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Vstopamo v novo sezono Sakralnega 
abonmaja. Za nami so štiri leta skupnih 

doživetij ob sakralni glasbi. Slišali smo 
tako velike izvedbe s simfoničnimi orkestri 

pa tudi male, komorne skupine. Vsak kon-
cert, vsaka skladba, vsaka izvedba se nam je 

na svoj način približala in se nas dotaknila. 
Ob glasbi smo lahko doživljali Božjo veličino 

in usmiljenje. Imeli smo priložnost, da se pus-
timo nagovoriti na oseben, intimen način, vsak 

po svoje. Vsakemu od vas, je glasba pustila svoj 
pečat, vas zaznamovala in  potem tudi spremlja-

la na življenski poti. Veseli bomo, če vas bomo na 
podoben način mogli razveseliti tudi v tem letu.

Na prvem koncertu se nam bo predstavil Goriški 
oktet Vrtnica z izbranim programom sakralnih del 

tujih skladateljev. Med njimi bo posebno mesto za-
vzemal kanadski skladatelj slovenskega rodu Marjan 

Mozetich, ki je za svoja dela prejel že številne na-
grade. V novembru se bomo spomnili, da v letošnjem 

letu obeležujemo 50. obletnico smrti pomembnega 
slovenskega skladatelja Stanka Premrla. Zbor in orkester 

Consortium musicum bo izvedel oratorij Sveti Jožef, 
ki je Premrlovo največje delo. V decembru bodo s pro-

gramom, ki bo izžareval posebno pričakovanje nastopile 
Grudnove Šmikle, ali drugače povedano Miklavževa dekle-

ta. V januarju bo z božičnim programom nastopila Vokalna 
akademija ”Jurij Slatkonja”. Ime nosi po znamenitem slov-

encu, prvem dunajskem škofu, ki je leta 1498 z ustanovitvijo 
kapele osnoval zbor dunajskih dečkov. V februarju bosta nas-

topila dva mlada glabenika, ki tudi sicer kot župljana večkrat 
sodelujata pri mašah v uršulinski cerkvi. S programom nas 

bosta odpeljala v čas, še preden je bila ta lepa baročna cekev 
zgrajena. Sodelovanje z Akademijo za glasbo nam bo v letošnji 

sezoni omogočilo, da bomo prisluhnili enemu največjih Bacho-
vih del, Pasijonu po Janezu. V času, ko se bomo bližali Velikemu 

tednu Gospodovega trpljenja, nam bo to delo še posebej pripo-
moglo h globljemu doživljanju. Aprila nas bo z velikonočnimi zvoki 

radostnega vstajenja razveseljeval ‘glas s kranjskega’ Vox Carniola. 
Sezono bomo zaključili z nastopom Deškega zbora Schellenburg. 

Kot že samo ime pove, zbor deluje pod okriljem kulturnega društva, ki 
organizira tudi koncerte Sakralnega abonmaja. Po nekaj letih delovan-
ja in prvih uspešnih nastopih, stopamo pred vas, cenjeno občinstvo.

V upanju, da vas bomo tudi v letošnji sezoni uspeli privabiti na vse naše 
koncerte in z željo, da bi z njimi uspeli izpolniti vaša pričakovanja, vas 
lepo pozdravljam.

Gregor Klančič,  
umetniški vodja Sakralnega abonmaja
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 1 sreda, 14. oktober 2015
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Goriški oktet ”Vrtnica”

Program:

A. Foerster, E. Grieg, M. Kogoj, V. Miskinis, M. Lauridsen,  
P. I. Čajkovski, A. Fateyeff, F. Poulenc, M. Mozetich

 2 sreda, 18. november 2015
Stolna cerkev Sv. Nikolaja v Ljubljani ob 19.30

Zbor in orkester Consortium musicum
Gregor Klančič, dirigent

Program:

Stanko Premrl: Sveti Jožef

 3 sreda, 16. december 2015
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Grudnove Šmikle
Marjeta Naglič, zborovodkinja

Program:

adventne in Marijine pesmi

 4 sreda, 13. januar 2016
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Vokalna akademija ”Jurij Slatkonja”
Aleš Makovac, zborovodja

Program:

M. Lauridsen, F. Poulenc, S. Mokranjac,  
M. Tomc, A. Mav, S. Premrl



 5 sreda, 17. februar 2016
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Sanja Zupanič, sopran

Izidor Erazem Grafenauer, baročna lutnja

Program:

dela zgodnje baročnih skladateljev

 7 sreda, 13. april 2016
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Vox Carniola Jesenice
Eva Jelenc Drozg, zborovodkinja

Program:

H. Sattner, J. G. Rheinberger, Ch. Stanford,  
O. Gibbons, A. Mav, S. Premrl

 8 sreda, 25. maj 2016
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Deški zbor Schellenburg
s. Božena Kutnar, zborovodkinja

Program:

naknadno

 6 petek, 18. marec 2016
Cerkev Sv. Trojice v Ljubljani ob 19.30

Baročni orkester in zbor  
s solisti AG v Ljubljani
Marko Vatovec, zborovodja

Egon Mihajlović, dirigent

Program:

Johann Sebastian Bach: Pasijon po Janezu BWV245



Projekt podpirajo:

Uršulinski samostan v Ljubljani

Župnija Ljubljana - Sv. Trojica

Sakralni abonma je koncertni cikel, 
namenjen vsem, ki vas zanima sakral-

na glasba. Vsak mesec boste lahko v 
čudovitem ambientu baročne uršulin-

ske cerkve prisluhnili religioznemu pro-
gramu, ki bo tesno povezan z liturgičnim 

časom. Ker je cerkev prostor, kjer se na-
jprej obhaja bogoslužje, za posamezne 

koncerte ne bomo pobirali vstopnine, 
gotovo pa se zavedate, da brez gmotne 

podpore takšnih projektov ne moremo 
izvajati.

Zato vas prosimo, da naše prizadevan-
je za širjenje krščanske glasbene ded-

iščine omogočite s podporno članarino 
Sakralnega abonmaja, ki za leto 2015/16 

znaša 20 evrov, zelo pa bomo veseli tudi 
donatorskih darov Sakralnega abonma-

ja: 100 evrov ZLATI DONATOR, 50 ev-
rov SREBRNI DONATOR in 25 evrov 

BRONASTI DONATOR. Imena zlatih in 
srebrnih donatorjev bomo (če se boste 

strinjali) objavili na naši spletni strani in 
na koncertnih listih letošnje sezone.

Donacijo nam lahko nakažete  
na TRR pri NLB: 

SI56 0201 0025 9551 596
ali pa jo osebno prinesete  

na sedež društva.

Naj vam Bog obilno povrne  
vašo velikodušnost!



Izdalo

Kulturno društvo Schellenburg

Ul. Josipine Turnograjske 8,  
1000 Ljubljana

tel. 0590 90 095,  
mobilni tel.: 040 261 029

http://ursulinke.rkc.si/kultura.php

Kontaktna oseba: Boris Kerimov

Projekt podpirajo:

Uršulinski samostan v Ljubljani

Župnija Ljubljana - Sv. Trojica
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