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Pišem v veter
Kanadskega flavtista in skladatelja 
Roberta Aitkena zaznamuje nenava-
dno živahna življenjska pot, ki so mu 
jo prekrižali nekateri izmed vodilnih 
naprednih skladateljskih umov 20. 
stoletja, denimo John Cage, Heinz 

Holliger ali Elliott Carter. Aitken se je 
kot flavtist dokazal že zgodaj, vendar 
se je zanesljivemu poklicu koncertne-
ga virtuoza odrekel zaradi glasbene 
radovednosti, ki mu ni dala miru. Še 
danes je kot predan izvajalec sodob-
ne in klasične glasbe ter skladatelj, ki 
se s svojimi deli poglablja v razsežno-
sti zvoka in zmogljivost glasbil, priso-
ten tudi na mednarodnem prizorišču.
Erico Goodman, ki je morala koncer-
te v Evropi odpovedati iz družinskih 
razlogov, bo nadomestila Coline-Ma-
rie Orliac. Izjemno nadarjena, šele 
enaindvajsetletna francoska harfistka 
je že osvojila pozornost velikih diri-
gentskih imen, kot sta Neeme Järvi in 
Simon Rattle; gotovo bomo o mladi 
umetnici še veliko slišali.
Glasbenika bosta izvedla široko 
zasnovan spored, med drugim tudi 
delo Marjana Mozetiča, enega naj-
pogosteje izvajanih in priljubljenih 
kanadskih skladateljev, ki pa izhaja iz 
slovenske Gorice.

Iz Talina v Maribor
nordijski simfonični orkester prinaša štafeto evropske 
kulturne prestolnice
Zadnji orkestrski koncert v letu 2011 bo posvečen 
evropskima kulturnima prestolnicama – Talinu, ki se 
poslavlja od naziva v letu 2011 in Mariboru, ki mu 
kulturno leto trka na vrata. Primopredajo častnega 
naziva bomo proslavili z našimi glasbenimi prijatelji, 
Nordijskim simfoničnim orkestrom. Mednarodna 
zasedba glasbenikov, ki je svoj domicil pod vodstvom 
dirigentke Anu Tali našla v Talinu, se od tam podaja 
na evropske in svetovne turneje. Leta 2010 smo or-
kester gostili prvič, tokrat pa se bodo glasbeniki vr-
nili s posebej za to priložnost ukrojenim sporedom, 
na katerem bodo izvedli priljubljeno delo slavnega 
estonskega skladatelja Arva Pärta in pa delo sloven-
skega skladatelja. Namesto napovedanega Simona 
Trpčeskega bo z orkestrom nastopil eden najobetav-
nejših mladih estonskih pianistov, Talinčan Mihkel 
Poll, ki ga na poti do svetovne kariere spremljajo 
besede njegovega slavnega sonarodnjaka Pärta: 
»Mihkel PolI je zanimiv in izviren glasbenik z bleščečo 
tehniko, ki lahko tudi najbolj kompleksna dela izvede 
z umetniško nadmočjo in glasbeno svobodo …!«

Slovenska filharmonija  
in vodnik po orkestru
Benjamin Britten je skladbo Vodnik po orkestru na-
pisal leta 1946 po naročilu angleškega Ministrstva za 
šolstvo (sprva kot podlago za dokumentarni film). Delo 
je kmalu postalo izjemno popularno po vsem svetu in 
predstavlja izvrsten primer, kako mlade dobro seznaniti 
s posameznimi glasbili. Še dandanes je eden glavnih uč-
nih pripomočkov za spoznavanje izjemnih zvočnih barv 

inštrumentov, ki jih srečamo v simfoničnem orkestru. 
Skladba je napisana v obliki teme s trinajstimi variaci-
jami – v uvodu temo najprej zaigra celoten orkester, 
nato pa jo predstavijo še vse družine instrumentov v 
orkestru: prva so pihala, druga godala, tretja trobila in 
na koncu še tolkala. Ko se tema zvrsti v vseh glasovih, ji 
sledijo še različne izpeljave – variacije.

