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Spoštovane ljubiteljice  
in ljubitelji glasbe,
za nas, sodelavce in sodelavke iz Narodnega doma 
Maribor, je ta čas eden tistih najbolj vročičnih v letu. 
S polnimi rokami dela in z vedno večjim pričakova-
njem odštevamo dneve do novega Festivala Maribor; 
nanj pa se navezuje tudi nova koncertna sezona.

Festival res ni vsakdanji dogodek. Vse manj vsakda-
nje postaja tudi zavzeto živo glasbeno poustvarja-
nje. Prav tako je, na žalost, vedno manj prisotna le-
pa navada rednega obiskovanja koncertov. Ne bi me 
presenetilo, če bi priznali, da se za obisk živih izvedb 
klasične glasbe odločite predvsem takrat, ko so del 
festivala. Festival je ne nazadnje slavje, in na pravo 
slavje, sploh če je v dobri družbi, je vredno priti. Tega 
se dobro zavedamo – naša dobra družba je glasbeni-
ška in vedno na vrhu prioritet.

Prav tako smo globoko prepričani v vitalno silovitost 
glasbe. To vsekakor drži tudi za Nicolasa Altstaedta, 
ki bo v naslednjih treh letih določil podobo in zven 
Festivala Maribor. Sledili mu bodo predani glasbeniki 
Haydnove filharmonije in številni slovenski glasbe-
niki, tako pod Altstaedtovim vodstvom kot s piani-
stom in dirigentom Alexandrom Lonquichom. Veseli 
smo ponovnega sodelovanja Komornega godalnega 
orkestra Slovenske filharmonije in Simfoničnega 
orkestra SNG Maribor. S slednjim bodo ob dvajseti 
obletnici svojega prvega, bleščečega nastopa v Mari-
boru nastopili vrhunski hornisti Dávid Kutas, László 
Seeman, Mahir Kalmik in Boštjan Lipovšek, in sicer 
pod vodstvom vzpenjajoče se zvezde, mladega ma-
džarskega dirigenta Gergelyja Dubóczkega. S poseb-
no mislijo na otroke in vse, ki vas še navdaja otroška 
razigranost in radovednost, smo osmislili dogodke 
letošnjega sklopa Festivala Maribor med otroki. Ves 
čas festivala bo v Vetrinjskem dvoru odprta razstava 
Zvočni vrt Petra Kusa, ki vabi k ogledu, raziskovanju 
in preizkušanju. Še posebno živahno bo 22. septem-
bra, na festivalsko soboto, ko bo niz koncertov razve-
selil in angažiral otroke ter njihove družine.

Vedno močnejši vtis imamo, da lahko danes hitro in 
poceni dobimo karkoli. Ena redkih stvari, katerih  si 
ne moremo privoščiti tako zlahka, pa je čas. Tisti čas 
za poslušanje in za premislek, čas, ki odpira možno-
sti, da se zgodi nekaj lepega. Zato vas vabimo, da si 
privoščite ta čas in vstopnico za glasbeno doživetje, 
tako na Festivalu Maribor kot tudi med koncertno 
sezono. Med oktobrom in majem boste z nami še na-
prej v dobri družbi, saj se nam bodo pridružili orke-
ster Concerto Köln, Slovenski komorni orkester z 
Dunaja z dirigentko Jero Petriček Hrastnik in mez-
zosopranistko Bernardo Fink, Orkester Slovenske 
filharmonije, Madžarski narodni filharmonični or-
kester z dirigentom Zsoltom Hamarjem in pianistom 
Christopherjem Parkom, Danski komorni orkester 
z Ádámom Fischerjem ter basbariton Marcos Fink, 
pianist Aleksandar Madžar, Irena Grafenauer in še 
mnogi drugi.

S strastjo srca in močjo glasbe bomo tako začrtali 
glasbeno slavje, novo izdajo Festivala Maribor, na-
to pa še niz orkestrskih in komornih koncertov ter 
predstav mladinskega cikla. Privoščite si čas zanje. 
Zagotavljamo vam, da vas bo resnično obogatil!

