
lasbena šola Ilirska Bistrica 

KONCERTNI   NAPOVEDNIK

Spoštovani,

pred vami je tretja izdaja Koncertnega napovednika Glasbene šole Ilirska Bistrica, tokrat za leto 
2019.

Skupaj z učenci in učitelji ter v sodelovanju z ostalimi šolami in koncertnimi inštitucijami tudi 
tokrat pripravljamo zanimive in kvalitetne glasbene in plesne dogodke na različnih prizoriščih 
našega mesta in njegove okolice. Poleg že stalnih koncertov, ki redno sestavljajo napovednik, 
letos prvič sodelujemo z Glasbeno mladino Slovenije. Gostili bomo naše uspešne bivše učence, 
ki nadaljujejo glasbeno izobraževanje, si ogledali večer našega baletnega oddelka, počastili 200. 
obletnico rojstva Miroslava Vilharja …

Vabim vas, da se nam na kakšnem izmed opisanih koncertov pridružite in vas lepo pozdravljam.

Martin Lenarčič,
ravnatelj Glasbene šole Ilirska Bistrica

1

Skupni koncert učencev Glasbene šole Postojna in Glasbene šole 
Ilirska Bistrica bo posvečen skladatelju, pesniku, dramatiku in politiku 
Miroslavu Vilharju ob 200. obletnici njegovega rojstva. Na dveh 
koncertih bodo učenci klavirja, petja in člani šolskih pevskih zborov 
izvajali njegove skladbe, poleg glasbe pa bodo poslušalci slišali opis 
Vilharjevega dela in življenja. Tako bosta glasbeni šoli, ki delujeta v 
občinah, kjer je deloval in živel Miroslav Vilhar, s skupnim sodelovanjem 
obogatili vsebinsko zelo pestro iztekajoče se »Vilharjevo leto«, ob tem 
počastili slovenski kulturni praznik in ilirskobistriški Mesec kulture.

2 GM oder: Izak Hudnik, 
violončelo 
V torek, 19. 2. 2019, ob 19.00 – 
dvorana GŠ Ilirska Bistrica
V Ilirski Bistrici letos prvič gostimo koncertni cikel GM oder, ki ga pripravlja 
Glasbena mladina Slovenije. V minulih 27. sezonah cikla je na več kot 720 
koncertih v različnih slovenskih mestih nastopilo preko 480 mladih izvajalcev, 
ki so krstno izvedli več kot 80 novih del slovenskih skladateljev.
V sklopu cikla GM oder se bo na naši glasbeni šoli predstavil Izak Hudnik (1997). 
Mladi violončelist opravlja magistrski študij pri prof. Giovanniu Gnocchiu 
na salzburškem Mozarteumu in pri prof. Milošu Mlejniku na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, obenem pa študira tudi filozofijo na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Poleg prvih nagrad na kar treh državnih (2009, 2015, 2018) in petih 
mednarodnih tekmovanjih (Poreč, Liezen, Trst, Gorica, Goriška brda) se lahko 
pohvali tudi s številnimi solističnimi nastopi s priznanimi orkestri (Zagrebški 
solisti, Württemberška filharmonija Reutlingen, PreCollege orkester Zürich, 
Orkester Slovenske filharmonije itd.).

3 Koncert dijakov 
Umetniške gimnazije Koper
V torek, 16. 4. 2019, ob 18.30 – 
dvorana GŠ Ilirska Bistrica
Umetniška gimnazija – glasbena smer, ki deluje na Gimnaziji Koper, 
že 20 let soustvarja in bogati glasbeno življenje na Obali. Odlični 
profesorji, sodelovanje v raznih komornih zasedbah, simfoničnem 
orkestru, mladinskem pevskem zboru, strokovne ekskurzije, obiski 
koncertov in opernih predstav, samostojni koncerti, skupni projekti 
s sošolci likovne smeri, pa tudi morje in sonce v Koper privabijo 
dijake iz Slovenije ter sosednjih Hrvaške in Italije. Dijaki, ki so 
pogosto nagrajenci številnih tekmovanj, študij nadaljujejo doma in 
na tujem. Nekateri pa so že profesorji na Umetniški gimnaziji Koper. 
Na koncertu v Glasbeni šoli Ilirska Bistrica se bodo izbrani dijaki 
predstavili kot solisti in v komornih zasedbah.  