Coline-Marie Orliac

Anu Tali

Robert Aitken
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G L A S b A
DvorAnA UnIon
1. abonmajski koncert »Komornega cikla«
ponedeljek, 7. november, 19.30
za abonente in izven

roberT AITKen (flavta), 
CoLIne-MArIe orLIAC 
(harfa)
Spored:
Louis Spohr: Koncertantna sonata v Es duru, op. 
113, za harfo in flavto
Elliott Carter: Scrivo in vento (Pišem v veter) za solo 
flavto
Franz Doppler/Antonio Zamara: Fantazija Casilda 
za flavto in harfo
Henk Badings: Balada, za flavto in harfo
Robert Aitken: Žalostinka za solo flavto
Marjan Mozetič: Sonata za flavto in harfo
Cena vstopnic: 14,00 €; 13,00 € – upokojenci; 11,00 € – 
invalidi; 8,00 € – mladina

Pokrovitelj koncerta je »Mestna četrt Center«

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
IZZVEN jazz festival Maribor
četrtek, 10. november, 20.30

vIJAY IYer (ZDA) 
Vijay Iyer, klavir
Vstopnine ni!

Koncert je omogočilo Veleposlaništvo   
ZDA v Republiki Sloveniji

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
Koncert za izven
četrtek, 24. november, 20.00

IbrICA JUSIĆ (Hr)
Cena vstopnic: 13,00 € v predprodaji; 15,00 € na dan 
koncerta

Kantavtor Ibrica Jusić, ki na Hrvaškem velja za po-
osebitev šansona, že več kot 40 let prepeva na le-
gendarnih dubrovniških skalinah. Gostuje po celem 
svetu, tudi v najbolj znanih koncertnih dvoranah 
(Olympia v Parizu, Carnegie Hall v New Yorku), prav 
tako je že nastopil na jazz festivalu v Montreuxu in 
na svetovnem etno festivalu v Oslu.

JAZZ KLUb SATCHMo
IZZVEN jazz festival Maribor 
sreda, 16. november, 20.30

SeX Mob (ZDA)
Play Duke Ellington, Nino Rota and James Bond
Steven Bernstein, »slide« trobenta; Briggan Krauss, 
saksofoni; Tony Scherr, bas; Kenny Wollesen, bob-
ni, tolkala
Cena vstopnic: 7,00 € – predprodaja do 15. 11.; 10,00 € na 
dan koncerta

Če zna kdo združiti mojstrsko obvladovanje glasbil 
z »good time party music«, potem so to Sex Mob: 
v New Yorku so že 15 let najbolj priljubljen klub-
ski band, ki evropske odre tokrat osvaja z vročimi 
predelavami skladb Duka Ellingtona ter filmskimi 
temami Nina Rote in Jamesa Bonda. Kvartet je 
odličen primer kompaktnega, klasičnega »jazz 
kvarteta«. Njihov zadnji album je bil nominiran za 
nagrado Grammy, revija Downbeat jih je večkrat 
razglasila za najboljšo akustično skupino, Bernstei-
na pa uvrstila med najboljše trobentarje in aran-
žerje sveta.
Koncert je omogočilo Veleposlaništvo   
ZDA v Republiki Sloveniji

DvorAnA UnIon
2. abonmajski koncert »Orkestrskega cikla«
Koncert ob predaji naziva kulturne prestolnice 
Talin – Maribor
torek, 29. november, 19.30
za abonente in izven

norDIJSKI SIMFonIČnI 
orKeSTer
Dirigentka: Anu Tali
Solist: Mihkel Poll, klavir
Spored:
Arvo Pärt: Cantus in memoriam Benjamin Britten
Delo slovenskega skladatelja
Edvard Grieg: Koncert za klavir in orkester v a-mo-
lu, op. 16
Jean Sibelius: Simfonija št. 2 v D-duru, op. 43
Cena vstopnic: 20,00 €; 18,00 € – upokojenci; 16,00 € – 
invalidi; 12,00 € – mladina

 