Barbara Švrljuga Hergovich
Vodja programa Koncertne poslovalnice  

in Festivala Maribor 
Narodni dom Maribor
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O S R E D N J I  P R O G R A M  F E S T I V A L A  M A R I B O R

1 OTVORITVENI KONCERT 
UGLASBENA STRAST

HAYDNOVA FILHARMONIJA
Nicolas Altstaedt, dirigent in violončelist
Dvorana Union, Maribor
Četrtek, 20. september, ob 19.30
Edward Elgar: Koncert za violončelo in orkester 
v e-molu, op. 85
Joseph Haydn: Simfonija št. 92 v G-duru, Hob. 
I:92, »Oxford«

***
Joseph Haydn: Simfonija št. 100 v G-duru, Hob. 
I:100, »Vojaška«
Vstopnina: 25 € / predprodaja 20 € / upokojenci 20 € / 
študenti, invalidi 12,50 €

2 JUPITROVA STRELA 

HAYDNOVA FILHARMONIJA
Nicolas Altstaedt, dirigent in violončelist
Dvorana Union, Maribor
Sobota, 22. september, ob 19.30
Robert Schumann: Koncert za violončelo in 
orkester v a-molu, op. 129
Joseph Haydn: Simfonija št. 101 v D-duru, Hob. 
I:101, »Ura«

***
Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija št. 41 
v C-duru, KV. 551, »Jupiter«
Vstopnina: 25 € / predprodaja 20 € / upokojenci 20 € / 
študenti, invalidi 12,50 €

3 MOČ SRCA 

Nicolas Altstaedt, violončelo
Alexander Lonquich, klavir
Dvorana Union, Maribor
Nedelja, 23. september, ob 19.30
Ludwig van Beethoven: Sonata za violončelo 
in klavir št. 1 v F-duru, op. 5, št. 1
Sonata za violončelo in klavir št. 2 v g-molu, 
op. 5, št. 2

***
Sonata za violončelo in klavir št. 3 v A-duru, 
op. 69
Sonata za violončelo in klavir št. 4 v C-duru, 
op. 102, št. 1
Sonata za violončelo in klavir št. 5 v D-duru, 
op. 102, št. 2
Vstopnina: 20 € / predprodaja 16 € / upokojenci 16 € / 
študenti, invalidi 10 €

4 LA PASSIONE 

KOMORNI GODALNI ORKESTER 
SLOVENSKE FILHARMONIJE Z GOSTI
Alexander Lonquich, dirigent in pianist
Dvorana Union, Maribor
Ponedeljek, 24. september, ob 19.30
Joseph Haydn: Simfonija št. 49 v f-molu, Hob. I:49, 
»La Passione«
Antonín Dvořák: Serenada za godala v E-duru, 
op. 22

***
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in fuga 
v c-molu za godala, KV. 546
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za klavir in 
orkester št. 9 v Es-duru, KV. 271, »Jeunehomme«
Vstopnina: 25 € / predprodaja 20 € / upokojenci 20 € / 
študenti, invalidi 12,50 €

5 ZAKLJUČNI KONCERT 
MOČ NARAVE, MOČ GLASBE

SIMFONIČNI ORKESTER SNG MARIBOR
Gergely Dubóczky, dirigent
Dávid Kutas, László Seeman, Mahir 
Kalmik, Boštjan Lipovšek – rogovi
Dvorana Union, Maribor
Petek, 28. september, ob 19.30
Carl Maria von Weber: Uvertura k operi Oberon
Robert Schumann: Koncertno delo za štiri rogove 
in orkester v F-duru, op. 86

***
Carl Heinrich Hübler: Koncertno delo za štiri 
rogove in orkester
Richard Wagner: Predigra k 3. dejanju opere 
Lohengrin (odlomki za kvartet rogov)
Vstopnina: 25 € / predprodaja 20 € / upokojenci 20 € / 
študenti, invalidi 12,50 €

F E S T I V A L  M A R I B O R  M E D  O T R O K I

1 ZVOČNI VRT 

Idejna zasnova in izvirni instrumenti: 
Peter Kus
Vetrinjski dvor, Maribor
15.–29. september (vsak dan, razen nede-
lje, med 10. in 18. uro)
Interaktivna razstava izvirnih glasbenih 
instrumentov za otroke in odrasle.
Razstava je umeščena v namišljeni »botanično-
zoološko-akustični« vrt: rastline in živali so 
oblikovane v zveneče objekte in izvirne glasbene 
instrumente, ki kar vabijo obiskovalca, da se jih 
dotakne in še sam raziskuje ter ustvarja glasbo, 
ne le pasivno posluša.
Odprtje razstave ob prisotnosti avtorja in 
zvočna pogostitev bo v soboto, 15. septembra, 
ob 15.00.
V koprodukciji z Zavodom Federacija in s 
sodelovanjem Zavoda MARS Maribor.
Vstopnine ni.

