Spoštovani obiskovalci in prijatelji
Sakralnega abonmaja!
Že deveto leto zapored skupaj odkrivamo lepoto sakralne glasbe, ki nas
v prostoru tihote, podob in simbolov napolnjuje z mirom in radostjo
ter nam odpira pogled preko omejenosti zemeljskega časa in oblike v
prostranost lepote večnosti. Sakralna glasba je v zvoke odeta beseda –
Beseda Boga Očeta, po kateri je bilo ustvarjeno stvarstvo, Beseda, polna življenja, ki je bilo podarjeno človeku, Beseda, ki ustvarjalno prebiva v človekovem srcu. Zato se vsaka resnična umetnost, ki jo človek
podarja človeku, približuje temu ustvarjalnemu Umetniku, Kristusu
in Duhu Stvarniku ter vstopa v večno lepoto.
S Sakralnim abonmajem tudi v letošnji sezoni želimo, da bi na koncertih začutili, kako nas skupni trenutek, v katerem se povežejo ustvarjalnost skladateljev, muzikalnost izvajalcev ter dejavno poslušanje
obiskovalcev, vodi iz osamljenega sveta individualizma v polnost
bogastva odnosov. Tu se odpira tudi prostor za Besedo, ki v vsakem
izmed nas ustvarjalno deluje na naših vsakodnevnih poteh življenja.
V deveto sezono Sakralnega abonmaja nas bosta meseca oktobra uvedla solista Marko Fink in Lucas Somoza Osterc, ki bosta
predstavila duhovne in Marijine pesmi za solistične glasove. Decembra nam bo adventno pot Božje Matere Marije približal Komorni
zbor De profundis iz Kranja z Marijinimi pesmi pa bomo tudi zaokrožili letošnjo sezono. Maja bodo zazvenele v izvedbi Slovenskega okteta. Ob letošnji 200-letnici rojstva slovenskega misijonarja
Ignacija Knobleharja je skladateljica Aleksandra Naumovski Potisk
napisala kantato Misijonar. Pod vodstvom Jelene Susnick ji bomo
prisluhnili meseca novembra. Januarja bomo z veseljem pozdravili
slovenski zbor iz zamejstva, Mešani mladinski zbor Emil Komel
iz Gorice, ki se je z odliko predstavil na nedavnem tekmovanju v
Arezzu. Z nami bodo delili skladbe iz katoliške, pravoslavne in protestantske tradicije. V postni čas nas bo najprej uvedel Križev pot
Franza Liszta ob prepletu gregorijanskih koralnih spevov, ki ga
bodo izvedli študentje in profesorji Akademije za glasbo Univerze v
Ljubljani. Ob koncu postnega časa pa bomo prisluhnili Kristusovemu pasijonu, ki je ga je po vzoru gregorijanskega korala in vokalne
polifonije v 16. stoletju napisal italijanski skladatelj Francesco Corteccia. Pasijon bo izvedla vokalna skupina iz Italije Gruppo polifonico »Claudio Monteverdi«. Velikonočni koncert pa bosta skupaj
pripravila dva zbora mladih glasov, Dekliški zbor iz Šentvida pri
Stični in naš Deški zbor Schellenburg.
Skupaj z vsemi nastopajočimi Vas v imenu Kulturnega društva
Schellenburg vabim, da se ponovno srečamo v uršulinski cerkvi Sv.
Trojice v Ljubljani!
s. Diana Novak

