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S E P T E M B E R  V  N A R O D N E M  D O M U  M A R I B O R
Dvorana Union
1. koncert Orkestrskega cikla
petek, 18. september, 19.30
za IZVEN in ORKESTRSKI CIKEL

ORKESTER FESTIVALA 
MARIBOR
Vodja in solo violina: Richard Tognetti  
Solista: Nathan Braude, viola; 
Polina Lešenko, klavir

Fo
to

: D
. B

ul
ut

Spored: Nina Šenk: Chant za godalni orkester
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante za 
violino, violo in orkester v Es-duru, K 364 (320 d)
Frédéric Chopin: Andante spianato in Velika briljantna 
poloneza za klavir in orkester v Es-duru, op. 22
Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija št. 25 v g-molu, 
K 183/173dB, »Mala simfonija v g-molu«V sodelovanju 
s Festi valom Maribor

Cena vstopnic: 25,00 €; 23,00 € – upokojenci; 
21,00 € – invalidi; 17,00 € – mladina

Orkestrsko sezono bomo odprli v duhu sodelovanja. Podali 
si bomo roke s Festi valom Maribor in skupaj predstavili 
zaključni festi valski koncert, ki bo obenem prvi koncert 
našega Orkestrskega cikla. Priljubljeni umetniški vodja festi -
vala, violinist Richard Tognetti  , izjemna solista in glasbeniki 
festi valskega orkestra bodo gotovo poskrbeli za izjemno 
doživetje. Belgijsko-izraelskemu violistu Nathanu Braudu in 
ruski pianistki Polini Lešenko je usoda namenila skupno pot 
tako na koncertnih odrih kot zasebno. Mlada glasbenika sta 
skupni dom našla v Belgiji, kjer lahko vzdržujeta tesne sti ke s 
svojo karizmati čno glasbeno pokroviteljico Martho Argerich. 
Oba koncerti rata z legendarno pianistko, še več pa seveda z 
drugimi glasbeniki, in nastopata kot solista v mnogih uglednih 
dvoranah po Evropi.
Richard Tognetti   bo vodil enkratni Orkester Festi vala Maribor, 
ki združuje priznane soliste ter orkestrske in komorne glas-
benike. Leta 2015 bomo v njegovi sestavi našli redne člane 
orkestra Slovenske fi lharmonije, Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija, Avstralskega komornega orkestra, Filharmonije iz 
Duisburga, Orkestra Mozart iz Bologne, Graške in Beograjske 
fi lharmonije in Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Tognet-
ti jevo umetniško vodstvo temelji na odličnosti  ter spodbuja-
nju komornega glasbena razmišljanja, ki vabi glasbenike, da 
prisluhnejo drug drugemu in skupaj podoživljajo glasbo, ki jo 
izvajajo. V tej luči bo še toliko zanimiveje slišati , kako bodo 
glasbeniki doživeli rdečo nit festi vala, »žensko«, in delo mla-
de skladateljice Nine Šenk, ki uživa velik ugled ne le doma, 
temveč tudi na tujem.

Dvorana Union
2. koncert Orkestrskega cikla
torek, 29. september, 19.30
za IZVEN in ORKESTRSKI CIKEL

MLADA NEMŠKA 
FILHARMONIJA
Dirigent: Jonathan Nott 
Solist: Antoine Tamesti t, viola
Spored: Max Bruch: Romanca za violo in godalni orke-
ster v F-duru, op. 85
Anton Bruckner: Simfonija št. 9 v d-molu

Cena vstopnic: 25,00 €; 23,00 € – upokojenci; 
21,00 € – invalidi; 17,00 € – mladina

Ob tokratnem gostovanju najbolj nadarjenih nemških glas-
benih študentov, združenih v Mlado nemško fi lharmonijo, se 
bo vse vrtelo okoli mogočnega genija Antona Brucknerja in 
njegove zadnje, nedokončane Devete simfonije.

Simfonija je povedni povzetek Brucknerjevega glasbenega 
jezika in obenem vizionarski pogled v prihodnost, daleč v 20. 
stoletje. Danes se nam zdi precej nenavadno, kako negotov 
in preprost je bil skladatelj, čigar dela sedaj, več kot sto let 
po njegovi smrti , dirigenti  in orkestri čislajo kot ena najbolj 
privlačnih v simfonični zakladnici, ob njih pa se radi poglobijo 
tudi povsem neti pični poslušalci. Bruckner je bil namreč pri 
svojem ustvarjanju zelo negotov, pisal je počasi, v mučnem, 
dolgotrajnem in ostro samokriti čnem procesu, zato je pusti l 
za seboj le nekaj del, za katera je menil, da so resnično 
vredna pozornosti , pa še ta je vse do svoje smrti  popravljal. 
Počasno ustvarjanje je botrovalo tudi temu, da je Bruckner-
jeva zadnja simfonija ostala nedokončana; sklenil je le tri 
monumentalne in povedno močne stavke, medtem ko je 
zadnji ostal torzo, skupek skic, ki še danes burkajo domišlji-
jo mnogih skladateljev in Brucknerjevih občudovalcev, od 
katerih jih je nekaj ponudilo svoje videnje zadnjega Bruckner-
jevega stavka. Vendar je že teža prvih treh stavkov tolikšna, 
da lahko delujejo povsem samostojno, pri čemer zadnji med 
njimi, Adagio, prispeva prepričljiv, četudi za Brucknerjev opus 
nekoliko nenavaden, potrt, zamirajoč zaključek.
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Antoine Tamesti t