2 GLASBENA TRŽNICA 

Celodnevni program, namenjen otrokom in 
družinam.
Vstopnine ni.

IMA ZAČETEK, KONCA NE
Vetrinjski dvor, Maribor
Sobota, 22. september, ob 10.00
Glasbeno-plesna predstava in delavnica 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Skozi glasbo in ples nas bodo učenci in mentorji 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
popeljali po skrivnih poteh glasbene in plesne 
umetnosti. Popotovanje se bo zaključilo z 
večglasnim petjem ob spremljavi instrumentov, 
ustvarjenih na delavnici.
Primerno za osnovnošolske otroke z družinami.

V LOV!
Borut Pahič, Marko Arh, Blaž Ogrič in 
Boštjan Lipovšek, rogovi
Vetrinjski dvor, Maribor
Sobota, 22. september, ob 11.00
Koncertna matineja
Tokrat se bomo z našimi mladimi in 
najmlajšimi poslušalci pomudili v namišljenih 
potegavščinah in dogodivščinah z rogom. Ta 
mogočen, bleščeč in lepo zavit instrument je 
resnično nepogrešljiv v vsaki resni koncertni 
dvorani. Ob tem si bodo glasbeniki dovolili tudi 
nekaj besednih zasukov, hitro se bomo znašli 
kje, kjer je temno kot v rogu, in morda bo kdo 
koga celo ugnal v kozji rog.
Primerno za osnovnošolske otroke z družinami.

GLASBA PRIPOVEDUJE ZGODBE
Adriana Magdovski, klavir
Viteška dvorana Pokrajinskega muzeja 
Maribor
Sobota, 22. september, ob 16.00
Glasbenica nam bo razgrnila zgodbe, ki jih 
glasba pripoveduje vse od starih časov do 
današnjih dni. Med drugim bomo slišali dela 
C. W. Glucka, S. Rahmaninova, G. Gershwina 
in A. Piazzolle.
Primerno za družine z majhnimi otroki.

ZVOČNA KUHNA
Predstava in delavnica Petra Kusa
Vetrinjski dvor, Maribor
Sobota, 22. september, ob 17.00
Zvočna kuhna je interaktivni zvočni performans 
za otroke in odrasle. V njej ne kuhamo jedi, 
temveč zvoke! Projekt je zasnovan kot mešanica 
gledališko-lutkovne predstave in delavnice 
izdelovanja instrumentov. Avtor vabi gledalce, 
da v določenih delih z igranjem na različna 
zvočila sami aktivno posežejo v dogajanje. 
Predstave tako ne le gledajo oz. poslušajo, 

temveč v njej tudi sodelujejo in imajo z njo 
neposreden, fizičen stik.
Primerno za otroke od 5. leta starosti dalje.

3 DŽUMBUS 

Režija, glasba in glasbeni instrumenti: 
Peter Kus
Nastopajo: Urška Cvetko, Krištof Hrastnik, 
Michael Pöllmann
Velika dvorana Narodnega doma 
Maribor
Nedelja, 23. september, ob 17.00
Zvočna predstava o dečku, ki ne govori, temveč se 
sporazumeva le z zvoki in glasbo.
V Džumbusu spoznamo nenavadnega dečka, ki 
ne govori, ampak se namesto z jezikom izraža 
s samosvojimi zvoki in glasbo. Če imajo stvari 
vsaka svoj zvok, potem lahko z igranjem nanje 
opisuje svet in sebe ter se tako sporazumeva.
Primerno za otroke od 6. leta starosti dalje.
Vstopnina: 4 €.

4 ALI BI MOZART IN BACH 
DANES BILA MOJA 
PRIJATELJA?

Glasbena predstava Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor
Velika dvorana Narodnega doma 
Maribor
Torek, 25. september, ob 11.00
Mar ne bi bilo zanimivo prisluhniti skupini 
otrok, ki se v varnem okolju in ob instrumentu 
pogovarjajo o glasbi? Kjer ni nič prav ali narobe, 
kjer je melodija, ki se te dotakne, harmonija, ki 
te popelje kdo ve kam, ali pač skladba, ki si jo 
neizmerno želiš igrati.
Primerno za učence 4. razreda.
Vstopnine ni.