Sakralni abonma je koncertni cikel, namenjen vsem, ki radi
prisluhnete sakralni glasbi in vas pritegne njena bogata vsebina. Vsak mesec boste v uršulinski cerkvi Sv. Trojice v Ljubljani
lahko prisluhnili raznolikemu programu, vsebinsko povezanim
z liturgičnim časom.
Ker je cerkev prostor,
najprej namenjen obhajanju
bogoslužja, za posamezne
koncerte ne bomo pobirali
vstopnine. Gotovo pa se
zavedate, da brez gmotne
podpore takšnih projektov
ni mogoče izvajati. Zato
vas prosimo, da naše
prizadevanje za oživljanje
in širjenje krščanske glasbene
dediščine omogočite s svojimi darovi
ter z njimi pokažete tudi spoštovanje do
kulture in umetnosti.
Tudi v letošnjem letu vas vabimo, da po svojih zmožnostih posamezen koncert podprete s priporočenim darom
5,00 €. Zelo pa bomo veseli tudi večjih donatorskih darov.
Imena srebrnih donatorjev (50,00 €) in zlatih donatorjev
(100,00 €) bomo objavili v koncertnem listu in na spletni
strani. Svoj dar lahko nakažete na TRR pri NLB, številka
SI56 0201 0025 9551 596 ali pa nam ga prinesete osebno.
Za vse vaše darove se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo!
Projekt podpirajo:
Uršulinski samostan v Ljubljani

Uršulinski samostan
v Ljubljani
Kulturno društvo
Schellenburg

Izdalo: Kulturno društvo Schellenburg,
Ulica Josipine Turnograjske 8,
1000 Ljubljana
http://ursulinke.rkc.si/kulturni-center-schellenburg/sakralni-abonma/
e-mail: sakralni.abonma@gmail.com
Mobilni tel.: 041 662 641
Kontaktna oseba: s. Diana Novak
Oblikovanje: Benjamin Pezdir
Tisk: Salve
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sreda, 23. oktob er 2019
Lucas Somoza Osterc, bariton
Marcos Fink, basbariton
Gregor Klančič, orgle
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sreda, 20. nov emb er 2019

Sakralni
abonma

Jelena Susnick, dirigentka
Zala Hodnik, sopran
Robert Vrčon, bariton
Manca Bratkič, oboa
Gregor Klančič, orgle
Mešani pevski zbor
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KOMORNI ZBOR DE PROFUNDIS KRANJ
Branka Potočnik Krajnik, zborovodkinja
Program:
Laetentur coeli et exsultet terra (Vesele
naj se nebesa in zemlja naj se raduje) –
adventni moteti v prepletu Marijinih pesmi

sreda, 1. april 2020
GRUPPO POLIFONICO
»CLAUDIO MONTEVERDI«,
RUDA (ITALIJA)
Mira Fabjan, dirigentka
Program:
Francesco Corteccia:
Kristusov pasijon po Janezu
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2019/2020

sreda, 22. april 2020
DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR
ŽUPNIJE ŠENTVID PRI STIČNI
Simona Zvonar, zborovodkinja
DEŠKI ZBOR
SCHELLENBURG
s. Božena Kutnar, zborovodkinja

Cerkev Sv. Trojice
v Ljubljani ob 19.30

Program:
Aleksandra Naumovski Potisk: Misijonar,
kantata o Ignaciju Knobleharju

sreda, 18. d ec emb er 2019

MEŠANI MLADINSKI ZBOR EMIL KOMEL,
GORICA
David Bandelj, dirigent
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Program:
Veni Sancte Spiritus (Pridi, Sveti Duh) –
zborovske skladbe iz svetovne in slovenske
zakladnice katoliške, protestantske in
pravoslavne tradicije.

Program:
Duhovne pesmi Huga Wolfa,
evharistične in Marijine pesmi
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sreda, 29. januar 2020

Program:
Kristusova velikonočna skrivnost
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sreda, 26. februar 2020
SOLISTI, ZBOR IN INŠTRUMENTALNA
ZASEDBA ŠTUDENTOV IN PROFESORJEV
AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V
LJUBLJANI
Tone Potočnik, umetniški vodja
Program:
Via crucis (Križev pot): Franz Liszt
in gregorijanski koral
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ned elja, 10. maj 2020
SLOVENSKI OKTET
Program:
Marijine pesmi