2019

učenci GŠ Postojna in GŠ Ilirska Bistrica

V torek, 12. 2. 2019, ob 19.00 – 
dvorana GŠ Ilirska Bistrica

V sredo, 13. 2. 2019, ob 19.00 – 
dvorana GŠ Postojna

Miroslav Vilhar



5 Zaključni koncert solistov 
in komornih skupin
V petek, 7. 6. 2019, ob 17.00 – 
cerkev sv. Jurija

6 Tržaški baročni orkester 
Cum Jubilo
V soboto, 15. 6. 2019, ob 19.30 – 
grad Prem

Tržaški baročni orkester Cum Jubilo je začel 
delovati leta 2017, ko se je skupina glasbenikov 
odločila za izvajanje glasbe iz obdobja renesanse 
in baroka v stilu tedanjega časa. Cilj orkestra je 
približati poslušalcem lepote glasbe od začetka 
16. do konca 18. stoletja, ki se redko izvaja na 
koncertnih odrih. Člani orkestra, med katerimi 
je učitelj klavirja Paolo Biancuzzi, na koncertih 
opišejo tudi obliko skladb in posebnosti svojih 
inštrumentov. Baročni večer bo uvod v pestro 
»Poletje na gradu Prem«.

7 Smer C: Jakob, Matic in 
jazzisti s KGBL
V četrtek, 24. 10. 2019, ob 19.00 – 
dvorana GŠ Ilirska Bistrica

Jakob Sedmak in Matic Štemberger sta z glasbeno iznajdljivostjo pritegnila pozornost že kot učenca Glasbene 
šole Ilirska Bistrica, kjer sta začela svojo nepredvidljivo glasbeno pot. Nadaljujeta jo na oddelku za jazz 
in zabavno glasbo na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Skupaj s svojim profesorjem Milanom 
Stanisavljevićem in kolegi pripravljata glasbeni večer, poln razgibanih ritmov, barvitih harmonij in sproti 
porajajočih se melodij. 

Vsi koncerti so brezplačni. V kolikor posameznega koncerta ne bo možno izpeljati v napovedanem 
terminu ali na napovedani lokaciji, bo sprememba pravočasno objavljena na naši spletni strani.

Zahvaljujemo se Občini Ilirska Bistrica, Župniji Ilirska Bistrica, glasbeni trgovini Art of Music in MADD, d.o.o.

Organizacijski odbor: Martin Lenarčič, Paolo Biancuzzi, Gašper Dolgan, Marko Kanalec, Larisa 
Marjanović, Srečko Meh, Nina Volk
Oblikovanje: Nina Volk
Lektoriranje: Tamara Rojc
Grafična priprava: Primož Rojc
Tisk: VEK Koper, d.o.o.

Glasbena šola Ilirska Bistrica
Ulica IV. armije 5
6250 Ilirska Bistrica
(05) 711 12 22
www.gs-ilirskabistrica.si

V tem času smo z mislimi že drugje – eni na poletnih počitnicah, ki 
si jih obetajo, drugi z glavo v oblakih težke učne snovi, ko rešujejo 
in zaključujejo še zadnje ocene v šoli ...
Med nevihtami in potnimi hrbti najdejo najbolj pridni še čas za 
sonate in drugo glasbeno koncertno izbrano delikateso. Predstavili 
nam jo bodo na zaključnem koncertu solistov in komornih skupin 
Glasbene šole Ilirska Bistrica.
Najlepše in najhitrejše virtuozne skladbe bodo še zvenele, črnilo 
na spričevalih se bo še sušilo, mladi glasbeniki pa bodo že v svojih 
poletnih, zasluženih dogodivščinah. 
Na dolgo, vroče poletje z veliko »muzike«!  

8 Praznični koncert

V petek, 6. 12. 2019, ob 18.00 – 
velika dvorana Doma na Vidmu

Sveti Miklavž nam vsako leto, zdaj že tradicionalno, 
prinese praznični koncert, ki poskrbi za čaroben uvod 
v praznično in božično vzdušje na naši šoli in tudi med 
vami, dragi obiskovalke in obiskovalci.
Tudi tokrat boste lahko prisluhnili inštrumentalistom 
solistom in pevcem, različnim komornim zasedbam, 
našim nepogrešljivim orkestrom in uživali v zanimivih 
koreografijah naših baletnih plesalk.
V veselem vzdušju zaključujemo leto in se že pripravljamo 
na novo, ko bo naša glasbena šola praznovala 70 let. 

4 Baletni večer
V petek, 24. 5. 2019, 
ob 19.00 – 
velika dvorana 
Doma na Vidmu

V plesnih programih naše glasbene šole baletno znanje pridobiva 65 učenk plesne pripravnice in baleta. 
Pod mentorstvom učitelja Eugena Todora bodo za bistriško občinstvo pripravile prizore iz Giselle, znanega 
romantičnega baleta, ki govori o nedolžnosti, izdajstvu in odrešujoči moči nesebične ljubezni.
Giselle, preprosto kmečko dekle, se brezglavo zaljubi v plemiča Albrechta. Ob njegovi prevari Giselle strtega 
srca in pomračenega uma sklene, da si bo vzela življenje. Pridruži se dušam mladih deklet, neuslišanih v 
svojih ljubeznih, ki v maščevalnem duhu plešejo po gozdu in prežijo na fante, ki so jih prizadeli. V vrtinec 
plesa vil se ujame tudi Albrecht, ki ga na koncu reši prav nesebična ljubezen Giselle.


