
Drage dame, spoštovani gospodje!

Društvo SiBRASS je v letu 2017 pripravilo cikel štirih koncertov, na 
katerem imajo trobila osrednjo vlogo. To so ZLATI ZVOKI TROBENTE, 
svečana otvoritev serije in svojevrsten poklon nekdanjih študentov 
profesorju Antonu Grčarju, RECITAL Jeroena Berwaertsa in Krizstine 
Fejes, ki prinaša intimno doživetje komornega muziciranja, SiBRASS 
KVINTET KONCERT je demonstracija briljantnega zvoka kombinaci-
je vseh trobilnih glasov, zaključni TROMPETISSIMO pa je hommage 
utemeljitelju trobente kot virtuoznega solističnega glasbila 20. in 
21. stoletja, legendarnemu Mauricu Andreju. 
V upanju, da Vas koncertni cikel SiBRASS zvabi na izbrana prizo-
rišča, se veselimo srečanja z vami.

Vstop prost.

Društvo SiBRASS
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KONCERTNI CIKEL SiBRASS 2017

KONCERT I 
ZLATI ZVOKI TROBENTE
21. januar 2017 ob 19:30
Ljubljana center, Slovenska �lharmonija
Dvorana Marjana Kozine

KONCERT II
RECITAL
29. januar 2017 ob 19:30
Ljubljana center, Slovenska �lharmonija
Dvorana Slavka Osterca

KONCERT III
SiBRASS KVINTET
24. oktober 2017 ob 19:30
Ljubljana Moste, Španski borci
Velika dvorana

KONCERT IV
TROMPETISSIMO
3. december 2017 ob 19:30
Ljubljana Šentvid, Zavod svetega Stanislava
Kapela

KONCERT I 
ZLATI ZVOKI TROBENTE

Arthur Honegger (1892-1955)
INTRADA

Franc Kosem, trobenta
Francoise de Clossey, klavir

Švicarski skladatelj Arthur Honneger (1892-1955) je bil član skupine skla-
dateljev, imenovane Šesterica, izmed katerih sta poleg Honeggerja 
najbolj znana Darius Milhaud in Francis Poulenc. Njegov slog je 
prepoznaven po izrazitih ritmih, barviti orkestraciji in učinkoviti rabi kon-
trapunkta. Honeggerjevo verjetno najbolj znano orkestralno delo je 
Paci�c 231, ki skoraj otipljivo slika zvočno podobo parne lokomotive. 
Med njegovimi deli je pogosto izvajana tudi Intrada za trobento in 
klavir iz leta 1947, delo, ki s svojim značajem skladno vpelje poslušalca 
v glasbeno dogajanje ter hkrati predstavi trobentačevo spretnost in 
barvitost njegovega glasbila.

Giuseppe Tartini (1692-1770)
KONCERT ZA TROBENTO IN ORKESTER V D-DURU
(priredba Koncerta za violino in orkester v E-duru, D. 53)
Allegro – Andante – Allegro assai

Anžej Remšak, trobenta
Tomaž Sevšek Šramel, čembalo
Jože Rošer, rog
Metod Tomac, rog
Komorni godalni orkester Slovenske �lharmonije

V Piranu rojenega skladatelja in violinskega virtuoza Giuseppeja Tarti-
nija (1692-1770) so v njegovem času in tudi pozneje izredno cenili kot 
teoretika na področju glasbene teorije in akustike. Največji del njego-
vega skladateljskega opusa tvorijo violinski koncerti (teh je napisal 
vsaj 135) in sonate. Očarljivo spevni Koncert za violino in orkester v 
E-duru, D. 53 tokrat zveni transponiran v D-dur ter prirejen za trobento 
in orkester.

Drage dame, spoštovani gospodje!

