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Gledališåe Verdi, Ul. San Giovanni, 4

Pihalni
orkester
Breg
Dolina

Antonin Dvorak:

dir. Maurizio Codrich

La vita è bella

email. po_breg@yahoo.it

Antonin's new world
Ivåiå-Runjiå:

Fešta

Irving Berlin:

Puttin on the ritz
Nicola Piovani:
Astor Piazzola:

Libertango

Pihalni
orkester
Kras
Doberdob

Jacob de Haan:

dir. Patrick Quaggiato

Jure Robežnik:

glas: Mojca Bratina

Pihalni
orkester
DivaÅa
dir. Boris Benåiå

Email. po-divaca@kid-pina.si

La storia

Robert W. Smith:

Greensleeves:
A fantasia for band
V. Gergolet:

Le šum valov
Na vrhu nebotiånika
François Adrien Boieldieu:

Pihalni orkester “Breg” iz Doline ima za sabo veå kot stoletno
delovanje. Do pred kratkim je veljalo za ustanovitev leto
1895, novejše raziskave pa so pokazale, da je godba delovala v Dolini že leta 1890. Po zadnji vojni se je zaradi
pomanjkanja domaåinov spremenila iz vaške godbe v
pihalni orkester. Tudi danes je njeno delovanje zelo pestro:
godba redno nastopa bodisi v zamejstvu kot pa na gostovanjih v Sloveniji. Sestavlja jo približno 30 ålanov.
V njenem okviru in s pomoåjo Glasbene matice deluje
tudi glasbena šola, ki ima pomembno vlogo pri pomladitvi
sestave in pri širjenju glasbene kulture. Prihod dirigenta
Maurizia Codricha leta 2004 je prinesel novega elana in
pripomogel h kvalitetnemu izboljšanju orkestra.

Pihalni orkester Kras iz Doberdoba je bil ustanovljen
leta 1912 in je danes nepogrešljiv sooblikovalec
kulturnega dogajanja v obåini Doberdob in edini
slovenski orkester v goriški pokrajini. V njegovem
okviru deluje glasbena šola, ki skrbi za podmladek
in strokovno izobraževanje ålanov.
Pravo osvežitev in mladostno zagnanost sta v orkester
nedvomno vnesla mlada dirigenta, domaåin Igor Peric,
ki je godbo vodil od leta 1998 do leta 2005, in sedanji
kapelnik, goriški skladatelj Patrick Quaggiato.

Kalif von Bagdad
Robert. W Smith:

Encanto

Rossano Galante:

Resplendent glory
Edvard Grieg,
prir. Antonio Rossi:

Peer Gynt suita št. 1,
1. in 4. stavek

Pihalni orkester Divaåa je v letu 2010 praznoval
55 let neprekinjenega delovanja. Trenutno ga
sestavlja 40 ålanov, razpon v starosti je med 12
in 70 let, kar nedvomno potrjuje, da je orkester
družba za vse generacije.
Vzporedno z raznimi nastopi je z leti rasla kvaliteta
glasbene interpretacije in številånost zasedbe. Za
pridobivanje strokovnega mnenja o kvaliteti se je
orkester veåkrat udeležil tekmovanj v domovini in
zunaj nje. Zadnje mednarodno tekmovanje je bilo
v Rivi del Garda leta 2007, kjer je orkester zasedel
drugo mesto v tretji kategoriji.

ZVEZA
SLOVENSKIH
KULTURNIH
DRUŠTEV
V ITALIJI

ObmoËne izpostave
Seæana, Postojna, Ilirska Bistrica
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Kulturni dom, Gregoråiåev drevored 2

Postojnska
godba
1808

Gvido Uåakar:

dir. Primož Peterlin

La Quintessenza

Slovenski svet
John Williams:

Superman

Johan de Meij:

E-mail: postojnska.godba@gmail.com

Godbeno
društvo
Nabrežina

P. Fortner:

dir. Sergio Gratton

Melodija srca

Rocking march
Norbert Studnitzky:

Traumreise Grichenland
Janez Gregorc:

glas: Sara Jablanšåek

Freek Mestrini, E. De Rold:

E-mail: gdnabrezina@yahoo.it

K. Tippenhaver

Kraška
pihalna
godba
Sežana
dir. Ivo Bašiå
solisti: Andrej Juranåiå, Uroš Pavloviå
email. info@kraskagodba.com

Beguine festival
Lustige gesellen
Jani Šalamun:

Ponosni nase
Lorenzo Posceddu:

Prochytas

Philip Sparke:

Manhattan – II stavek
Vilko in Slavko Avsenik:

Pastiråek

Postojnska godba deluje že od leta 1808 z dvema
prekinitvama zaradi svetovnih vojn. Po drugi vojni vihri
je spet zaživela na pobudo Vilka Kledeta, ki jo je vodil
mnoga leta, za njim pa jo je prevzel Leander Pegan.
Z njim se je zaåel nov naåin dela in kakovost godbe
se je dvignila. Peganu so sledili še drugi dirigenti
(J. Grgasoviå, I.Bašiå, V.Pupis, Primož Peterlin).
Godba je prejela zlato plaketo v 1. težavnostni stopnji
na tekmovanju ZSG in je uspešno izpeljala nepozabni
koncert ob praznovanju 200. obletnice godbeništva
na Postojnskem.

17. KRA©KIH
	REVIJA

POSTOJNA, Kulturni dom

PIHALNIH
GODB
2011

MILJE, Gledališåe Verdi

sobota, 30. januarja 2011
		
ob 17. uri

sobota, 13. februarja 2011
		
ob 17. uri
Izdala in zaloæila: Zveza slovenskih kulturnih druπtev in
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
UREDNIŠTVO: ZSKD
OPREMA IN GRAFI»NO OBLIKOVANJE: Joæe Poærl - JPStudio, DivaËa
TISK: Tiskarna MljaË, DivaËa
NAKLADA: 400 izvodov

Godbeno društvo Nabrežina je bilo ustanovljeno
leta 1897 z nazivom ”Franz Josef Musik”. Dirigentsko
palico je najprej držal Ferdinand Majcen. Po dveh
prekinitvah se je leta 1945 godbeno delovanje obnovilo
pod vodstvom Josipa Devetaka. Leta 1967 je predal
vodstvo Stanku Misleju. V åasu njegovega vodenja je
godba zaåela prirejati teåaje za mlade, ki so prerasli
v pravo glasbeno šolo, kar je bistveno pripomoglo
k preporodu ansambla.
Danes šteje godba približno 45 ålanov. Repertoar obsega
narodne pesmi, jazz, operne arije in moderne popevke.
Godba je bila ustanovljena leta 1992 in vsi njeni ålani
izhajajo iz vrst Glasbene šole Sežana. Zasedba orkestra
je mlada, vendar zelo perspektivna. V orkestru že nekaj
let igra preko petdeset godbenikov. V svoji kratki zgodovini je gostovala že na Hrvaškem, v Italiji, na Åeškem,
Avstriji, na Poljskem, Madžarskem, Franciji ter Španiji.
Redno se udeležuje tudi tekmovanj v tujini in tistih, ki
jih organizira Zveza slovenskih godb. Na 27. tekmovanju
ZSG v Žalcu je prejela zlato priznanje s posebno pohvalo
in tako napredovala v 1. težavnostno kategorijo. Ob
15. letnici delovanja je godba izdala prvo zgošåenko
z dvanajstimi skladbami, ki so bile posnete na tekmovanjih oziroma koncertih.
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