in 18.00 uri 
Dvorana Union

Glasbeni september za mlade

avtorski projekt priznanega  
slovenskega multiniinstrumentalista

BOŠTJANA GOMBAČA

z naslovom

Imate radi Bacha?

Izvajanje baročne glasbe v sodobno-glasbeni zasedbi. 
Zakaj pa ne?
Gombač je glasbo baroka in sedanjosti združil tako, da 
mladim na lahkotnejši način približa Bachovo glasbo. Za 
poustvarjanje del, ki jih je skladatelj napisal za violino, 
violončelo, orgle in lutnjo, se v projektu združujeta klasični 
klarinet in klavir. Do tu je vse zasnovano po pravilih, ki jih je 
zapustil veliki umetnik, ki se je že toliko stoletij pred našim 
časom približal jazzovski glasbi. Na tem mestu pa vstopita še 
kontrabas in bobni … Kopica različnih zvočnih barv, ki bo še 
kako zadovoljila okus mladih glasbenih sladokuscev.

Današnji mladini neobičajno zveneči naslovi  
skladb kot so: 
Dve glasni invenciji v E- in F-duru ter dela Bourree 
iz partite za klavir v a-molu, Air iz suite za flavto in klavir 
v h-molu, Koncert za čembalo in orkester v a-molu, 
Moderato, Largo, Vivace, Improvizacija za klavir solo, Bach 
Ballade, Menuet v G-duru iz zbirke za Anno Magdaleno, 
koral Jesu bleibet meine Freude in Ave Maria, 
bodo na privlačen pa tudi poučen način ponudili dokaz, da 
je veliki baročni mojster še živ, mladim in starim zanimiv in 
da bo tak za vse večne čase tudi ostal.

Program je namenjen osnovnošolcem  
3. triade in srednješolcem.

Več informacij o festivalu Glasbeni september 2007, najdete na uradni 
spletni strani festivala: www.music-september.nd-mb.si
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KrUNOSLAV LEVAČIć

Boštjan Gombač je nedvomno 
zaznamoval slovensko akademsko 
glasbeno sceno mlajše generacije 
z njemu lastnim, duhovitim in 
vsestranskim odrskim nastopom. Na 
našem koncertu bo mlado občinstvo 
vodil skozi predstavo kot igralec, 
pripovedovalec, pevec in imitator, 
predvsem seveda kot klarinetist, pa  
celo kot godbenik na pojočo žago.

Ko je pisal Johann Sebastijan Bach, 
klarineta še niso poznali, kar pa ne 
pomeni, da se Bachove glasbe z njim 
ne da izvajati.
Ob Boštjanu Gombaču bodo našim 
mladim poslušalcem to dokazali še 
pianist Blaž Pucihar, basist Žiga Golob 
in bobnar Krunoslav Levačič.