Društvo SiBRASS je v letu 2017 pripravilo cikel štirih koncertov, na 
katerem imajo trobila osrednjo vlogo. To so ZLATI ZVOKI TROBENTE, 
svečana otvoritev serije in svojevrsten poklon nekdanjih študentov 
profesorju Antonu Grčarju, RECITAL Jeroena Berwaertsa in Krizstine 
Fejes, ki prinaša intimno doživetje komornega muziciranja, SiBRASS 
KVINTET KONCERT je demonstracija briljantnega zvoka kombinaci-
je vseh trobilnih glasov, zaključni TROMPETISSIMO pa je hommage 
utemeljitelju trobente kot virtuoznega solističnega glasbila 20. in 
21. stoletja, legendarnemu Mauricu Andreju. 
V upanju, da Vas koncertni cikel SiBRASS zvabi na izbrana prizo-
rišča, se veselimo srečanja z vami.

Vstop prost.

Društvo SiBRASS



Antonio Vivaldi (1678-1741)
KONCERT ZA DVE TROBENTI IN ORKESTER V C-DURU, RV 537
Allegro – Largo – Allegro

Tibor Kerekeš, trobenta
Franc Kosem, trobenta
Tomaž Sevšek Šramel, čembalo
Komorni godalni orkester Slovenske �lharmonije

Velik del ustvarjalnosti najbolj znanega beneškega baročnega skla-
datelja, Antonija Vivaldija (1678-1741), je bil usmerjen v inštrumental-
no glasbo. Napisal je čez 500 koncertov, med njimi okrog 230 za solis-
tično glasbilo (npr. violino, �avto, oboo, fagot, mandolino…) in 
orkester, okrog 40 pa jih je namenil dvema solistoma (npr. dvema 
mandolinama ali dvema trobentama) in orkestru. Med temi je tudi 
Koncert za dve trobenti in orkester v C-duru, RV 537, katerega vzdušje 
niha med slavnostnim in lahkotno igrivim.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
KONCERT ZA TRI TROBENTE,  DVE OBOI, FAGOT, TIMPANE IN 
ORKESTER V D-DURU, TWV 54:D4
Largo – Allegro – Adagio – Presto

Stanko Arnold, trobenta
Tibor Kerekeš, trobenta
Franc Kosem, trobenta
Matej Šarc, oboa
Nicola Bignozzi, oboa
Paolo Calligaris, fagot
Matevž Bajde, timpani
Tomaž Sevšek Šramel, čembalo
Komorni godalni orkester Slovenske �lharmonije

Koncert za tri trobente, dve oboi, fagot, timpane in orkester v D-duru 
TWV 54:D4 s svojo bogato solistično zasedbo predstavlja enega 
izmed najbolj barvitih del Georga Philippa Telemanna (1681-1767). 
Kot glasbenik večinoma samouk, a vendar izjemno tehnično podko-
van in umetniško navdihnjen, je Telemann v svojem času užival velik 
ugled. Bil je prijatelj Georga Friedricha Händla in Johanna Sebastiana 
Bacha ter boter njegovega sina Carla Philippa Emanuela. Telemann- 
ova glasba je imela velik vpliv na skladatelje v obdobju prehoda iz 
baroka v klasicizem.

Ennio Morricone (1928)
BUGSY
(glasba iz �lma Bugsy)

Mauro Maur, trobenta
Francoise de Clossey, klavir

V današnjem času so med skladatelji širši javnosti verjetno 
najbolj znani ravno ustvarjalci �lmske glasbe. Med njimi prav 
poseben sloves uživa italijanski skladatelj Ennio Morricone 
(1928), čigar glasbo poznamo npr. iz �lmov The Good, The Bad 
and The Ugly, Cinema Paradiso, Exorcist II… Izpod njegovega 
peresa je prišla tudi uspešnica Se telefonando, ki jo je leta 1966 
posnela Mina Mazzini. Tokrat bomo slišali Morriconejevo �lmsko 
uspešnico, s katero je opremil kriminalko Bugsy Barryja Levinso-
na iz leta 1991.

