
P. A. Grainger/R. M. Rogers

C. Wi�rock

F. v. Flotow/C. Rall

J. Horner&W. Jennings/R. Saucedo

Irska tradicionalna

The Cranberries

Irska tradicionalna

S. MacGowan/Y. Jung

B. Graham& R. Lǿvland/T. Hoshide
solist: Damjan Kozole

W. Wössner

B. Whelan/C. Strommen
solist: Jernej Bolka

IRISH TUNE FROM COUNTY DERRY

LORD TULLAMORE

LAST ROSE OF SUMMER

MY HEART WILL GO ON

WILD ROVER

ZOMBIE

TOSS THE FEATHERS

FAIRYTALE OF NEW YORK

YOU RAISE ME UP

U2 ON STAGE

RIVERDANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Všečkaj našo FB stran in objavi
fotografijo našega dogodka

več o nas si poglejte na spletu

Bi se nam rad pridružil?
Bi radi popestrili svoj dogodek in
se z nami dogovorili za nastop?

info@orkester-ljubljana.si



Damjan Tomažin

Rok Bohinc

Šola irskega plesa
D Brincl Bend

Dirigent

Povezovalec

Gosti
LTH Cas�ng
Mestna občina Ljubljana
Javni sklad RS za kulturne dejavnos�
Solu�um d.o.o.
Mizarstvo Otmar Tatjana Mušič s.p.
Veleposlaništvo Irske Ljubljana
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PIHALNI ORKESTER LJUBLJANA
www.orkester-ljubljana.si
       Pihalni orkester Ljubljana                Pihalni orkester Ljubljana
Pihalni orkester, ki so ga poslušalci dobrih sedem desetletij poznali 
pod imenom Litostroj, se je v letošnjem letu preimenoval. Nekdaj 
mogočne tovarne s tem imenom ni več, godbeniki pa so se odločili, 
da istoimenski orkester ne bo šel po enaki poti. Sprejeli so odločitev, 
da bodo glasbeno udejstvovanje nadaljevali pod novim imenom, s 
katerim bodo v Ljubljani še naprej prispevali k popestritvi utripa in 
čim zanimivejši turistični ponudbi najlepšega mesta na svetu. Število 
in raznolikost nastopov pa želijo še povečati ter omogočiti glasbenikom 
možnost igranja v ljubiteljskem orkestru, ki deluje profesionalno.
 
Od lanskega leta orkester vodi izkušeni dirigent Damjan Tomažin,
ki ga je glasba spremljala že od malih nog. V glasbeni šoli se je učil 
harmonike, nato je nadaljeval s pozavno. Poleg Srednje elektro šole 
je obiskoval tudi Srednjo glasbeno šolo, na kateri je končal tako 
pozavno kot evfonij, študij pozavne pa je nadaljeval tudi na 
Akademiji za glasbo. Zaposlen je na dveh glasbenih šolah kot 
profesor pozavne, evfonija in tube, vodi pa tudi Mladinski pihalni 
orkester Glasbene šole Domžale. Damjan vodi pihalne orkestre 
neprekinjeno in zelo uspešno že od leta 1994 naprej. 

ROK BOHINC
Odkar ste nazadnje videli Roka Bohinca, se je par stvari spremenilo; 
napisal je knjigo z naslovom Smrdljivc, poročil se je, še vedno pa je 
ponosni očka pivskega trebuščka. Zdaj ga namesto na odrih lahko 
vidite v ponovitvah Skečoholikov, v mladinski oddaji Osvežilna Fronta 
ter kot besnega voznika v vzvratnem ogledalu. Že več kot deset let je 
zvezda v vzponu, tako da ga enostavno ne smete zamuditi, ko pride 
nastopat, ker morda mu bo ravno letos uspel veliki preboj.

ŠOLA IRSKEGA PLESA
Ideja o Šoli irskega plesa v Sloveniji se je porodila Irki Joan McIntyre. 
V Ljubljani je septembra 2004 začela s testno skupino, leta 2005 pa 
je nastala Šola irskega plesa. Šola ni le učenje plesov, temveč tudi 
glasba, smeh, zabava, prijateljstvo, irski večeri, nastopanje, 
napredovanje v angleščini, izboljšanje fizične pripravljenosti, 
potovanja na Irsko ...

D BRINCL BEND
Skupina D BRINCL BEND že krepko desetletje preigrava tradicionalno 
irsko glasbo. Ugotovili so, da se živahnost in poskočnost irske glasbe 
dobro pokriva z nekaterimi slovenskimi ljudskimi pesmimi, zato jih 
nemalokrat združijo. Svoj nastop popestrijo z razkrivanjem bolj ali 
manj znanih dejstev o zelenem otoku in na ta način poskrbijo za 
popoln preplet dveh različnih (in tudi precej podobnih) kultur."


