PIHALNI ORKESTER OD USTANOVITVE DO DANES
ŠE POMNITE … 50 let je minilo …
Leta 1964 sta Vlado Golob in Drago Lorbek ustanovila pihalni orkester, ki ga je vodil Lorbek.

Pihalni orkester na Mladinski reviji v Unionski
dvorani 1964, dirigent Drago Lorbek.

Od leta 1968 je taktirko prevzel Stane Jurgec. Pihalni orkester je ob ustanovitvi društva preimenovan
v Pihalni orkester MKUD Heribert Svetel, dosegal je zavidljive uspehe.

1. nagrada na svetovnem tekmovanju pihalnih orkestrov v
Kerkradu na Nizozemskem 1970 pod vodstvom Staneta Jurgca.

Na reviji mladih talentov Jugoslavije v Zagrebu februarja 1980 je bila 1. nagrada podeljena Pihalnemu
orkestru MKUD Heribert Svetel, ki ga je vodil Stane Jurgec.
Maja 1981 je pihalni orkester MKUD Heribert Svetel osvojil najvišje število točk in dosegel 1. mesto s
posebnim odlikovanjem na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v Erlangenu v ZR Nemčiji.

Pihalni orkester SGBŠ Maribor pod vodstvom Alenke Bervar.
Na 19. tekmovanju učencev in študentov glasbe v Velenju leta 1990 je Pihalni orkester SGBŠ pod
vodstvom Alenke Bervar prejel 1. nagrado.
Na zadnjem zveznem tekmovanju, aprila 1990 v Beogradu, je pihalni orkester SGBŠ ponovno dosegel
1. nagrado, 99,60 točk in tako postal najvišje ocenjen orkester v Jugoslaviji.

Pihalni
orkester
umetniške gimnazije
si je na Državnem
tekmovanju pihalnih
orkestrov
(Ilirska
Bistrica, maj 2002)
priigral 1. nagrado in
posebno priznanje.

1. nagrada in pohvala na državnem tekmovanju pihalnih orkestrov
v Sv. Antonu pri Kopru 2001 pod vodstvom Dušana Remšaka.

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 aprila 2009
pod vodstvom Damijana Kolariča.
Junija 2013 je pod pokroviteljstvom veleposlaništva Republike Slovenije v Srbiji izvedel koncertno
gostovanje v Zrenjaninu in v Beogradu v Srbiji.

Koncert pihalnega orkestra Konservatorija Maribor
v Beogradu 2013 pod vodstvom Damijana Kolariča.

Aprila 2011 je založba kaset in plošč RTV Slovenije v sodelovanju s
Konservatorijem izdala prvo zgoščenko orkestra.

Ponosni smo na minule dosežke, veselimo se novih izzivov. Zahvala vsem, ki so v celotnem obdobju
kakorkoli prispevali k razvoju in dosežkom pihalnega orkestra današnjega Konservatorija Maribor.