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
SONATA SV. POLIKARPA ZA OSEM TROBENT, TIMPANE IN BASSO 
CONTINUO
(Sonata s. Polycarpi á 9)

Ansambel trobent (Stanko Arnold, Franc Kosem, Tibor Kerekeš, 
Dejan Glamočak, Anžej Remšak, Jan Grčar, Janez Kopše, 
Mauro Maur)
Matevž Bajde, timpani
Tomaž Sevšek Šramel, orgle

Za konec pa spet skok v barok – k enemu izmed najpomemb-
nejših violinistov in skladateljev 17. stoletja. Heinrich Ignaz Franz 
von Biber (1644-1704) je večino življenja deloval v Salzburgu, 
vendar je njegova tehnično zahtevna in izredno poslušljiva 
glasba odmevala po vsej Evropi. Med deli, ki jih ni napisal za 
violino, ima posebno mesto Sonata sv. Polikarpa za osem 
trobent, timpane in basso continuo. Zaradi uporabe kom-
pozicijskih postopkov, kot so ostinatni bas in učinek odmeva, ta 
enostavčna sonata z izmenjujočimi se kontrastnimi odseki 
zveni prav posebej slavnostno.



KONCERT II
RECITAL

Toshio Hosokawa
IM NEBEL / V MEGLI

Japonski skladatelj Toshio Hosokawa (1955) ustvarja tako vokalno kot 
tudi inštrumentalno – komorno in orkestrsko glasbo. Solistične kon-
certe je posvetil različnim glasbilom – �avti, violončelu, fagotu in rogu. 
Njegov koncert za trobento in orkester (tokrat v priredbi, v kateri 
orkestrski part izvaja pianistka) pa nosi naslov V megli, po istoimenski 
Hessejevi pesmi, ki je skladatelju bila v navdih. Hosokawa je partu 
trobente pripisal pomen človeka, orkestru pa je nadel vlogo in 
pomen narave oz. megle, ki tega posameznika obdaja. Skladba od- 
slikava vsebino pesmi, prepojeno z osamljenostjo.

Richard Rodgers
MY FUNNY VALENTINE / MOJA HECNA LJUBICA

Velika ameriška pesmarica (The Great American Songbook) ni 
dobesedno knjiga, temveč naziv zakladnice priljubljenih pesmi iz 
ameriških muzikalov in �lmov prve polovice 20. stoletja. Z drugimi 
besedami – gre za t. i. jazz-standarde, skladbe, ki so zaznamovale ne 
le svoj čas, temveč postale in ostale večne uspešnice in osnova 
jazzovskega repertoarja ter ameriške popevkarske tradicije. Pogosto 
so nastale izpod peresa uveljavljenih skladateljsko-pesniških 
tandemov, kot sta bila npr. brata George in Ira Gershwin, pa tudi 
Richard Rogers (1902-1979) in Lorenz Hart (1895-1943), avtorja 
uspešnice My Funny Valentine.

Georges Enescu
LÉGENDE / LEGENDA

Ne glede na dejstvo, da je večino življenja preživel v Parizu, velja skla-
datelj, violinist, pianist in dirigent George Enescu (1881-1955) za 
enega najpomembnejših romunskih glasbenikov 20. stoletja. V svoja 
dela je vnašal prvine romunske tradicionalne glasbe, prav tako pa je 
kot dirigent pogosto posegal po delih svojih sonarodnjakov, med 
drugimi Constantina Silvestrija. Slovel je kot izjemen violinski virtuoz in 
učitelj, med njegovimi učenci je bil tudi Yehudi Menuhin. Légende za 
trobento in klavir je napisal leta 1906, v času, ko je kromatična

trobenta bila relativno novo glasbilo, kar temu delu daje prav
poseben pomen znotraj repertoarja za to glasbilo.

Nina Šenk
REFLECTIONS / ODSEVI

Skladateljica Nina Šenk (1982) je po študiju na ljubljanski Akademiji za 
glasbo nadaljevala podiplomski študij kompozicije na Visoki šoli za 
glasbo v Dresdnu in leta 2008 zaključila mojstrski študij na Visoki šoli za 
glasbo in gledališče v Münchnu. Njene skladbe so bile izvedene na 
pomembnejših festivalih v tujini in doma (Newyorški �lharmonični 
bienale, Salzburške slavnostne igre, Musica Viva München, Festival 
Ljubljana, Festival Slowind, Slovenski glasbeni dnevi, Svetovni glasbeni 
dnevi, Svetovni kongres saksofonistov…) ter na koncertih po celem 
svetu z različnimi orkestri in ansambli (Newyorška �lharmonija, Ensem-
ble intercontemporain, Ensemble modern, Londonska Sinfonietta, 
Ensemble United Berlin, Pihalni kvintet Slowind, Ensemble Aleph, 
Altera veritas, MD7, Kammersymphonie Berlin).

