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4. december 2012, ob 18.30
Cerkev Svetega Jurija 
v Slovenskih Konjicah

OBČINA SLOVENSKE KONJICE
in

Inšti tut za preučevanje krščanskega izročila

*

Tea Lampreht, vokal 

Ljudska: Pred zmajem rešeno dekle

*

Vocalis Carthusianis 

(Katja Kovše, Janja Rančnik, 
Tea Lampreht, Vika Koban; vokali,

Tjaša Mohar, Tina Mravlje, Eva Koban, 
Andreja Obrul, Mojca Koban Dobnik; fl avte)

Jacques Berthrier: Liturgični napevi

*

Gašper Dolgan, fl avta

Tjaša Čerič, akordeon

 Gabriel Fauré: Apres un reve  

*

MEPZ Jurij Vodovnik

Zborovodja: mag. Mojca Koban Dobnik

Angelik Hribar: Ave Maria 

*

Andreja Obrul, sopran

Aleš Kukovič, orgle

Adelma Vay de Vaya: Geisterlied 

*

MEPZ Jurij Vodovnik

Zborovodja: mag. Mojca Koban Dobnik

Solist: Marjan Hren

Danilo Katz: Vihar srca 

Don Besig: Jesus is the Light 

*
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*

Andreja Obrul, sopran

Aleš Kukovič, orgle

Cesar Franck: Panis angelicus 

*

Ana Grasseli, sopran

W. A. Mozart: Alleluja iz Exsultate Jubilate, 
Kv 165 

*

Živa Ciglenečki, violina

Tjaša Čerič, harmonika

 Jules Massenet: Meditacija iz opere Thäis 

*

Ana Grasseli, sopran 

Tjaša Čerič, akordeon

 G. Puccini: O mio bambino caro 
iz opere Gianni Schicci 

*

Živa Ciglenečki, violina

Tjaša Čerič, akordeon

Vitt orio Monti : Čardaš 

*

Živa Ciglenečki, violina 

Gašper Dolgan, fl avta

Tjaša Čerič, akordeon

 J. S. Bach: Sonata št. 2 
za violino in čembalo 

v A-duru  

*

 

P R O G R A M

SLAVNOSTNI DOBRODELNI KONCERT 
ADELME VON VAY

SVETLOBA ZVOKA

Adelma von Vay
(1840–1925)



Tjaša Čerič, harmonika

Svojo glasbeno pot je začela na nižji glasbeni šoli 
v Mariboru pri prof. Marjeti Minič in nadaljevala 
pri prof. Andreju Lorberju. Leta 2007 je končala 
konservatorij za glasbo v Mariboru iz harmonike 
in saksofona, leta 2011 pa z odliko zaključila dodi-
plomski študij harmonike na univerzi za umetnost 
v Gradcu pri prof. Janne Rättyä. Podiplomski študij 
je nadaljevala v okviru Erasmusa v Essnu pri prof. 
Mie Miki. Je dobitnica nagrade dr. Romana Klasin-
ca za izjemne umetniške dosežke (2007) in preje-
mnica mnogih odličij: zlate plakete in prve nagrade 
na državnem tekmovanju Temsig, prve nagrade na 
mednarodnem srečanju harmonikarjev v Beltincih, 
prve nagrade na mednarodnem tekmovanju Inter-
net Music Competition ...

*

Gašper Dolgan, flavta

Leta 2007 je z odliko zaključil šolanje na srednji 
glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri prof. Mateju 
Grahku ter se nato vpisal na univerzo za glasbo in 
upodabljajočo umetnost v avstrijskem Gradcu, kjer 
že četrto leto študira pod mentorstvom solo flav-
tista dunajske filharmonije prof. Dietra Fluryja in 
uspešne madžarske pedagoginje prof. Eszter Alföl-
dy-Boruss. Svoje znanje dodatno izpopolnjuje tudi 
na poletnih šolah in seminarjih pri profesorjih, kot 
so Karolina Šantl - Zupan, Michael Martin Kofler, 
Martin Belič in Irena Grafenauer. Prav tako je tudi 
pedagoško dejaven. Izkušnje si je nabiral s poučeva-
njem flavte in kljunaste flavte v glasbeni šoli Frana 
Gerbiča v Cerknici ter v glasbeni šoli Franca Šturma 
v Ljubljani, trenutno pa poučuje v glasbeni šoli v Ilir-
ski Bistrici.

Živa Ciglenečki, violina 
(www.zivaciglenecki.com)

Po študiju na univerzi Mozarteum Salzburg, v mojstr-
skem razredu prof. Igorja Ozima, deluje kot solistka 
in komorna glasbenica na domačih in tujih odrih. Kot 
substitutka je vabljena v različne evropske orkestre: 
tako je leta 2010 sodelovala pri treh predstavah v 
sloviti dunajski državni operi. Sodeluje na različnih 
festivalih in nastopa pri fundaciji «Yehudi Menuhin 
Live Music Now» v Salzburgu. V letih 2010‒2011 je 
bila pedagoško dejavna na konservatoriju za glasbo 
in balet v Ljubljani, vodila je tudi seminar violine v 
„Escuela Superior de Música de Neuquén“ v Argenti-
ni. Za magistrski študij komorne glasbe na univerzi za 
glasbo v Gradcu je prejemala štipendijo Ministrstva 
za kulturo. Je dobitnica številnih nagrad na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih.

