
Mednarodni orkester Maribor 2012 - MIO2012   

(ORKESTRSKA AKADEMIJA) 
 

Vsako leto zdruţi izvrstne mlade glasbenike z vsega sveta.  Udeleţenci, ki 

prihajajo iz različnih kulturnih in socialnih okolij, delajo, se učijo in 

poustvarjajo v okviru orkestrske akademije pod budnim očesom priznanih 

strokovnjakov – tutorjev in dirigentov – z namenom, da bi dosegli najboljše 

glasbene rezultate.  

Da bi dosegli najvišjo stopnjo profesionalne odličnosti, jih mora spremljati 

močna volja, neutrudna potrpeţljivost in nepopustljiva disciplina. 

 

 

Glasbeni trenutki, ki jih mladi različnih ozadij, značajev in ţivljenjskih zgodb 

doţivijo med celotnim procesom akademije, nastopov in turneje – trenutki, ki 

motivirajo in navdihujejo – so poglavitnega pomena. Iskreno glasbeno navdušenje, 

mladostna energija in neustrašen pogum, ki jih mladi prinašajo s seboj, so pogoj za 

pristop k velikim mojstrovinam dveh simfoničnih programov, ki ju vadijo in 

izpopolnjujejo med orkestrsko akademijo. Oba programa temeljita na ideji 

zdruţevanja Evrope – povezovanja njene dragocene različnosti in pestre raznolikosti.  

Letos bo orkester štel 75 glasbenikov z vsega sveta, ki smo jih izbrali na avdicijah v 

Berlinu, Mannheimu, Freiburgu, Münchnu, Londonu, Amsterdamu, Barceloni, 

Madridu, Beogradu in Ljubljani. Dirigenta Ţiva Ploj Peršuh (Slovenija) in Klaus 

Arp (Nemčija) sta za leto 2012 izbrala simfonična dela Johannesa Brahmsa, 

Josepha Haydna, Petra Iljiča Čajkovskega, Stravinskega, Dvorţaka, dve 

slovenski deli – Za godala/Per Archi Lojzeta Lebiča in Rapsodični ples Uroša 

Kreka ter koncert za pozavno Nina Rote.  

S slednjim bo z orkestrom nastopil ugledni solist, mojster na pozavni v svetovnem 

merilu Branimir Slokar. 

 

 

Mednarodni orkester Maribor 2012 bo trikrat nastopil v Ljubljani v sklopu Ljubljana 

Festivala 2012, dvakrat v Mariboru v sklopu EPK Maribor 2012, pa še na letošnji 

mednarodni turneji v Čedadu (Italija), kjer bo s koncertom sklenil festival Mittelfest. 

Orkester bo gostoval še v Londonu (Velika Britanija) v času Olimpijskih iger in v 

Salcedi de Caselas (Španija), kjer bo igral na zaključnem večeru tamkajšnjega 

glasbenega festivala. 

 

Orkester je v preteklih letih nastopal na Festivalu Ljubljana, Festivalu Emilia 

Romagna (Forli, Italija), Festivalu Interludio (Pesaro, Italija), Festivalu BELEF 

(Beograd, Srbija), v Varaždinu na Hrvaškem in na Dunaju v Avstriji. Leta 2011 je 

igral s slovitim solistom na violi Wolframom Christom, ki velja za enega najbolj 

zaželenih violistov na svetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KONCERTI MEDNARODNEGA ORKESTRA MARIBOR 2012 

 

19. 7.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigent Klaus Arp / Program A  

Maribor, dvorana Union ob 20.00 

 

20. 7.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigent Klaus Arp / Program A  

Ljubljana, Slovenska filharmonija ob 20.00 

 

22. 7.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigent Klaus Arp / Program A 

Čedad (Italija), zaključek festivala Mittelfest ob 22.00 

 

25. 7.  

Mednarodni orkester Maribor 2012 - Zaključni koncert mojstrskega tečaja za 

dirigiranje / Koncertnega mojstra 

Ljubljana, Slovenska filharmonija ob 18.00  

 

31. 7.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigentka Ţiva Ploj Peršuh, solist Branimir 

Slokar, pozavna / Program B  

Maribor, dvorana Union ob 20.00 

 

1. 8.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigentka Ţiva Ploj Peršuh, solist Branimir 

Slokar, pozavna / Program B  

Ljubljana, Slovenska filharmonija ob 20.00 

 

2. 8.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigentka Ţiva Ploj Peršuh, solist Branimir 

Slokar, pozavna / Program B 

London, Velika Britanija, St. Paul Smith Square ob 20.00 

 

3. 8.  

Mednarodni orkester Maribor 2012, dirigentka Ţiva Ploj Peršuh, solist Branimir 

Slokar, pozavna / Program B 

Salceda de Caselas, Španija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA, DIRIGENTA IN SOLIST V LETU 2012  

 

 

Program A – dirigent Klaus Arp 

L. Lebič: Za godala / Per Archi 

J. Brahms: Variacije na Haydnovo temo op. 56a 

J. Haydn: Simfonija št. 102 v B-duru Hob I/102 

P. I. Čajkovski: Simfonija št. 4 v f-molu, op. 36  

 

 

Program B – dirigentka: Ţiva Ploj Peršuh, Branimir Slokar - pozavna 

U. Krek: Rapsodični ples 

I. Stravinski: Igra s kartami 

N. Rota: Koncert za pozavno in orkester 

A. Dvořák: Simfonija št. 8 v G-duru, op. 88  

 

 

 

Klaus Arp v svoji dolgoletni bogati mednarodni karieri uspešno zdruţuje 

poustvarjanje in ustvarjanje, odlikujeta ga širina in pedagoški angaţma za mlade 

bodoče visoko kvalificirane glasbenike, vse to pa zaokroţuje njegovo izjemno 

agilnost na področju klasične glasbe.  