George Gershwin
RHAPSODY IN BLUE / RAPSODIJA V MODREM

Američan George Gershwin (1898-1937) se je v zgodovino glasbe 
zapisal kot eden prvih, ki so klasično glasbo združili z jazzom – ustvaril 
je simfonični jazz, utemeljil ameriško opero ter s svojimi prispevki �lmski 
glasbi zapustil jazzovski zakladnici neštete uspešnice. Najpogosteje 
izvajana so orkestrska dela Rapsodija v modrem in Amerikanec v 
Parizu ter opera Porgy in Bess, priljubljena pa je tudi Kubanska uvertu-
ra. Rapsodijo v modrem je napisal leta 1924, delo za klavir in jazzovski 
ansambel pa je bilo večkrat prirejeno za klavir in orkester. Z Rapsodijo 
se je Gershwin uveljavil kot 'resni' skladatelj klasične glasbe in si prido-
bil spoštovanje mednarodne glasbene javnosti.

Paul Hindemith
SONATA ZA TROBENTO IN KLAVIR

Jeroen Berwaerts, trobenta
Krisztina Fejes, klavir

Mit Kraft – Mäßig bewegt – Trauermusik. Sehr langsam

Paula Hindemitha (1895-1963) danes poznamo predvsem kot enega 



izmed najprepoznavnejših skladateljev glasbenega neoklasicizma – 
sloga, v katerem je ustvarjal predvsem v 20-ih, 30-ih in 40-ih letih 
prejšnjega stoletja. Poznoromantično tradicijo je, po izkušnjah z 
ekspresionizmom, nadgradil po zgledu velikih kontrapunktikov iz 
preteklosti, predvsem Bacha in Brahmsa in Regerja. Sonato je 
napisa leta 1939, ne dolgo pred odhodom v Združene države, 
kamor se je umaknil pred 2. svetovno vojno. Slutnja prihajajoče 
vojne prežema Sonata, katere zadnji stavek – Trauermusik / Žalna 
glasba citira melodijo protestantskega speva Alle Menschen 
müssen sterben / Vsi ljudje morajo umreti.

KONCERT III
SiBRASS KVINTET

Johann Sebastian Bach, prir. Arthur Frackenpohl
CONTRAPUNCTUS I iz Die Kunst der Fuge / Umetnost fuge, BWV 
1080

Zbirka polifonih skladb Umetnost fuge je eno izmed Bachovih zadn-
jih del – zadnja fuga iz zbirke je celo nedokončana. To enkratno 
mojstrovino imamo danes za enega izmed viškov polifone
monotematske glasbene ustvarjalnosti v zakladnici klasične 
evropske glasbe. S svojo kompozicijsko dovršenostjo in muzikalno 
povednostjo daleč presega okvirje glasbenega baroka in pred-
stavlja univerzalno umetnino, ki nagovarja in navdušuje poslušalce 
ter intrigira in motivira glasbenike že stoletja. Zbirko sestavlja 14 fug 
ter 4 kanoni, ki tvorijo 'variacije' na temo, podano s prvim kontra-
punktom (Contrapunctus I).

Uroš Rojko
BRASS

Slovenskega skladatelja in klarinetista Uroša Rojka (1954) poznamo 
kot ustvarjalca izjemno izvirnih in intimnih glasbenih izpovedi. Med 
njegovimi mentorji so bili skladatelji Uroš Krek, Klaus Huber in György 
Ligeti. Trenutno deluje kot predavatelj kompozicije na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Njegovo delo Brass je krstno izvedbo doživelo leta 
2015 – v sklopu cikla Koncertni atelje, ki ga prireja Društvo slovenskih 
skladateljev, ga je Trobilni kvintet SiBRASS izvedel v Studiu 14 Radia 
Slovenija.