G L e D A L I Š Č e
MALI oDer
Monokomedija za izven
petek, 4. november, 20.00

TADeJ ToŠ v žIvo!
Igra: Tadej Toš
Cena vstopnic: 15,00 €

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
1. abonmajska predstava cikla »Komedija«
nedelja, 6. november, 17.00
red POPOLDANSKI 2 in izven
nedelja, 6. november, 20.00
red MODRI in izven
sobota, 12. november, 20.00
red SOBOTA in izven
nedelja, 13. november, 17.00
red POPOLDANSKI 1 in izven
nedelja 13. november, 20.00
red NEDELJA in izven
ponedeljek, 14. november, 20.00
red KOMEDIJA in izven
torek, 15. november, 20.00
red ZELENI in izven

MAKS SeKS ŠoP ali ni 
meja za pimpepka
Narodni dom Maribor
Igrata: Jagoda Kralj Novak, Gojmir Lešnjak Gojc
Režija in scenografija: Samo M. Strelec
Kostumografija: Maja Ballund
Svetlobna podoba: David Orešič
Avtor glasbe: Bojan Jurjevčič Jurki
Cena vstopnic: 17,00 €; 15,00 €

Zabavno in žgečkljivo! Najbolj sexi predstava na 
slovenskih odrih.
Predstava ni primerna za mladostnike pod 15 let.

GIMnAZIJA PTUJ
Komedija za izven
sobota, 19. november, 20.00

MAKS SeKS ŠoP ali ni 
meja za pimpepka
Cena vstopnic: 15,00 €
Prodaja vstopnic: Narodni dom Maribor in Eventimova 
prodajna mesta

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
Stand up komedija za izven
četrtek, 17. november, 20.00

ŠPASnI STAnD UP veČer: 
UDAr Po MoŠKo!
Špas teater
Nastopata: Vid Valič, Denis Avdić
Cena vstopnic: 16,00 €

Ura in pol čistega smeha! To bo noč presežkov!

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
1. abonmajska predstava cikla »Komedija«
petek, 18. november, 20.00
red PETEK in izven

SAŠo HrIbAr SHoW
Avtorski projekt: Sašo Hribar
Cena vstopnic: 17,00 €; 15,00 €

Predstava, v kateri boste ob zares prijetni življenj-
ski zgodbi lahko poslušali tudi imitacije mnogih 
likov osebnosti, ki živijo v naši bližini. Obenem pa 
zgodbo povezuje glasba, v kateri boste skozi imita-
cijo prepoznali mnoge znane domače in tuje pevce 
ter njihove hite.



KAJ KJE KDAJ:

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
Komedija za izven
ponedeljek, 28. 11., 17.30 in 20.00
torek, 29. 11., 17.30 in 20.00
sreda, 30. 11., 17.30 in 20.00

MICKA In vInKo
Avtor teksta: Anton Žumbar
KUD Veseli oder Ptuj
Cena vstopnic: 9,00 €
Prodaja vstopnic: www.eventim.si, telefonska prodaja 
01/4205000

MALI oDer nAroDneGA DoMA
Monokomedija za izven
petek, 25. november, 20.00

G. Aron: MoJA 
brILJAnTnA LoČITev
Režija in igra: Irena Mihelič
Cena vstopnic: 15,00 €

MALI oDer nAroDneGA DoMA
Monokomedija za izven
sobota, 26. november, 20.00

G. vojnović: ČeFUrJI 
rAUS!
Zavod No History, Gledališče Glej, Dejmo stisnt 
teater

Igra: Aleksandar Rajaković - Sale
Dramatizacija in režija: Marko Bulc
Glasba (intro/outro): Zlatan Čordić - Zlatko
Cena vstopnic: 15,00 €

Z A  M L A D e
DvorAnA UnIon
2. abonmajski koncert »Cikla za mlade«
torek, 8. november, 14.00
red PIZZICATO 2 in izven, Kulturni dnevnik red 
RUMENI
četrtek, 10. november, 14.00
red PIZZICATO 1 in izven, Kulturni dnevnik red 
ZELENI

rADoveDnI obLAČeK
Glasbeno gledališče Trubadur
Avtorica: Natalija Š. Cilenšek
Nastopajo: Jure Rozman, Natalija Š. Cilenšek
Cena vstopnic: 5,00 €

Po predstavi kreativne delavnice – Pizzicato pou-
stvarjalnice.