*

Ana Grasselli, sopran

Svojo glasbeno pot je začela kot flavtistka v razredu 
prof. Franca Grassellija (GŠ Vič - Rudnik), v gimna-
zijskih letih pa jo je premamilo petje pri prof. Editi 
Garčević Koželj (GŠ Franca Šturma, SGBŠ Ljubljana). 
Danes uspešno zaključuje akademijo za glasbo v 
Ljubljani (prof. Marjan Trček, prof. Dunja Vejzović) z 
debijem v Monteverdijevi baročni operi Orfej. Njena 
vloga Proserpine je bila odlično sprejeta tako s stra-
ni občinstva kot kritikov, ogledate pa si jo lahko še 
januarja v SNG Opera in balet Ljubljana.
Redno se udeležuje tudi mednarodnih seminarjev 
prof. Vlatke Oršanić in drugih priznanih pevcev, kot 
so prof. Marjana Lipovšek, prof. Alfred Burgstaller, 
prof. Helena Lazarska, prof. Bernarda Fink, prof. 
Mary Logan Hastings, Brett Manning ... Ukvarja se s 
koordiniranjem glasbeno-plesnih programov in po-
učuje petje v Šoli odrskih umetnosti (www.vocalB-
Kstudio.com).

I Z V A J A L C I

Andreja Obrul, sopran

Svojo glasbeno pot na nižji glasbeni šoli je začela kot 
flavtistka. Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpi-
sala na Pedagoško fakulteto Maribor, smer predšol-
ska vzgoja, kjer je diplomirala leta 2003. Istega leta 
je končala tudi srednjo glasbeno šolo v Mariboru, 
smer petje, pri prof. Leoni Bašovič. V tem času je ak-
tivno sodelovala kot pevka solistka v zboru Carmina 
Slovenica. Leta 2000 je na regijskem tekmovanju v 
Mariboru prejela zlato plaketo. Leta 2004 je začela 
s študijem petja na akademiji za glasbo v Ljubljani, 
kjer je leta 2008 diplomirala v razredu prof. Eve No-
však Houške. Redno se udeležuje pevskih seminar-
jev doma in v tujini. Deluje kot profesorica solopetja 
na glasbenih šolah v Slovenskih Konjicah in Rogaški 
Slatini ter nastopa kot solistka in korepetitorka zbo-
rom.

*

Tea Lampreht, vokal

Je študentka kulturologije na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani. Že kot dijakinja Gimnazije 
Slovenske Konjice je pokazala smisel za negovanje 
duhovnega ustvarjanja naših prednikov. Sodelovala 
je pri izdaji zgoščenke, ki je nastala kot empirični del 
raziskovalne naloge Po glasbenih sledeh v Popotnih 
dnevnikih Paola Santonina. Z izrazito individualnim 
pristopom v interpretaciji je posnela repertoar slo-
venskih ljudskih pesmi. Posebej jo veseli interpre-
tacija pesmi, ki so kakorkoli povezane z domačim 
okoljem. S svojimi nastopi bogati kultuno podobo 
našega kraja, še vedno pa se tudi pevsko izobražuje; 
trenutno v razredu prof. Andreje Obrul.

Mešani pevski zbor Jurij Vodovnik 
(www.jurij-vodovnik.si)

V mešanem pevskem zboru Jurij Vodovnik poustvar-
jajo tri generacije pevcev iz štirih občin Dravinjske 
doline: iz Zreč, Slovenskih Konjic, Vitanja in Oplotni-
ce. Že 29 let zbor uspešno deluje v ožjem in širšem 
lokalnem okolju, sodeluje na zborovskih revijah, pro-
slavah in akademijah, pa tudi na mednarodnih zbo-
rovskih tekmovanjih in festivalih (Praga, Bratislava). 
Posneli so zgoščenko Sem si zmislu eno reč, kjer so 
avtorsko izvedli razširjene napeve pohorska pevca Ju-
rija Vodovnika v zborovski priredbi Igorja Cvetka. Z ra-
znolikim repertoarjem glasbene literature, ki sega od 
sakralnih skladb, priredb ljudskih pesmi, spiritualov 
do posvetnih pesmi, pripravijo letno več samostojnih 
koncertov, v sodelovanju s slovenskimi skupnostmi v 
zamejstvu pa je zbor gostoval v številnih evropskih 
državah, pa tudi v ZDA, v Kanadi in v Avstraliji.

*

Vocalis Carthusianis 

Vocalis Carthusianis je projektna vokalno inštru-
mentalna zasedba študentk različnih študijskih 
usmeritev. Čeprav se nobena od njih z glasbo ne 
ukvarja profesionalno, jih druži veselje do skupin-
skega muziciranja. S tokratnim projektom uzave-
ščajo smisel za negovanje in razumevanje glasbene 
kulture srednjega veka, ki se je uveljavljala v kartu-
zijanskih samostanih, le da dajejo glasbi starodavne 
liturgije obliko, primerno današnjemu času. Ume-
tniški vodja zasedbe je mag. Mojca Koban Dobnik.

Foto: arhiv Občine Slovenske Konjice,  
Grafično oblikovanje: Blaž Prapotnik, Epigraf, 2012