Michael Kamen
KVINTET

Michael Kamen (1948-2003) je bil ameriški skladatelj, dejaven pred-
vsem kot avtor �lmske glasbe ter orkestrski aranžer, dirigent in komorni 
glasbenik. Njegov Kvintet velja za eno izmed najbolj cenjenih del za 
komorno trobilno zasedbo, nastalih v zadnjih pol stoletja ter predstav- 
lja del standardnega repertoarja za takšno zasedbo. Kamen ga je 
izvirno napisal za ansambel Canadian Brass, ki deluje že od leta 1970. 
Posneli so že več kot 130 albumov ter v veliki meri prispevali k bogaten-
ju zakladnice del za trobilni kvintet, saj izvajajo tako priredbe kot tudi 
izvirna dela, ki jih pogosto pri skladateljih tudi naročajo.

Enrique Crespo
RAGTIME, iz Ameriške suite za trobilni kvintet št. 1
 
Enrique Crespo (1941) je urugvajski pozavnist, aranžer in skladatelj, ki je 
od študijskih let dejaven v Nemčiji. Je tudi soustanovitelj Nemškega 
trobilnega ansambla, za katerega je napisal lepo število del in priredb. 
Prireja dela različnih slogov, od baroka do jazza, s prav posebnim 
veseljem pa se posveča folklorni glasbi Latinske in Južne Amerike. 
Njegova Suite Americana no. 1 je značilno delo, v katerem klasično 
glasbo združuje s folklorno in jazzovsko tradicijo, kar je razvidno že iz 
naslovov posameznih stavkov: Ragtime, Bossa Nova, Vals Peruano, 
Zamba Gaucha in Son de Mexico.

Joseph Horowitz
MUSIC HALL SUITE / SUITA ZA KONCERTNO DVORANO
Soubrette Song / Subretina pesem
Trick-cyclists / Kolesarji-cirkusanti
Adagio-team / Adagio-moštvo
Soft shoe shu�e / Ples mehkih čevljev
Les Girls / Dekleta

Suita za koncertno dvorano britanskega skladatelja in dirigenta Josep-
ha Horovitza (1926) je nastala leta 1964, po naročilu slavnega amer-
iškega tubista Rogerja Boboa. Kmalu so jo v svoj spored uvrstili člani 
Trobilnega ansambla Philipa Jonesa, v čigar izvedbi je delo doživelo 
svoj prvi BBC-jev prenos. To je vsekakor pripomoglo k priljubljenosti 
dela, ki je danes pogosto na koncertnih sporedih trobilnih zasedb. 
Suita skozi svojih 5 stavkov odslikava vzdušja glasbene dvorane, 
burlesknega gledališča, cirkusa in kabareta – priljubljenih zabav-
no-glasbenih prizorišč iz začetka 20. stoletja.



Kevin Mckee (1980)
VUELTA DEL FUEGO / OGNJENI SKOK

Ameriškega trobentača, skladatelja in komornega glasbenika Kevina 
McKeeja je k nastanku Ognjenega skoka navdihnila ljubezen do 
značilnega mehiškega 'Zorro-zvoka', ki združuje pretirano, kičasto 
romantičnost z neprekosljivo eleganco. »Delo sem napisal za zased-
bo, v kateri sem takrat igral, to je Trobilni kvintet Continuum, ki ga tvori-
jo nekateri izmed najboljših glasbenikov, s katerimi sem do sedaj 
sodeloval.« Teh je pa zagotovo veliko, kajti mladi glasbenik je izjemno 
uspešen na koncertnem odru, prav tako pa njegova dela izvajajo na 
vseh celinah.