Dávid Kutas, László Seeman, Mahir Kalmik, Boštjan Lipovšek
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ORKESTRSKI, KOMORNI IN MLADINSKI CIKEL 2018/2019

Privoščite si brezčasje
Prihajajoča sezona Koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor ponuja več 
kot le nabor koncertnih dogodkov. Ponuja pobeg iz ponorelega sveta. Čas zase. 
To najbolj redko in posledično vse bolj dragoceno dobrino sodobnega življenja si 
lahko preprosto zagotovite z nakupom koncertne vstopnice.
Z vstopom v koncertno dvorano zapustite zunanji 
svet, v katerem vlada diktat urnih kazalcev. Ko uga
snejo luči, ti izgubijo svojo moč, vsaka odigrana nota 
pa odpre vrata v nove svetove. V fantastične pokra
jine, kjer vas bodo z zvoki obarvane misli ponesle 
med mehke gube sanj pa tudi med globoke plasti 
premišljevanj. V svetove, kjer se čas ustavi. Kjer časa 
pravzaprav sploh ni! Sta le glasba in lepota. Dobro
došli v Brezčasju!

Čakajo nas vesela snidenja s starimi prijatelji, kot 
so Irena Grafenauer ter Bernarda in Marcos Fink, 
spozna vanje novih, med katerimi omenimo specialis
te za staro glasbo, orkester Concerto Köln, legendar
nega dirigenta Ádáma Fischerja in enega najpreprič
ljivejših pianistov mlajše generacije, Christopherja 
Parka. »Dobrodošel doma!« bomo zaklicali skladate
lju Vitu Žuraju. Prisluhnili bomo lahko priljubljenim 
skladbam železnega koncertnega repertoarja, kot so 
Mozartov Koncert za klavir in orkester št. 25 v C-duru, 
Bachov Dvojni koncert za dve violini v d-molu, Škotska 
simfonija Felixa Mendelssohna Bartholdyja, Patetič-
na simfonija Petra Iljiča Čajkovskega, pa Mozartova 
Praška in Beethovnova 4. simfonija, poklonili pa se 
bomo tudi slovenskim mojstrom – ob že omenjenem 
Vitu Žuraju tudi Mariju Kogoju, Antonu Lajovcu in 
Benjaminu Ipavcu.
Koncertno sezono 29. oktobra odpira eden naj
bolj cenjenih ansamblov za izvajanje stare glasbe, 

orkester Concerto Köln. Orkester bo igral pod vod
stvom japonske violinistke in specialistke za baročno 
glasbo Majumi Hirasaki, ob njej pa bo kot solist na
stopil sloviti baročni violinist Giuliano Carmignola.
S Slovenskim komornim orkestrom z Dunaja bo
mo ponovno pozdravili Bernardo Fink. Svetovno 
uveljavljeno mezzosopranistko, prejemnico naj
prestižnejšega avstrijskega priznanja za pevce, nazi
va komorna pevka, bomo gostili 27. novembra.
Koncert Madžarskega narodnega filharmoničnega 
orkestra 28. marca prinaša dve priljubljeni mojstro
vini, ki vselej znova navdušita koncertne obiskoval
ce: Mozartovemu Koncertu za klavir in orkester št. 
25 v izvedbi Christopherja Parka bo sledila Simfonija 
št. 6 Petra Iljiča Čajkovskega, Patetična simfonija, 
ki velja za eno najbolj priljubljenih in najpogosteje 
izvajanih simfoničnih stvaritev vseh časov.

Eden najbolj cenjenih poznavalcev in poustvarjal
cev glasbe klasicističnega obdobja, dirigent Ádám 
Fischer, je z Danskim komornim orkestrom, s kate
rim redno sodeluje, posnel celoten simfonični opus 
Ludwiga van Beethovna. Izid serije zgoščenk sprem
lja slavnostni koncert, s katerim bodo gostovali tudi 
na Dunaju, v sloviti dvorani Dunajskega glasbenega 
združenja. Ta koncert bomo v Mariboru slišali 12. 
maja.