Brucknerjeve simfonije smo zaradi njihove zahtevnosti  in ob-
sežnosti  v zgodovini Koncertne poslovalnice imeli priložnost 
slišati  le nekajkrat, zato je vsaka prilika, da jim prisluhnemo, 
toliko dragocenejša. Tokrat se bomo v Deveto poglobili ob 
interpretaciji uglednega dirigenta Jonathana Nott a, ki slovi 
predvsem zaradi svojih izvedb velikih simfoničnih parti tur in 
je redni gost najuglednejših evropskih orkestrov, ob tem pa 
tudi glavni dirigent in umetniški svetovalec Mlade nemške 
fi lharmonije.

Paviljon Mestnega parka
Promenadni koncert
nedelja, 6. september, 11.00

DUPLEŠKI TAMBURAŠI
Dirigent: Marjan Golob

nedelja, 13. september, 11.00

OLDIES DIXIE BAND 
MARIBOR
Vstopnine ni!

Mali oder Narodnega doma
2. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti  Nagib 
na oder
sobota, 19. september, 20.00
za IZVEN

POSLEDNJI ZAPISKI / 
LATEST NOTES (NOR)
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Koreografi ja: Ann-Christi n Berg Kongsness, Ingrid Ber-
ger Myhre
Nastopajo: Ann-Christi n Berg Kongsness, Ingrid Berger 
Myhre, Lasse Passage, Alex Zakkas

Glasba: Lasse Passage; vizualije: Alex Zakkas; oblikova-
nje luči: Tobias Leira; fotografi ja: Jenny Berger Myhre, 
Myhre / Kongsness
Podpora: partnerji/rezidence: Le Pantographe, Stamm 
Studio, CSC Garage Nardini, Teatro Fundamenta Nuove, 
Danshallerne, CCN Montpellier, Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti  – JSKD
Koprodukcija: Black Box Theatre, Bunker / Stara mestna 
elektrarna Elektro Ljubljana, Emanat; fi nančna podpora: 
Arts Council Norway, Mestna občina Oslo; organizator: 
Društvo Nagib

Cena vstopnic: 6,00 €; 5,00 € (dijaki, študenti , upokojenci, 
samozaposleni v kulturi), za brezposelne (s potrdilom) vstop 
prost!

V pričujočem performansu se osredotočamo na vrzeli in 
približnosti , med ti sti m, kar je izrečeno in storjeno.
Prestavljamo se okoli šti rih osnovnih parametrov: kaj pozna-
mo, česa ne poznamo, kaj vidimo in česa ne vidimo. Zanima 
nas, kako kontekst vpliva na naše dojemanje tega, kar se 
dogaja.
To počnemo s pisanjem zapiskov. Zapiske podajamo en dru-
gemu. Včasih storimo, kar je zapisano. Okoli tega poskušamo 
biti  varljivo iskreni. Kar boste videli, je zbirka naših najnovej-
ših zapiskov.
Želimo biti  natančni v naši odprtosti . In pri tem želimo izreči 
čim manj o vas. Morda bomo odstopali. Ampak nič se ne zgo-
di kar tako in svoboda je na drugi strani okna. Težko je reči 
nekaj določenega in obenem ne izdati  preveč.
Kakorkoli, skupaj bomo šli skozi.
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Brezplačen izvod, naklada 3000 izvodov
Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Festi val Maribor, Tadeja Kristovič, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Festi vala Maribor, arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovna zasnova: Didi Šenekar
Grafi čna realizacija: Grafi čni atelje Visočnik
Tisk: Collegium Graphicum d. o. o., Ljubljana

INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: 
vsak delavnik od 10.00 do 17.00, v soboto od 9.00 
do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo. Prireditve 
v Unionski dvorani: uro pred vsakim dogodkom na 
blagajni dvorane Union.
Tel.: (02) 229 40 11, 229 40 50, 031 479 000, 
040 744 122
vstopnice@nd-mb.si • spletna prodaja vstopnic: 
htt p://nd-mb.kupikarto.si/
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Vse morebitne spremembe bomo objavili na spletni 
strani Narodnega doma Maribor www.nd-mb.si.

70

ovitek_kc___.indd   1 28/05/15   9:32 

VPIS ABONMAJEV 
2015/2016
Izjemni utrinki svetovljanskega 
v slavnostni sezoni!
Vpis v abonmaje Orkestrski, Komorni in Cikel za mlade 
bo potekal do 5. septembra 2015.

Več informacij o programu, cenah in ugodnosti h naj-
dete na spletni strani www.nd-mb.si, v Informacijski 
pisarni Narodnega doma Maribor (tel.: 02 229 40 11, 02 
229 40 50, 040 744 122, 031 479) in objavah v medijih.


