2. DOBRODELNA PRIREDITEV
V soboto, 5. 3. 2011, ob 19. uri,
v Kulturnem domu Gornja Radgona
Nastopajo:
VOKALNA SKUPINA TRIS, ob spremljavi
JURE VOČANEC, klavir
MOŠKI VOKALNI KVINTET AETERNUM
TAMBURAŠKO DRUŠTVO DROTMANTRAŠI, RADENCI
Vstopnina: 5,00 EUR ali več (prostovoljni prispevek)
Sredstva, zbrana iz naslova vstopnine in prostovoljnih prispevkov bodo v celoti namenjena kritju stroškov
zdravljena in bodo nakazana na račun OZ RK G. Radgona, št.: 0234 1001 5035 528, sklic: 151 za Cvetko.

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona omogoča ob tej
priložnosti brezplačen najem dvorane in se s tem prispevkom pridružuje
akciji »Darujem zate«.
Iskrena hvala vsem!

Moški vokalni Kvintet Aeternum – predstavitev

Program za 5. marec 2011, Radenci »Darujem zate«
1. Brez besed (glasba: Mojmir Sepe, besedilo: Elza Budau, aranžma:

Moški vokalni kvintet Aeternum že sedmo leto razvaja poslušalce širom
Slovenije in si vse bolj utrjuje svoje mesto v domačem glasbenem
prostoru. Število njihovih nastopov se z leti močno povečuje in petje
postaja njihova dnevna beseda. Mladostna neobremenjenost in
naklonjenost do odkrivanja novih oblik in tehnik petja jih vodi po številnih
glasbenih poteh ter bogatí njihov širok repertoar. Člani se poznajo že vrsto
let in prav njihova spontanost, muziciranje in nevidna komunikacija na
odru, dajejo skladbam živo obliko, ki prodre do slehernega poslušalca.
Njihov repertoar obsega od slovenskih ljudskih in umetnih pesmi,
dalmatinskih, črnskih duhovnih ter slovenskih in tujih popevk. Za večino
aranžmajev skladb, ki jih pojejo, poskrbita basist Danijel Berden in

Danijel Berden)
2. Somewhere over the rainbow(glasba: Harold Arlen , besedilo: E. Y.
Harburg , aranžma: Andrej Tibaut)
3. Dan ljubezni (glasba: Tadej Hrušovar, besedilo: Dušan Velkavrh ,
aranžma: Danijel Berden)
4. Zemlja pleše (glasba: Mojmir Sepe, besedilo: Gregor Strniša,
aranžma: Samo Ivačič)
5. Vela luka (dalmatinska-Korčula, aranžma: Drotmantraši/Andrej
Tibaut)
6. Da te mogu pismom zvati (Klapa Maslina, aranžma:
Drotmantraši/Danijel Berden)

baritonist Andrej Tibaut, ki je tudi umetniški vodja skupine.
Jure VOČANEC, nižjo glasbeno sem začel s šestimi leti v G.
Člani kvinteta v sestavi Tomaž Gregorec 1. tenor, Blaž Černela in Mitja
Horvat 2. tenor, Andrej Tibaut-bariton ter Danijel Berden-bas se vselej z
veseljem odzovejo povabilu na proslave, prireditve ob državnih praznikih
in raznih jubilejih, kot tudi povabilu na razne svečane priložnosti in
nenazadnje dobrodelne prireditve.

Radgoni,nadaljeval na srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru,nato pa še
študij v Ljubljani,kjer sem diplomiral z odliko. Sedaj sem profesor klavirja na
Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. V času mojega glasbenega
izobraževanja sem prejel vrsto nagrad, kot zlato na mednarodnem,dve
srebrni na državnem in zlato na regijskem. V prostem času se ukvarjam tudi z
moderno glasbo, kot tango, latino in narodne ter z glasbeno produkcijo.
Snemam različne glasbene zvrsti, kot filmska, house, hip hop in pop.

Poslanstvo moškega vokalnega kvinteta Aeternum je preprosto: osrečiti
poslušalca, ki se rad predaja užitkom dobre glasbe.

klavir
Preludij in fuga v cis – molu, skladatelja Johanna Sebastiana Bacha