Glasbena pravljica, v kateri bodo naši najmlajši 
abonenti skozi zabavno zgodbo seznanjeni s pouč-
nimi dejstvi in moralnimi vrednotami. 

DvorAnA UnIon
2. abonmajski koncert »Cikla za mlade«
torek, 15. november, 14.00
red CRESCENDO 2 in izven

HArFIoLA
Glasbeno gledališče Trubadur
Napisala: Natalija Š. Cilenšek
Nastopata: Natalija Š. Cilenšek, violina, viola; Bro-
nislava Prinčič, harfa
Cena vstopnic: 5,00 €

Po predstavi kreativne delavnice – Pizzicato pou-
stvarjalnice.

DvorAnA UnIon
2. abonmajski koncert »Cikla za mlade«
četrtek, 17. november, 17.00
red FURIOSO 1 in izven
četrtek, 17. november, 19.00
red FURIOSO 2 in izven

orkester Slovenske 
filharmonije: ČUDovITI 
SveT GLASbIL
Dirigent: Vladimir Kulenović
Povezovalec: Boštjan Gorenc - Pižama
Spored:
Benjamin Britten: Vodnik po orkestru
Cena vstopnic: 5,00 €

V sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije.

UMeTnoSTnA GALerIJA MArIbor, ZAvoD 
ZA vArSTvo KULTUrne DeDIŠČIne, nAroDnI 
DoM MArIbor, PIonIrSKA KnJIžnICA 
MArIbor, MeSTnA KnJIGArnA MK
Kulturni dnevnik
četrtek, 17. november, 14.00
red MODRI
torek, 22. november, 14.00
red RUMENI
četrtek, 24. november, 14.00
red ZELENI

KrožnI oGLeD
Delavnica: likovna, arheološka in literarna pou-
stvarjalnica

veLIKA DvorAnA nAroDneGA DoMA
1. abonmajska predstava cikla »Kekec«
nedelja, 27. november, 17.00
red Kekec in izven

M. Jesih: CeSArJevA 
novA obLAČILA
SLG Celje
Po Andersenovi pravljici 
Igrajo: Blaž Setnikar, Zvone Agrež, Damjan M. 
Trbovc, Igor Žužek, Tanja Potočnik, Anica Kumer, 
Miro Podjed, Branko Završan
Režiser: Boris Kobal
Scenograf: Branko Hojnik, kostumograf: Alan Hra-
nitelj, avtor glasbe: Branko Rožman, lektor: Jože 
Volk, koreografinja: Tina Valentan
Cena vstopnic: 6,50 €

Predstava traja 1 uro in nima odmora.
Po predstavi se bodo odvijale Kekčeve poustvarjalni-
ce: otroške kreativne delavnice na temo predstave.

r A Z S T A v A
nAroDnI DoM MArIbor
Razstava fotografij
petek, 4. november

GoZDovI SLovenIJe In 
SVETA
Razstava bo na ogled od 4. 11. do 18. 11. 2011, 
med 9.00 in 17.00.
Vstopnine ni!

V mednarodnem letu gozdov sta revija GEA in 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
organizirala Gein fotonatečaj na temo Gozdovi Slo-
venije in sveta. Na ogled bodo nagrajene in izbrane 
fotografije z natečaja ter fotografije povabljenih 
slovenskih fotografov na temo gozda.

