
Napovedujemo: 

 
25. 4. 2014 ob 19.30 Dvorana Union Maribor 

Koncert Simfoničnega orkestra 

 

8. 5. 2014 ob 19.00 Kazinska dvorana Slovenskega 

narodnega gledališča Maribor 

Koncert maturantov z gosti iz Beograda 

Izdal: Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

Zanj: Helena Meško 

Koordinacija in organizacija: Barbara Klep in  
 Biserka Petković 

Naklada: 400 izvodov 

Iskreno se zahvaljujemo Narodnemu domu Maribor  

za pomoč pri realizaciji koncerta. 

www.konservatorij-maribor.si  

Eden največjih uspehov orkestra v zadnjih letih je doseženo 2. 

mesto v najvišji koncertni kategoriji na mednarodnem 
tekmovanju »Flicorno d'oro« v kategoriji v mestu Riva del Garda 
v Italiji april 2009. Aprila 2011 je založba kaset in plošč RTV 
Slovenije v sodelovanju s Konservatorijem izdal prvo zgoščeno 

orkestra.  

Junija 2013 je orkester izvedel koncertno turnejo v Srbiji, kjer je 
med drugim koncert v Domu vojske pod pokroviteljstvom 
veleposlaništva R Slovenije v Srbiji. 
  

DAMIJAN KOLARIČ je dirigent in umetniški vodja Pihalnega 
orkestra na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor od leta 
2004.  

Glasbeno pot je začel na Srednji glasbeni šoli v Mariboru. Študij 
je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je  
diplomiral iz klarineta na solistični in pedagoški smeri z odlično 
oceno pri profesorju Jožetu Kotarju. Svoje dirigentsko znanje 

nadgrajuje v razredu nizozemskega mojstra Jana Cobera. Veliko 
koncentira komorno in solistično po Sloveniji in izven 
(Cleveland, Pitshburg, Toronto, Frankfurt, Hannover, Graz itd.) 
Je tudi dirigent Pihalnega orkestra Duplek, s katerim je v letu 

2007 osvojil dve 1. nagradi na državnih tekmovanjih. Od leta 
1998 deluje kot profesor klarineta, bas klarineta in komorne 
igre na Konservatoriju Maribor. 
Njegovi dijaki so prejemniki priznanj in nagrad na tekmovanjih. 

Posveča se tudi komponiranju in aranžiranju v različnih 
glasbenih zvrsteh, deluje kot član strokovnih žirij na glasbenih 
tekmovanjih in festivalih. 
  

SOLISTI  
 

Pomembna naloga instrumentalnih sestavov in zbora je med 
drugim tudi ta, da nudijo možnost nastopa dijakom solistom. 
Izkušnje, ki jih dijaki s tem pridobijo, so neprecenljive. Mnogi, 

danes uveljavljeni glasbeniki, so prve solistične koncertne 
izkušnje z orkestrom doživeli prav v času srednje šole s 
»šolskimi« orkestri. Med njimi Luka Šulić, Karmen Pečar, Martin 
Belič, Oksana Pečeny, Borut Zagoranski in drugi.  

Letošnji solisti Jan Čizmazija, Nejc Kurbos, Jure Medvešek, 
Aleš Levačič, Rok Methans, Blaž Starc so izvrstni mladi 
glasbeniki, ki pod skrbnim mentorskim vodstvom svojih 
profesorjev oblikujejo svoj umetniški izraz. Udeležujejo se 

državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosegajo vidne 
rezultate. Veliko nastopajo v okviru šole in izven. 
  



MEŠANI PEVSKI ZBOR UMETNIŠKE GIMNAZIJE 

 

Pesmi na poezijo Srečka Kosovela 

 

V. Ukmar: IN ČE SEM SAMO VETRU BRAT 

V. Ukmar: CIKLAME 

M. Lipovšek: RICHEPINOV MOTIV  

 Solo: Špela Novak 

M. Lipovšek: OREH 

 

    Zborovodja: Robert Kamplet 

 

PIHALNI ORKESTER UMETNIŠKE GIMNAZIJE 

 

J. Koetsier: KONCERT ZA ŠTIRI POZAVNE  

 IN ORKESTER 

 I. st. Allegro con brio 

 II. st. Andantino, quasi Allegretto 

 III. st. Rondo 

 

 Solisti: Kvartet pozavn Gallus: 

    Jure Medvešek, 

    Nejc Kurbos,  

    Rok Methans, 

    Aleš Levačič. 

 Mentor: Mihael Švagan 

 

F. Bencriscutto: SERENADA ZA ALT SAKSOFON  

 IN ORKESTER 

 

 Solist: Blaž Starc, saksofon 

 Mentor: Peter Kruder 

 

***ODMOR*** 

 

A. Poelman: THE SEVEN WONDERS OF THE 

 ANCIENT WORLD  

 I: The Temple of Artemis 

 II: The Great Pyramid of Cheops 

 III: The Statue of Zeus 

 IV: The Mausoleum at Halicarnassus 

 

G. Gershwin: RHAPSODY IN BLUE 

 

 Solist: Jan Čizmazija, klavir 

 Mentorica: Lidija Maletić 

 

    Dirigent: Damijan Kolarič 

 

 

