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NOVOLETNO VOŠČILO
PIHALNEGA ORKESTRA LJUBLJANA

Koncert so še omogočili: 

Gorenc d.o.o.
Razrez d.o.o.

LTH Casting
Mestna občina Ljubljana
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Solutium d.o.o.
Mizarstvo Otmar Tatjana Mušič s.p.

Sponzorji: 

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 h glasbeni ponudbi in popestritvi utripa 
najlepšega mesta na svetu.
Raznovrstnost nastopov zahteva pester program in 
zagnane godbenike, ki pod ustvarjalno dirigentsko 
taktirko vedno znova odkrivajo in izvajajo nove,
zanimive in atraktivne skladbe. Zato si v svojih vrstah 
vedno želijo tudi novih članov.
Od lanskega leta orkester vodi izkušeni dirigent Damjan 
Tomažin, ki ga glasba spremlja že od malih nog.
V glasbeni šoli se je učil harmonike, nato je nadaljeval
z evfonijem, na Akademiji za glasbo pa je študiral 
pozavno. Damjan vodi pihalne orkestre neprekinjeno in 
zelo uspešno že od leta 1994 naprej.

KUD ANSAMBEL LJUBLJANSKIH MAŽORET
Ansambel ljubljanskih mažoret je bila ena prvih 
mažoretnih skupin v Sloveniji, ustanovljena leta 1981. 
Društvo ima za seboj bogato zgodovino nastopov doma 
in v tujini, ki jo neprekinjeno pišejo še danes. Dekleta se 
predstavljajo s plesi, kjer uporabljajo rekvizite, med 
katerimi je najpomembnejši mažoretna palica, glede na 
temo glasbe pa uporabljajo tudi druge rekvizite. Danes 
jih vodi Ida Kraševec.

POL KVINTET
POL kvintet je narodnozabavna zasedba Pihalnega 
orkestra Ljubljana, ki nikakor ni POLovična. Sestavlja jo 
POLnih pet članov našega orkestra, z igranjem POLk in 
valčkov pa poskrbi za dobro vzdušje na after partyjih in 
drugih zabavnih dogodkih, kjer se želite še malo zavrteti 
in si POLepšati večer.

»Po koncertu nadaljujemo s plesom,
na katerem vas bo zabaval naš POL kvintet.« 
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LORD TULLAMORE

X-MAS ’ROUND THE WORLD

CONCERTO FOR CLARINET

CONQUEST OF PARADISE

POTPOURI - PRIVŠEK

MANDOLINA

VRNITEV

CAN – CAN

FLORENTINER MARSCH

TRA-TA-TA

C. Wittrock

J. Penders

A. Shaw/D. Heuschen
solist Jure Savnik

Vangelis/W. Kornmeier

J. Privšek
solist Kristijan Jesih

V. Stiasny/L. Svetek/A. Zlobko
solist Damjan Kozole

V.S. Avsenik/B. Adamič/V. Mustajbašić

J. Offenbach/K. Sorbon

J. Fučik/ N. Studnitzky

B. Adamič/F. Milčinski

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