23. aprila se v naše mesto vrača flavtistka Irena 
Grafenauer, ljubljenka mariborskega občinstva. S 
klarinetistom Matetom Bekavcem, s katerim snu
je koncert, sta nam zaupala, da lahko pričakujemo 
»koncertno popotovanje skozi prostor in čas, s flav
to, dihom in izdihom v glavni vlogi«.

V okviru Mladinskega cikla bo za prav posebno glas
beno doživetje poskrbel vsestranski Janez Dovč s 
predstavo, ki združuje dvoje njemu najljubših svetov, 
fiziko in glasbo. Glasbenogledališka predstava Tesla 
nas popelje skozi devet poglavij genijevega življe
nja in raziskuje pojav resonance s pomočjo malone 
futurističnih inštrumentov, kot so Teslova tuljava, 
laserska harfa in teremin ter prav posebnega gosta, 
ki sliši na ime Nao. Spoznali ga bomo 24. januarja.

VPIS ABONMAJEV 2018/2019 BO POTEKAL DO 29. SEPTEMBRA 2018
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: tel.: 02 229 40 11, 031 479 000;  
vstopnice@ndmb.si • Več informacij o programu, cenah in ugodnostih: www.ndmb.si.

Vpis v abonma Komedija je za dosedanje abonente odprt do 1. oktobra, za nove abonente pa 
vse do prve abonmajske predstave. Pričakujemo vas v Informacijski pisarni Narodnega doma 
Maribor, vsak dan od ponedeljka do petka med 10.00 in 17.00 ter ob sobotah med 9.00 in 
12.00, dosegljivi pa smo tudi na enaslovu vstopnice@ndmb.si in na telefonskih številkah 
02 229 40 11, 02 229 40 50, 040 744 122 in 031 479 000.

ABONMA KOMEDIJA 2018/2019

Smeh je veliko več kot le pol zdravja!
Tudi v prihajajoči sezoni bomo v Narodnem domu 
Maribor odlično poskrbeli za vaše smejalne 
mišice. Krepili jih boste s pomočjo cele vrste 
težkokategornikov, kot so Boris Kobal, ki nas 

bo napadel s celo družino poklicnih hudodelcev 
(Profesionalci espe); Tone Hočevar Rifle in Lado 
Bizovičar s smrtno resno komedijo o tem, ali (in 
kako) odhajajo v raj komedijanti (Čakalnica), Vlado 
Novak in Gojmir Lešnjak Gojc, ki nas bosta vrnila 
v zlate čase dobre stare Juge (I  Njofra) in Denis 
Avdič, ki nadaljuje svoje raziskovanje razlik med 
spoloma (Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2). 
O radostih hormonskih viharjev v najlepših letih nas 

bodo poučile Helena Blagne, Salome, Zvezdana 
Mlakar in Urška Vučak (Menopavza), deležni pa 
bomo tudi nasvetov o posteljnih radostih. Zanje 
bo poskrbel Špas teater s komedijo, Seksy nasveti, 
nastalo po istoimenski svetovni knjižni uspešnici.
Poskrbeli smo torej za vse, kar potrebujete za zdra
vo, hormonsko uravnoteženo, smeha in posteljnih 
radosti polno življenje. Vse kar morate storiti vi je 
le, da se nanj abonirate!

Giuliano Carmignola (foto: Anna Carmignola)

Danski komorni orkester in Adam Fischer

Bernarda Fink (foto: Klemen Breitfuss)

Irena Grafenauer

Čakalnica
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Dobro je biti abonent
Abonenti sezone 2018/2019 si z vpisom v abonma ne 
zagotovijo le neprecenljivih doživetij ob nastopih svetovno 
priznanih imen na mariborskem odru, temveč pridobijo tudi 
veliko izbranih ugodnosti!