P l E S
MALI oDer nAroDneGA DoMA
Plesna predstava za izven
četrtek, 17. november, 20.00 – premiera
petek, 18. november, 18.00 in 20.00
sobota, 19. november, 18.00 in 20.00

PLeTež
Kulturno umetniško plesno društvo Pot Maribor
Vodja projekta: Vesna Kukič
Ustvarjalke in izvajalke giba: Andreja Rajšek, Bran-
ka Sagadin, Metka Frelih Hlade, Vesna Kukič
Avtor svetlobne mizanscene, video podobe in arhi-
tekture dogajanja: David Orešič; mentor za Butoh 
gib: Viktor Meglič; računalniška interakcija: Igor 
Unuk; šivanje kostumov: Sabina Hvastija
Cena vstopnic: 5,00 €

Podlaga za nastanek plesne predstave Pletež je 
razmišljanje o spletu udejanjanja osebnih potenci-
alov in sposobnosti uveljavitve osebnega razvoja 
skozi življenjsko energijo in voljo.

InForMACIJe In ProDAJA vSToPnIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor 
(vhod iz Ulice slovenske osamosvojitve):  
vsak delavnik od 10.00 do 17.00, v soboto  
od 9.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo.
Dvorana Union: uro pred vsako prireditvijo.
Telefon: (02) 229 40 11, 229 4050, 031 479 000,  
040 744 122.  
www.nd-mb.si • vstopnice@nd-mb.si
Spletna prodaja vstopnic: http://nd-mb.kupikarto.si/
Obiščite nas na 
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Festival Lent nagrajen v ZDA

Med 3. in 5. oktobrom 2011 je v Fort Worthu (Teksas, 
ZDA) potekal 56. letni kongres IFEA (The International 
Festival and Events Association – mednarodno združenje 
festivalov in prireditev), ki že od leta 1956 združuje okoli 
2700 festivalov in organizatorjev prireditev iz preko 40 
držav iz 5 kontinentov. (IFEA Africa, IFEA Asia, IFEA Au-

stralia, IFEA Europe, IFEA Latin America, IFEA Middle East, 
IFEA North America).
Festival Lent 2011 je ponovno prejel na področju »indu-
strije« festivalov prestižne nagrade:
• SILver PInnACLe AWArD – ZA SPLETNO STRAN
• SILver PInnACLe AWArD – ZA PROGRAMSKO KNJIŽI-

CO
• SILver PInnACLe AWArD – ZA RAZGLEDNICO
Celostna podoba Festivala Lent 2011: Didi Šenekar
Spletna stran: tehnična realizacija Agenda Open Systems 
v sodelovanju z Narodnim domom Maribor, grafično obli-
kovanje: Media Clinic
Programska knjižica: grafična realizacija: Mitja Visočnik, 
urednik: Boris Črnič
razglednica: grafična realizacija Didi Šeneker

KAJ KJe KDAJ 11/2011
Brezplačen izvod, naklada 3500 izvodov

Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor,  
telefon: (02) 229 40 00, telefaks: (02) 229 40 55,  
e-pošta: nd@nd-mb.si

Urednik: Boris Črnič

Besedila: Barbara Švrljuga, David Braun, Boris Črnič

Lektoriranje: Alenka Klemenčič

Foto: arhiv Narodnega doma Maribor

Oblikovanje: Didi Šenekar

Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik

Tisk: Anolis d. o. o.

Abonma 
Komedija  
v novembru

Maks seks šop ali ni meja za 
pimpepka
nedelja, 6. november, 17.00 – red 
POPOLDANSKI 2 in izven
nedelja, 6. november, 20.00 – red 
MODRI in izven
sobota, 12. november, 20.00 – red 
SOBOTA in izven
nedelja, 13. november, 17.00 – red 
POPOLDANSKI 1 in izven
nedelja 13. november, 20.00 – red 
NEDELJA in izven
ponedeljek, 14. november, 20.00 – 
red KOMEDIJA in izven
torek, 15. november, 20.00 – red 
ZELENI in izven

Sašo Hribar show
VELIKA DVORANA NARODNEGA 
DOMA
petek, 18. november, 20.00 – red 
PETEK in izven

razpis za Salon glasbenih 
umetnikov na Festivalu 
Lent 2012
Vabimo mlade komorne zasedbe in komorne glasbeni-
ke, da se prijavijo na Salon glasbenih umetnikov, ki bo v 
okviru Festivala Lent 2012 potekal med 22. junijem in 7. 
julijem 2012 v dvorani Union in mariborski Sinagogi.
Prijava mora vsebovati:
• predlog koncertnega programa, ki naj ne bo daljši od 

