
 

 

 

KONCERT  

GODBE LJUBLJANSKIH VETERANOV 

 

60 let glasbe bratov Slavka in Vilka Avsenik 

80 letnica rojstva Vinka Štrucla 

200 letnica rojstva Giuseppa Verdija 

 

 

 

 

Slovenska filharmonija 

petek, 8. november 2013 ob 19.30 

 

Prodaja vstopnic (10 eur) na blagajni Slovenske filharmonije 

uro pred koncertom 

 

 

 

Godba ljubljanskih veteranov 

  



Dirigent: 

Viktor Kresnik 

Solisti: 

Nataša Zupan, sopran 

Marjan Bunič, bariton 

Marko Lednik, klarinet 

Gost večera in solisti Vokalne skupine CANTATE DOMINO - umetniški vodja  Franc 
Štefanič 

Povezovalec: 

Marjan Bunič 

 

V. Štrucl     LJUBLJANSKI VETERANI 

V. Štrucl     BAGATELA 

P. I. Čajkovski    FEODORA – uvertura 

F. Lehar (prir. T. Juvan)   VILJINA PESEM (iz operete Vesela vdova) 

W. A. Mozart (prir. V. Štrucl)  FIGAROVA SVATBA (arija Figara št. 9) 

J. Strauss (prir. A. den Arend)  NA LEPI, MODRI DONAVI 

G. Rossini (prir. L. Leško)   SEVILJSKI BRIVEC (arija Rosine) 

G. Verdi     SLAVNOSTNA KORAČNICA (iz opere Aida) 

G. Verdi     NAPITNICA BRINDISI (iz opere Traviata) 
 

******************** 
 

V. Štrucl     SIGNUM NOSTER – Miniature za pihalni orkester  

V. S. Avsenik (prir. B. Adamič, 

     Mustajbašić)  SPOMIN  

J. de Hann     OREGON – Fantazija za pihalni orkester 

V. Štrucl     NAGAJIVI KLARINETI 

A. Kumar prir.  TRI ISTRSKE (Cara mamma marideme,  

                                                                                            Kantaj Nineta, Dajte dajte) 

V. S. Avsenik (prir. P. Kosec)  PASTIRČEK  

V. Vodopivec (prir. F. Korbar)  ŽABE 

V. S. Avsenik (prir. V. Štrucl)  GOZDOVI V MESEČINI 

 

 



Nataša Zupan, sopranistka, je že kot mlada in obetavna pevka ob zaključku študija prejela 

štipendijo društva Riharda Wagnerja, ki ji je omogočila izobraževanje v tujini. Akademija za 

glasbo jo je izbrala za predstavnico na mednarodni akademiji Praga – Dunaj-Budimpešta. Junija 

2009 se je uvrstila v kvalifikacijski del enega izmed najuglednejših tekmovanj za mlade pevce 

»Belvedere« na Dunaju. Kot solistka je nastopila s številnimi orkestri in komornimi skupinami ter 

poustvarila večje število opernih vlog. Posveča se koncertni dejavnosti, snema in vodi mojstrske 

tečaje za petje. Izpopolnjuje se pri svetovno priznani pedagoginji prof. Dunji Vejzović. 

 

Marjan Bunič, pevec, pisec, radijski voditelj je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz 

slovenščine in pedagogike. 23 let je poučeval izbirne predmete retorika, vzgoja za medije in 

gledališki klub na Osnovni šoli Polje v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot voditelj programa na 

Radiu Ognjišče. Kot pevec se je odlično izkazal v različnih vokalnih in vokalno-instrumentalnih 

zasedbah. Je član različnih strokovno glasbenih in literarnih komisij. 

 

Marko Lednik, akademski glasbenik – klarinetist in pedagog je bil 41 let 1. klarinetist V 

Radijskem simfoničnem orkestru. Sodeloval je z Bojanom Adamičem, Borutom Lesjakom, četrt 

stoletja s Planšarji Janeza Jeršinovca in drugimi narodno zabavnimi ansambli. Z Urbanom 

Kodrom je bil dolgoletni izvajalec filmske glasbe. Je član in solist  Godbe ljubljanskih veteranov. 

 

Vokalno skupino CANTATE DOMINO je ustanovilo sedem pevk in pevcev kočevskega 

župnijskega cerkvenega zbora oktobra 1989. Ves čas delujejo v mešani zasedbi, prepevajo 

različne glasbene zvrsti: priredbe slovenskih in tujih ljudskih pesmi ter slovensko in tujo sakralno 

glasbo. Njihova posebnost je prepevanje starih kočevarskih pesmi v jeziku kočevskih Nemcev, ki 

so 600 let živeli na tem območju. Umetniški vodja je ves čas Franc Štefanič. 



Viktor Kresnik se je zapisal glasbi v štirinajstem letu starosti. Kmalu po začetku glasbenega 

šolanja je vstopil v Papirniški pihalni orkester Vevče. Za pihalno glasbo se je dokončno odločil 

med služenjem vojaščine v poklicnem vojaškem orkestru, v katerem je poldrugo leto igral 

krilnico, trobento in tolkala. Po programu Združenja pihalnih orkestrov Slovenije se je 

usposabljal za dirigiranje, opravil izpit za dirigenta I. stopnje in praktični del pri Policijskem 

pihalnem orkestru. Bil je 40 let član Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, kjer je poleg igranja 

krilnice opravljal tudi funkcijo predsednika strokovnega odbora, predvodnika, namestnika 

dirigenta in inšpektorja orkestra. V letih 1996 do 2012 je bil dirigent Pihalnega orkestra Bežigrad. 

Član Godbe ljubljanskih veteranov je od njene ustanovitve, umetniški vodja – dirigent pa od 

januarja 2013. 

 

 

 

 

 

Koncert so omogočili: 

 

Zveza kulturnih društev Ljubljana 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Slovenska filharmonija 

Mestna občina Ljubljana 

Sekom grafika 