PEVSKI ZBOR KONSERVATORIJA MARIBOR 

Dekliški pevski zbor v Mariboru je bil ustanovljen leta 1945 in je 

deloval predvsem kot študijsko telo, ob katerem so se 
izobraževali bodoči zborovodje. Poleg osnovne dejavnosti je redno 
koncertiral in sodeloval na domačih in tujih tekmovanjih. Do 
1994 je vsako leto pripravil program za diplomski nastop iz 

dirigiranja. V začetku ga je vodila Cvetana Priol, do leta 1962 pa 
še Oton Bajde, Aleksander Lajovic, Mira Mracsek, Olga Radetič 
in Marko Žigon. Ob ustanovitvi Mladinskega kulturno-
umetniškega društva Heribert Svetel leta 1973 se je preimenoval 

v Dekliški pevski zbor MKUD Heribert Svetel. Sodil je med 
najuspešnejše dekliške pevske zbore. Vodili so ga Marko Žigon, 
Stane Jurgec, Ivan Vrbančič, Branko Rajšter in Sonja Kos. 
Skoraj po pravilu je zasedal prva mesta na republiških in 

zveznih tekmovanjih glasbenih šol, na Mladinskem pevskem 
festivalu v Celju ter uspešno tekmoval na mednarodnih 
tekmovanjih (Madžarska, Italija, Belgija). V obdobju največjih 
uspehov je Dekliški pevski zbor MKUD Heribert Svetel dobil 

laskav naziv Zlate Mariborčanke. Po ukinitvi MKUD-a leta 1996 
je zbor nekaj časa vodil Simon Robinson, nato je njegovo vodenje 
prevzel mag. Robert Kamplet. Pod njegovim vodstvom je leta 
2006 zbor uspešno sodeloval pri izvedbi Pergolesijeve Stabat 

mater na jubilejnem koncertu Srednje glasbene in baletne šole 
Maribor. V zadnjih letih zbor deluje kot mešani pevski zbor, 
katerega člani so dijakinje in dijaki umetniške gimnazije 

Konservatorija Maribor. Zbor uspešno sodeluje s šolskimi 
orkestri, med drugim z big bandom in godalnim orkestrom. Pod 
vodstvom zborovodkinje Jasmine Dobaj je sodeloval pri izvedbi 
skladbe Pogreb pri svetem križu skladatelja mag. Roberta 

Kampleta za zbor, soliste in simfonični orkester v okviru 
Evropske prestolnice kulture 2012. V šolskem letu 2013/14 zbor 
vodi mag. Robert Kamplet.  
 

ROBERT KAMPLET se je po končani Srednji glasbeni in baletni 

šoli Maribor vpisal na študij kompozicije na Akademijo za glasbo 
v Ljubljani, kjer je pri profesorju Danetu Škerlu leta 1995 z 
odliko diplomiral. Leta 2006 je na isti ustanovi pri mag. Marku 
Mihevcu tudi magistriral. Poučuje strokovne glasbene predmete 

na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, Pedagoški fakulteti 
v Mariboru ter na Orglarski šoli v Celju. Kot mentor sodeluje v 
projektu šole »mladi komponisti«, je član strokovne komisije za 
prenovo učnih načrtov za strokovno teoretične predmete v 

programu umetniška gimnazija. Je organist in zborovodja v 
župniji Marije Matere Cerkve na Pobrežju. 
Spada med pomembne slovenske skladatelje mlajše generacije, 
večinoma piše po naročilih. Večja dela je pisal za Slovenski 

komorni zbor ter za Panonski simfonični orkester iz Avstrije. 
Leta 2012 je napisal skladbo Pogreb pri svetem križu za soliste, 
zbor in simfonični orkester, ki ga je posvetil Konservatoriju za 
glasbo in balet Maribor. Delo je bilo izvedeno na slavnostnem 

koncertu v počastitev EPK aprila 2012.  
 

PIHALNI ORKESTER KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN 
BALET MARIBOR 

Pihalni orkester na današnjem  Konservatoriju deluje od leta 
1964, ko ga je ustanovil profesor Drago Lorbek. Zaradi 
vsakoletne menjave članov so pred dirigenti izjemno zahtevni 
izzivi. Hkrati je igranje v orkestru za sodelujoče dijake izjemna 

priložnost, da nadgradijo svoje znanje igranja na inštrumente. 
Vsa leta so v večjem ali manjšem številu sodelovali tudi nekateri 
profesorji. S tem se edukativna in kakovostna raven še 
stopnjujeta. V letih delovanja je orkester dosegel številne uspehe: 

leta 1970 1. nagrada in zlata medalja na svetovnem tekmovanju 
na Nizozemskem – Kerkrade (dirigent Stane Jurgec), 1981 1. 
nagrada z odličjem na mednarodnem tekmovanju v Nemčiji – 
Erlangen (dirigent Stane Jurgec). Na republiških in zveznih 

tekmovanjih učencev in študentov glasbe je orkester dosegel 
številna visoka priznanja in nagrade, na zadnjem tovrstnem 
tekmovanju leta 1990 v Beogradu je dosegel 99,66 točk in prvo 
nagrado (dirigentka Alenka Bervar).  

V samostojni Sloveniji se je orkester udeleževal tekmovanj 
slovenskih godb. Leta 2001 in 2002 v je IV. oz. III. težavnostni 
stopnji prejel zlato plaketo s posebnim priznanjem, leta 2003 v 
II. kat. zlato plaketo (dirigent Dušan Remšak). Od leta 

2004/2005 orkester vodi profesor Damijan Kolarič. Vsako leto 
izvede več koncertnih nastopov v Mariboru in po vsej Sloveniji, 
snema za RTV Slovenija, med drugim v veliki dvorani Slovenske 

filharmonije in na mednarodnem festivalu Lent. Leta 2008 je 
orkester kot študijski ansambel sodeloval na državnem 
seminarju za dirigente slovenskih godb. Umetniški vodja 
seminarja in predavatelj je bil Jan Cober. 