50 minut brez odmora (predlagamo komorne skladbe, 
ki so primerne za poletno festivalsko vzdušje)

• naziv (ime) zasedbe
• imena vseh članov zasedbe
• kratke biografije članov zasedbe
• nekaj kvalitetnih fotografij v elektronski obliki
• nekaj glasbenih posnetkov v elektronski obliki (mp3, CD)
• kontaktno osebo, njen naslov in telefonsko številko.
Navedite tudi želeni termin koncerta in prizorišče, kjer 
bi želeli nastopiti, kar bomo v okviru možnosti tudi 
upoštevali. Zaželene so še tehnične podrobnosti izved-
be vašega koncerta ter vsi potrebni podatki za pripravo 
pogodb.
Zainteresirani komorni glasbeniki in glasbenice ter komor-
ne skupine naj svoje prijave pošljejo najkasneje do 11. 
novembra 2011, na naslov:

NARODNI DOM MARIBOR
ULICA KNEZA KOCLJA 9, 2000 MARIBOR
ali na elektronski naslov: tina.vihar@nd-mb.si
s pripisom »Za Salon«
Pri izbiri bomo prednostno obravnavali vse popolne in v 
roku oddane prijave, posebno naklonjenost pa bomo izka-
zali mladim in obetavnim slovenskim glasbenikom.
Kandidate bomo o izboru obvestili najkasneje do 31. de-
cembra 2011. Če želite pridobiti še dodatne informacije v 
zvezi z razpisom, nas pokličite na 02/229-4014 ali pošljite 
elektronsko pošto na naslov: tina.vihar@nd-mb.si

GOSTOVANJA
Svobodni zakon
26. 11. 2011 – Radlje
30. 11. 2011– Mengeš

Maks seks šop
4. 11. 2011– Izola
19. 11. 2011– Ptuj

Drzne zvočne invencije 

Samouki ameriški pianist in skladatelj indijskega pore-
kla vijay Iyer je razvil prepoznaven slog, kjer združuje 
preprost lirizem, konceptualne zamisli in drzne zvočne 
invencije, ki se navezujejo na jazz, indijsko glasbo, mo-
derno klasiko in pop. Obenem je njegova glasba ritmična, 
minuciozno dodelana in razslojena, zato nam daje hkratni 
občutek improviziranosti ter skladnosti. Kritiki so si enot-
ni, da gre za enega najbolj izzivalnih jazzovskih glasbeni-

kov njegove generacije (rojen l. 1971). Iyer vešče obvlada 
popolnoma različne si sloge ter se z enako vnemo predaja 
idejno zapletenim skladbam ter tudi živahnim predelavam 
skladb iz sveta popa in rocka, ki jim vtisne lasten pečat. 
Na zadnjem albumu Historicity je predelal skladbe tako 
raznolikih ustvarjalcev, kot so pevka M.I.A., Andrew Hill 
in Stevie Wonder.
Za svoje projekte žanje same presežne ocene, vsi njegovi 
albumi pa se v publikacijah, kot so JazzTimes, Jazzwise, 
Downbeat ali The Wire redno uvrščajo na lestvice najbolj-
ših. V letu 2009 je prejel nagrado echo (nemški grammy) 
ter prvo mesto na Downbeatovi lestvici za skupino leta. 
V letu 2010 je osvojil še prestižno nagrado Združenja 
jazzovskih novinarjev, eno najpomembnejših mednaro-
dnih nagrad za jazzovske umetnike, saj zmagovalce določi 
neodvisna žirija vplivnih jazzovskih novinarjev. Vijay Iyer 
se je pridružil velikim nagrajencem iz prejšnjih let in sicer 
velikanom, kot so Herbie Hancock, Ornette Coleman, 
Wayne Shorter in Dave Holland.