Bojan Adamič, Jože Privšek, Ati Soss / prir. Lojze Krajnčan
VENČEK ZIMZELENIH POPEVK
Ko boš prišla na Bled
Samo nasmeh je bolj grenak
Ura brez kazalcev

PORL – Plesni orkester Radia Ljubljana – zibelka slovenskega jazza in 
orkester, katerega začetki segajo v leto 1945 in čigar tradicijo še 
danes goji in razvija Big Band RTV Slovenija. Vsi – od ustanovitelja 
orkestra Bojana Adamiča, njegovega naslednika Jožeta Privška, 
enega izmed najbolj legendarnih solistov Atija Sossa, do sedanjega 
dirigenta Big Banda RTV Slovenija Lojzeta Kranjčana – so (bili) ne 
samo izvrstni izvajalci, temveč tudi enkratni skladatelji. Zahvaljujoč 
njim se Slovenci lahko ponosno uvrščamo med narode z najbolj 
izrazitimi tradicijami popevkarske in jazzovske glasbe, ob bok Franco-
zom, Italijanom in Američanom.

William Christopher Handy, prir. Luther Henderson
BEALE STREET BLUES

Franc Kosem, trobenta
Jure Gradišnik, trobenta
Mihajlo Bulajić, rog
Mihael Šuler, pozavna
Johannes Ogris, tuba

»Pesem ulice Beale« je uspešnica iz leta 1916, za katero je besedilo in 
melodijo napisal William Christopher Handy. Beale Street je ulica v 
Memphisu, v zvezni državi Tennessee, ki je v začetku 20. stoletja bila 
glavno središče zabave zlasti za temnopolte prebivalce tega juž- 
njaškega mesta, ki velja za enega izmed rojstnih krajev bluesa. Pesem 
Beale Street Blues je ena izmed klasičnih uspešnic tega žanra, dožive-
la pa je nepozabne interpretacije izvajalcev, kot so Fats Waller, Nat 
King Cole, Lena Horne, Ella Fitzgerald in Tommy Dorsey.

KONCERT IV
TROMPETISSIMO

Johann Friedrich Fasch
KONCERT ZA TROBENTO V D-DURU
Allegro – Largo – Allegro

Franc Kosem, trobenta
Tilen Bajec, orgle

Leta 1722 je violinist in skladatelj Johann Friedrich Fasch 
(1688-1758) prejel vabilo k prijavi na mesto kantorja v cerkvi sv. 
Tomaža v Leipzigu, vendar ga je skromno zavrnil. Na to mesto so 
sprejeli Johanna Sebastiana Bacha, ki pa je skromnega Fascha 
zelo cenil. Bachov ansambel Collegium Musicum je med drugim 
izvajal tudi Fascheve orkestralne suite, med katerimi je bom-
bardiranja med 2. svetovno vojno preživela le ena sama… 
Faschev opus obsega večino takrat prisotnih žanrov posvetne in 
cerkvene glasbe ter predstavlja povezavo med poznim barokom 
in zgodnjim klasicizmom.

Henri Tomasi
SEMAINE SAINTE A CUZCO / VÉLIKI TEDEN V CUZCU

Aleš Klančar, trobenta
Tilen Bajec, orgle

Francoski skladatelj in dirigent Henri Tomasi (1901-1971) je o 
svojem glasbenem slogu zabeležil: »Čeravno se ne izogibam 
najsodobnejšim oblikam izražanja, priznam, da sem vedno bil 
melodik po srcu. Ne prenesem sistemov in sektaštva. Pišem za 
ljudi, za množice. Glasba, ki ne prihaja iz srca, ni glasba.« Ta 
ustvarjalni moto in pristnost glasbenega izražanja zaznamo tudi v 
programsko jasno določeni in v glasbo slikovito pretočeni skladbi 
Véliki teden v Cuzcu, nastali leta 1962.

Johann Sebastian Bach
KONCERT V D-DURU, BWV 972
Allegro – Adagio – Allegro assai

Jure Gradišnik, trobenta
Tomaž Sevšek Šramel, orgle



Bach je izredno cenil Vivaldijeve koncerte, nekatere izmed njih je 
celo priredil za inštrumente s tipkami, predvsem orgle. Večina teh 
priredb je verjetno nastala v letih 1713 in 1714, v času Bachovega 
delovanja v Weimarju.  Eden teh koncertov je tudi Vivaldijev Kon-
cert za violino in orkester v D-duru, op. 3, št. 9 (RV 230) iz zbirke L'es-
tro armonico, ki ga poznamo tudi v Bachovi priredbi kot Koncert za 
čembalo v D-duru, BWV 972. Bachove priredbe so v veliki meri 
pripomogle k oživljanju zanimanja za Vivaldijevo glasbo, še zlasti 
potem, ko so bile v 2. polovici 19. stoletja objavljene pri velikih založ-
bah Peters in Breitkopf & Härtel.

