
 

 
 
 

 
Sobota, 14. 9. 2019, ob 11.00 

Vetrinjski dvor Maribor 

 
Z glasbo okoli sveta 

 
Adriana Magdovski, klavir 

 
 
J. S. Bach: Preludij v C-duru iz zbirke Dobro uglašeni 
klavir, BWV 846 

P. I. Čajkovski: Junij: Barkarola iz zbirke Štirje letni časi, 
op. 37a 

E. Grieg: Trolltog: Marš trolov iz zbirke Lirične skladbe, 
5. zvezek, op. 54, št. 3 

F. Chopin: Mazurka v h-molu, op. 33, št. 4 

G. Gershwin (prir. Earl Wild):   
Etuda št. 4 
Embraceable you (Vredna objema) 

Glasba svilne ceste (prir. A. Magdovski) 

E. MacDowell: Divji rožici iz zbirke Desetih gozdnih 
skic, op. 51 

Slovenska narodna: Ne ouri ne sejaj (prir. A. 
Magdovski) 
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Pravila obnašanja na koncertu 

 
♬ Oblečemo se dogodku primerno: v svežo pleničko. 
 

♬ Izberemo si blazino in se na njej udobno namestimo. 
 

♬ Med koncertom je dovoljeno prosto plazenje po dvorani. 
 

♬ Če kak malček kašlja, kiha, se slini, šumi z odejico,  
trka s stekleničko ali se obnaša preprosto otroško, 
je to čisto v redu. 
 

♬ Majhni otroci, ki ne morejo mirovati dalj časa, so 
dobrodošli! 
 

♬ Občinstvo naj ploska takrat, ko mu je nastop všeč. 
 

♬ Še več: naj pleše in prepeva, kadar si zaželi! 
 

♬ Če moramo zapustiti dvorano, lahko to storimo 
kadarkoli. 
 

♬ Zavedamo se, da povsod ne veljajo takšna pravila in 
uživamo v tej posebni priložnosti! 
 

♬ Starši, kljub temu vedno pazite na svoje otroke  
 
Posebna zahvala gre OŠ Bojana Ilicha, ki nam je prijazno 
posodila blazine za udobje na koncertu. 
 
 

Napovedujemo in vabimo 
 

Nedelja, 15. 9. 2019, ob 11.00 
Velika dvorana, SNG Maribor 

 

Glasbeno kraljestvo živali 
 

Simfonični orkester SNG Maribor 
Simon Krečič, dirigent 

Andrej Rozman – Roza, povezovalec 
Harlekin – društvo za umetnost plesa 

Ana Vovk Pezdir, koreografinja 
 
 

 
Pravila obnašanja na koncertu 

 
♬ Oblečemo se dogodku primerno: v svežo pleničko. 
 

♬ Izberemo si blazino in se na njej udobno namestimo. 
 

♬ Med koncertom je dovoljeno prosto plazenje po dvorani. 
 

♬ Če kak malček kašlja, kiha, se slini, šumi z odejico,  
trka s stekleničko ali se obnaša preprosto otroško, 
je to čisto v redu. 
 

♬ Majhni otroci, ki ne morejo mirovati dalj časa, so 
dobrodošli! 
 

♬ Občinstvo naj ploska takrat, ko mu je nastop všeč. 
 

♬ Še več: naj pleše in prepeva, kadar si zaželi! 
 

♬ Če moramo zapustiti dvorano, lahko to storimo 
kadarkoli. 
 

♬ Zavedamo se, da povsod ne veljajo takšna pravila in 
uživamo v tej posebni priložnosti! 
 

♬ Starši, kljub temu vedno pazite na svoje otroke  
 
Posebna zahvala gre OŠ Bojana Ilicha, ki nam je prijazno 
posodila blazine za udobje na koncertu. 
 
 

Napovedujemo in vabimo 
 

Nedelja, 15. 9. 2019, ob 11.00 
Velika dvorana, SNG Maribor 

 

Glasbeno kraljestvo živali 
 

Simfonični orkester SNG Maribor 
Simon Krečič, dirigent 

Andrej Rozman – Roza, povezovalec 
Harlekin – društvo za umetnost plesa 

Ana Vovk Pezdir, koreografinja 
 

 
Pravila obnašanja na koncertu 

 
♬ Oblečemo se dogodku primerno: v svežo pleničko. 
 

♬ Izberemo si blazino in se na njej udobno namestimo. 
 

♬ Med koncertom je dovoljeno prosto plazenje po dvorani. 
 

♬ Če kak malček kašlja, kiha, se slini, šumi z odejico,  
trka s stekleničko ali se obnaša preprosto otroško, 
je to čisto v redu. 
 

♬ Majhni otroci, ki ne morejo mirovati dalj časa, so 
dobrodošli! 
 

♬ Občinstvo naj ploska takrat, ko mu je nastop všeč. 
 

♬ Še več: naj pleše in prepeva, kadar si zaželi! 
 

♬ Če moramo zapustiti dvorano, lahko to storimo 
kadarkoli. 
 

♬ Zavedamo se, da povsod ne veljajo takšna pravila in 
uživamo v tej posebni priložnosti! 
 

♬ Starši, kljub temu vedno pazite na svoje otroke  
 
Posebna zahvala gre OŠ Bojana Ilicha, ki nam je prijazno 
posodila blazine za udobje na koncertu. 
 
 

Napovedujemo in vabimo 
 

Nedelja, 15. 9. 2019, ob 11.00 
Velika dvorana, SNG Maribor 

 

Glasbeno kraljestvo živali 
 

Simfonični orkester SNG Maribor 
Simon Krečič, dirigent 

Andrej Rozman – Roza, povezovalec 
Harlekin – društvo za umetnost plesa 

Ana Vovk Pezdir, koreografinja 
 
 