Cenik koncertne sezone 
2018/2019
Koncertni dvojček (Orkestrski + Komorni cikel): 139,50 €
Orkestrski cikel: 99 € / posamezna vstopnica: 25 €
Komorni cikel: 56 € / posamezna vstopnica: 14 €
Mladinski cikel: 20 € / za organizirane skupine: 12 € / posamezna vstopnica: 5 €
Popusti na redno ceno abonmaja: 10% za upokojence, 20% za invalide ter več 
kot 30% za študente.
Popusti za več abonmajev so namenjeni tistim abonentom, ki izberejo več 
različnih abonmajev Narodnega doma Maribor, in sicer izmed koncertnih 
Orkestrski cikel, Komorni cikel in Mladinski cikel kot tudi gledališka abonmaja 
Komedija in Kekec (10 % popust ob nakupu dveh in 20 % popust ob nakupu 
treh abonmajev).
Način plačila: z gotovino, s kreditnimi karticami Mastercard, Eurocard, Activa, 
Visa, s plačilno kartico BA ali s plačilom na obroke.
V družbi prijateljev bo glasba še slajša! Abonente pretekle sezone, ki za ogled 
koncertov v abonmaju navdušijo tudi svoje prijatelje, nagrajujemo z dodatnimi 
popusti – tako za sedanjega abonenta kot tudi za novega abonenta.
Ugodneje na sorodne prireditve
Abonenti Koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor v sezoni 
2018/2019 lahko s svojo abonentsko kartico uveljavijo 20 % popust pri nakupu 
vstopnic za Festival Maribor 2018 (20.–28. september) ter 30% popust za kon
certe cikla Carpe artem 2018/2019 v SNG Maribor.
Popusti in ugodnosti se ne seštevajo (v okviru enega abonmaja lahko Izkoristite 
eno od ponujenih ugodnosti). Ugodnosti veljajo pri vpisu abonmaja za sezono 
2018/2019.

Cenik Festivala Maribor 2018
Otvoritveni koncert Uglasbena strast / Jupitrova strela / La passione / Zaključni 
koncert Moč narave, moč glasbe: 25 €
Moč srca: 20 €
Džumbus: 4 €
Festivalski abonma
Abonma FM2018 (5 večernih koncertov): 100 €
Predprodaja
20% popust za večerne koncerte v predprodaji do 7. septembra 2018.
Popusti in ugodnosti: upokojenci: popust 20 %; skupine (nad 10 ljudi): popust 
20 %; prijatelji festivala (abonenti Narodnega doma Maribor, SNG Maribor, 
člani Sveta knjige, člani mediateke IFS in člani SIGICa): popust 20 %; študenti, 
mladina in invalidne osebe: popust 50 %.

Cenik abonmaja Komedija
1.–10. vrsta parterja: 89 € / upokojenci 84 € / študenti 64 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 79 € / upokojenci 74 € / študenti 54 €
Cena vstopnice za posamezno predstavo
1.–10. vrsta parterja: 19 € / 11.–17. vrsta parterja in balkon: 17 €

Druge prodajne ugodnosti
Podari vstopnico z darilnimi boni
Razveselite svoje najbližje, prijatelje ali poslovne partnerje in jim podarite daril
ni bon za katerokoli prireditev v organizaciji Narodnega doma Maribor.
Vaš izbor, vaš abonma
Kdor ne želi izbrati le dogodkov posameznega abonmaja in raje obiskuje razno
like prireditve ter koncerte po lastnem izboru, lahko izbere abonentsko kartico 
vaš izbor.
Informacijska pisarna v Narodnem domu Maribor je vaš naslov za vse 
podrobnosti glede vpisa v abon maje in prodaje vstopnic za vse prireditve v naši 
organizaciji. Za vas je odprta od ponedeljka do petka med 10.00 in 17.00 ter 
ob sobotah med 9.00 in 12.00, dosegljivi pa smo tudi na enaslovu vstopnice@
ndmb.si in na telefonskih številkah 02 229 40 11, 02 229 40 50, 040 744 122 in 
031 479 000.

Nepozabna doživetja pretekle 
sezone in Festivala Maribor 2017

Koncert Rojstvo s Haydnovo filharmonijo pod vodstvom čelista in dirigenta Nicolasa Altstaedta na Festivalu Maribor, 14. 9. 2017.

Koncert Dokler naju smrt ne loči s Komornim orkestrom Festivala Maribor pod vodstvom Simona Krečiča in solistko 
Oksano Pečeny Dolenc na Festivalu Maribor, 13. 9. 2017.

Koncert Orkestrskega cikla z Angleškim komornim orkestrom pod vodstvom violinista Juliana Rachlina, 20. 11. 2017.

Koncert Komornega cikla s Kvartetom Casals, 19. 2. 2018.