André Jolivet
ARIOSO BAROCCO / BAROČNI ARIOSO

Franc Kosem, trobenta
Tomaž Sevšek Šramel, orgle

Francoski skladatelj André Jolivet (1905-1974) se je s svojim slogom 
glasbenega izražanja hotel oddaljiti tako od akademske kot tudi od 
sodobne, oz. avantgardne smeri. Navdih je pogosto iskal v mistiki 
ter v glasbi preteklih obdobij. To velja tudi za njegov Baročni arioso, 
ki pa v resnici ne zveni prav nič baročno, kar tudi ni bil skladateljev 
namen. Namesto posnemanja slogovnih značilnosti baročne 
glasbe se je odločil, da bo delu vdihnil duha baročne glasbene 
retorike – part trobente je bližje zgovornemu recitativu kot pa razpe-
ti ariji, okraski (čeprav ne baročni) pa v baročnem duhu prežemajo 
celotno skladbo.

Johann Wilhelm Hertel
KONCERT V D-DURU ŠT. 3
Allegro – Largo – Vivace

Aleš Klančar, trobenta
Tilen Bajec, orgle

Opus nemškega violinista, čembalista in skladatelja Johanna 
Wilhelma Hertla (1727-1789) obsega tako posvetna, kot tudi cerkve-
na dela, katerih značaj je pogosto slavnosten. Razlog temu je ta, 
da je skladatelj deloval na Mecklenburg-Schwerinskem dvoru, kjer 
je poleg ukvarjanja z glasbo deloval tudi kot osebni tajnik tamkajšn-
jega princa (v 18. stoletju za dvorne umetnike ni bilo nenavadno, 
da so za svojega delodalajca opravljali tudi druge naloge). Njego-
va dela so med kvalitetnejšimi primeri predklasičnega, t. i. čustven-
ega sloga. 

Lojze Lebič
ILLUD TEMPUS / TAKRAT

Jure Gradišnik, trobenta
Tomaž Sevšek Šramel, orgle

Lojze Lebič (1934) velja za enega najplodovitejših in najizvirnejših 
slovenskih ustvarjalcev klasične glasbe, čigar opus posega v skoraj 
vse glasbene žanre, zasedbe in je nepogrešljivo zaznamoval že 
več kot pol stoletja slovenske glasbe. Njegova glasbena govorica 
je razpeta »med zvočno slikovitost in meditativno zadržanost, 
svetovljansko modernost in zaverovanost v dediščino preteklih 
kultur.« Skladba Illud tempus za trobento in orgle je nastala na pre-
lomu tisočletja, na zgoščenki iz leta 2002 (ZKP RTV Slovenija) pa sta 
jo prva ovekovečila trobentač Stanko Arnold in orglavec Maks 
Strmčnik.

Georg Philipp Telemann
KONCERT ZA TRI TROBENTE, TIMPANE IN DVE OBOI, TWV 54:D3
Intrada – Allegro – Largo – Vivace

Franc Kosem, trobenta
Aleš Klančar, trobenta
Jure Gradišnik, trobenta
Tilen Bajec, orgle

Koncert za tri trobente, timpane in dve oboi v D-duru, TWV 54:D3 
je eden izmed prepoznavnejših koncertov izpod peresa Georga 
Philippa Telemanna (1681-1767), ki je pogosto posegal po izvirnih 
zasedbah in redkeje slišanih glasbilih. Kot glasbenik večinoma 
samouk, a vendar izjemno tehnično podkovan in umetniško nav-
dihnjen, je Telemann v svojem času užival velik ugled. Pomemben 
je tudi njegov prispevek k razvoju avtorskih pravic – med prvimi je 
opozarjal na skladateljevo intelektualno in moralno lastništvo 
njegovih del ter skrbno ščitil svoje rokopise in izvajalske materiale 
pred uredniškimi in založniškimi zlorabami.
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