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SPOROČILO ZA JAVNOST
DOGODEK »VELIKI KONCERT ORKESTRA MANDOLINA LJUBLJANA«
Ljubljana. 20. novembra 2014, ob 19.30 uri se bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma odvijal
Veliki koncert Orkestra Mandolina Ljubljana. Organizator koncerta, Orkester Mandolina Ljubljana bo
s tem koncertom proslavil 40. obletnico svojega delovanja. Koncert bo snemala RTV Slovenija.
Koncert bo zajemal skladbe različnih glasbenih žanrov, od klasične glasbe, svetovne mandolinske
glasbe in vse do popularne in rock glasbe v mandolinski preobleki. Izbrali smo skladbe, ki so v zadnjih
letih najbolj navdušile naše poslušalce. Pod taktirko uveljavljenega dirigenta, klarinetista in
glasbenega pedagoga Andreja Zupana ter v družbi številnih gostov OML pripravlja nepozaben
glasbeno-scenski večer.
Gosti: - Grega Skočir, pevec skupine Big Foot Mama,
- plesalci Šole irskega plesa, edina tovrstna plesna zasedba v Sloveniji,
- Projektni zbor OML, ki ga sestavljajo odlični pevci Akademije za glasbo in zbora Tone Tomšič
Cene vstopnic so 15, 18 in 22 EUR. Vstopnice so v prodaji na spletu in blagajni Cankarjevega doma ter
pri njihovih pooblaščenih prodajalcih - Petrolovi bencinski servisi, www.mojekarte.si in drugi (seznam
prodajnih mest Cankarjevega doma lahko najdete na www.cd-cc.si.
Orkester Mandolina Ljubljana je ena redkih, vsekakor pa najbolj prepoznavna zasedba v Sloveniji, ki si
je na svoji glasbeni poti za sopotnico izbrala mandolino. V našem prostoru se mandolina šele zadnja
leta pogosteje vključuje v najrazličnejše zvrsti glasbe, od klasične do pop. Tako si štejemo v čast in
dolžnost, da domači publiki približamo to nežno strunsko glasbilo ter izvirno mandolinsko glasbo. Na
našem repertoarju so številne tudi skladbe klasičnih skladateljev, priredbe ljudskih napevov, etno
glasba, filmska in popularna glasba ter zimzelene melodije. Po štiridesetih letih delovanja imamo za
sabo številne uspešne nastope doma in v tujini, o dobri orientaciji na naši glasbeni poti pa pričajo
pohvale raznih kritikov in predvsem zadovoljna in vedno bolj številčna publika.
Med največje dosežke orkester šteje številna in zaporedna zlata priznanja in nagrade s Srečanj
tamburašev in mandolinistov Slovenije, zmage na mednarodnih mandolinskih tekmovanjih ter
udeležbo na uveljavljenih mednarodnih mandolinskih in glasbenih festivalih. Med uspehe zadnjih let
štejemo udeležbo na festivalih Lent, Pivo in Cvetje, Špancirfest (Varaždin), FIMU (Belfort, Francija), na
minulem Festivalu za tretje življenjsko obdobje (septembra 2014) ter zmagi na mandolinskem
tekmovanju v Imotskem (Hrvaška), leta 2011 in 2013. Orkester je do sedaj izdal tri zgoščenke ter v
režiji Dušana Moravca za RTV Slovenija posnel tri videospote.
OML se domači publiki redno predstavlja s tematskimi celovečernimi koncerti (npr. Irski večer, Večer
epske filmske glasbe, Glasba 80-ih in 90-ih) v Španskih borcih in Sovenski filharmoniji. Letni in dva
zaporedna novoletna koncerta so praviloma razprodani. Kot solisti so z orkestrom sodelovali številni
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glasbeniki iz sveta klasične in zabavne glasbe, kot so Anja Bukovec, Oto Pestner, Nuša Derenda, Zoran
Predin, Kar Češ Brass Band, Vesna Zornik, Elda Viler, Grega Skočir, Dominik Trobentar, Nataša Zupan
in mnogi drugi. Orkester sam je bil povabljen k snemanju zgoščenk Adija Smolarja in Guštija. Od leta
1999 dalje člani orkestra občasno sodelujejo tudi z orkestroma Slovenske filharmonije ter Opere in
baleta v Ljubljani.
Orkester Mandolina Ljubljana je posebnost v slovenskem glasbenem prostoru, ki s svojo
izvirnostjo, interpretacijo, kvalitetno izvedbo in mladostno energijo preseneča in navdušuje
poslušalstvo ter bogati slovensko glasbeno-amatersko ustvarjalnost.
Našo glasbo brez težave najdete na YouTube, za več informacij o orkestru in Velikem koncertu
Orkestra Mandolina Ljubljana pa obiščite našo spletno stran www.mandolina.si in
www.facebook.com/orkestermandolinaljubljana. Za vsa morebitna vprašanja me lahko pokličete na
telefonsko številko 040 432313 oz. pišete na elektronski naslov mandolina.lj@gmail.com.
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