Od leta 1981 je bil Klaus Arp šef dirigent Filharmoničnega orkestra in orkestra Opere 

v Koblenzu, kjer je bila leta 1988 ob 200-letnici operne hiše izvedena njegova lirična 

opera Ogygia. Med letoma 1987 in 1995 je bil šef dirigent Orkestra Jugozahodnega 

radia Baden-Baden / Keiserslautern. Leta 1993 je bil imenovan na mesto predstojnika 

oddelka na Visoki šoli za glasbo Heidelberg-Mannheim. Je tudi uveljavljen skladatelj, 

čigar dela so izvajali po Evropi in Rusiji. Med ostalimi dirigentskimi aktivnostmi 

velja omeniti redno sodelovanje z Orkestrom Hrvaške radiotelevizije, Opernim 

zdruţenjem Philadelphia (ZDA), Simfoničnim orkestrom Bucheon (Seul, Juţna 

Koreja) in koncertiranje v večini najbolj znanih dvoran po Evropi in Zdruţenih 

drţavah Amerike. 

 

 

 

Ţiva Ploj Peršuh je diplomirala na Filozofski fakulteti na oddelku za muzikologijo v 

Ljubljani in nato uspešno zaključila študij dirigiranja na Visoki šoli za glasbene 

umetnosti v Mannheimu.  

Ţivi in ustvarja v Ljubljani, kjer se intenzivno ukvarja s koncertnimi cikli Festine in 

izobraţevanjem otrok in mladostnikov s ciklom druţinskih koncertov Festinice. Vodi 

Komorni orkester in Ansambel Festine. Je umetniška vodja glasbenega in 

izobraţevalnega projekta Povezovanje z glasbo in Mednarodnim orkestrom Maribor 

2012.  

V mednarodnem prostoru je dirigirala Filharmoniji iz Baden-Badna, Wűrttemberški 

Filharmoniji Reutlingen, Komornemu orkestru Stuttgart, Filharmoniji iz Plovdiva v 

Bolgariji in Wroclawski filharmoniji. Redno je sodelovala pri različnih glasbenih 

projektih v Mannheimu in na mednarodnem Festivalu Luzern, doma pa je dirigirala 

Orkestru Slovenske filharmonije, Simfoničnemu orkestru Slovenskega narodnega 

gledališča Maribor in Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija.  

 



 

Branimir Slokar je leta 1969 končal študij na ljubljanski Akademiji za glasbo in 

nadaljeval izobraţevanje Konservatoriju v Parizu. Osvojil je mnogo glasbenih nagrad, 

med drugim na prestiţnem mednarodnem tekmovanju ARD v Münchnu. 

Kot solist je ustvaril številne odlične glasbene izvedbe. Sodeloval je z mnogimi 

znanimi orkestri, denimo s Simfoničnim orkestrom Bavarskega radia, Filharmoničnim 

orkestrom Dortmund, Simfoničnim orkestrom iz Basla, Orkestrom italijanske Švice, 

Berlinskimi Simfoniki, Rotterdamskimi Simfoniki, z Novo Japonsko filharmonijo in 

drugimi. Njegova izjemno aktivna solistična pot ga je vodila po domala vseh drţavah 

Evrope, v Zdruţene drţave Amerike, Juţno Ameriko in Azijo. Zaradi svojih številnih 

posnetkov in CD plošč, radijskih in televizijskih oddaj ostaja eden vidnejših 

pozavnistov, ki ga priznavajo širom po svetu. Sodeluje tudi kot ţirant na mednarodnih 

tekmovanjih (München, Ţeneva). V letu 2010 mu je Mednarodna zveza pozavnistov 

podelila nagrado za pedagoške doseţke. Kot pedagog deluje na glasbenih akademijah 

v Freiburgu (Nemčija) in v Bernu (Švica). Rezultat predanosti pedagoškemu delu so 

številni uveljavljeni pozavnisti, ki profesorju Slokarju pripisujejo velike zasluge za 

svoj vzpon med uspešne glasbenike in ga brez zadrţkov štejejo za svojega glavnega 

glasbenega vzornika. 

www.branimirslokar.com 

 

 

 

TUTORJI ORKESTRA V 2012: 

 

VIOLINA: 

Janez Podlesek (Orkester Slovenske filharmonije, koncertni mojster) 

 

VIOLA: 

Ana Glišić (Simfonični orkester SNG Opera in balet Ljubljana, solistka) 

 

VIOLONČELO: 

Igor Mitrović (Simfonični orkester RTV Slovenija, solist) 

 

KONTRABAS: 

Petar Brčarević (Orkester Slovenske filharmonije, solist) 

 

FLAVTA: 

Aleš Kacjan (Orkester Slovenske filharmonije, solist) 

 

OBOA: 

Matej Šarc (Orkester Slovenske filharmonije, solist) 

 

KLARINET: 

Joţe Kotar (Simfonični orkester RTV Slovenija, solist) 

 

FAGOT: 

Paolo Calligaris (Orkester Slovenske filharmonije, solist) 

 

 

 

http://www.branimirslokar.com/


FRANCOSKI ROG: 

Andrej Ţust (Orkester Berlinske filharmonije) 

 

TROBENTA: 

Franc Kosem (Orkester Slovenske filharmonije, solist) 

 

POZAVNA: 

Mihael Šuler (Simfonični orkester RTV Slovenija, solist) 

 

TOLKALA, TIMPANI: 

Joţe Bogolin (solist, predstavnik Adams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


