
21. maja ob 20. uri 
Slovenska filharmonija, 
dvorana Marjana Kozine
 

Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10, 8, 6, 5* EUR
* Za mlajše od 25 in starejše od 65 let. Popuste je mogoče uveljavljati le ob nakupu v Informacijskem središču CD.

LETNI KONCERT
APZ TONE TOMŠIČ 
UNIVERZE V LJUBLJANI

Sebastjan Vrhovnik, dirigent
Franci Krevh, tolkala
Primož Kranjc, harmonika
Ana Tavčar, povezovalka

www.apz-tt.si

Videti svet v zrncu peska
in nebo v divji cvetlici.
Držati neskončnost na dlani
in večnost v eni uri.                          

W. Blake, To See a World

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in študente vseh fakultet Univerze v 
Ljubljani, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Zbor 
nadaljuje tradicijo Akademskega pevskega zbora v Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marolt kot moški 
sestav. APZ že od svojega nastanka šteje med najpomembnejše usmerjevalce slovenskega zborovskega petja, ne samo po 
izvajalsko-tehnično plati, temveč tudi po svoji programski usmerjenosti. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh 
glasbeno- zgodovinskih stilnih obdobij, posebno pozornost pa zbor posveča sodobni zborovski literaturi. APZ z naročili 
in natečaji spodbuja nastanek novih skladb tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih skladateljev in z njihovimi 
prvimi izvedbami veča prepoznavnost slovenske zborovske ustvarjalnosti v domovini in po svetu.
Največji mednarodni uspeh APZ sta med številnimi osvojenimi priznanji prvi nagradi na tekmovanju za Veliko nagrado 
Evrope - Grand Prix (2002 v Arezzu pod vodstvom Stojana Kureta in 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah). Za 
dosežke in zasluge na državni ravni je APZ Tone Tomšič leta 1996 prejel najvišje državno odlikovanje Zlati častni znak 
svobode Republike Slovenije.

Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD (podhod Maxija): T (01) 24 17 299  F (01) 24 17 322  E vstopnice@ cd-cc.si
Ob delavnikih odprto od 11. do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. ter uro pred prireditvami. Nakup vstopnic tudi pri 
pooblaščenih prodajalcih (Kompas, Alpetour, M holidays, adriatica.net idr.), s plačilnimi karticami, po telefonu (o1) 24 17 300 ob delavnikih 
od 9. do 18 in ob sobotah od 11. do 13. ure, ter na spletu www.cd-cc.si.
Prodaja skupinam: T (01) 2417 171  E alenka.brglez@cd-cc.si  T (01) 2417 168  E suzana.gerdina@cd-cc.si
Dodatne informacije: T (01) 2417 174  E katja.novak@cd-cc.si 

Svet v zrnu peska


