Ob začetku četrtega ciklusa
koncertnega abonmaja Grad
Rače
Bežen pogled v preteklo koncertno leto
pokaže, da smo uspeli izvesti programsko in
izvajalsko 5 odličnih koncertov. Podobno je
tudi v letošnjem letu s prvovrstnimi slovenskimi
umetniki in zasedbami, tudi iz tujine. Našim
poslušalcem želimo izjemnih zvočnih užitkov v
našem enkratnem ambientu v gradu Rače.

Kulturno umetniško društvo Rače

Ob koncertih bomo predstavili tudi dejavnosti
v naši občini Rače Fram, ki vsebujejo kakšno
komponento krajevne kulturne dediščine
(kulinarika, zeliščarstvo, vinogradništvo in
podobno).

KONCERTNI ABONMA

Na nocojšnjem koncertu se bo predstavila
turistična kmetija Pri Kovačniku s Planice.

GRAD RAČE 2015

Želimo vam zdravja in optimističen pogled v
letu 2015.
T. Ž.

1. koncert abonmaja

Koncert so podprli:

Eva Nina Kozmus
flavta
Občina Rače-Fram
Mateja Hladnik
klavir

Turistična kmetija Štern
Bela dvorana gradu Rače
Sobota, 3. januar 2015, ob 17. uri

Spored:

 C. Debussy:
Syrinx
 J. S. Bach:
Sonata za flavto in klavir v g-molu
BWV 1020
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro
 E. Bozza:
Image za flavto solo
 F. Martin:
Ballade za flavto in klavir
 G. Ph. Telemann:
Fantaisie num. 6
 Ch. M. Widor:
Suita za flavto in klavir op. 34

Eva-Nina
Kozmus (1994) je
doslej edina slovenska
zmagovalka (2010) na
prestižnem tekmovanju
Evrovizijski
mladi
glasbenik na Dunaju. Je
na
podiplomskem
študiju flavte v razredu
prof. Philippa Bernolda
in njegovih asistentov
na na Conservatoire
national supérieur de
musique et danse v Lyonu v Franciji. Že na šolanju
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani so ji
podelili Škerjančevo nagrado, je pa dobitnica več
drugih. Leta 2005 se je začela udeleževati
tekmovanj in je od takrat na vseh domačih in tujih
osvojila prva mesta, večinoma z najvišjo oceno
žirije, z dodatnimi posebnimi priznanji in nagradami.
Kot solistka, komorna glasbenica in solistka z
orkestri deluje praktično po vsem svetu. Je prva
flavtistka simfoničnega orkestra konservatorija v
Lionu, kjer študira. Kot solistka je sodelovala z
različnimi simfoničnimi orkestri od orkestra RTV
Slovenija, z orkestrom South East Europe, godalnim
orkestrom Zagrebških solistov, z orkestrom
Slovenske filharmonije do Orkestra mladih
Berlinskih simfonikov, Dunajskega radijskega
simfoničnega orkestra in drugimi. Sodelovala je tudi
z dirigenti svetovnega slovesa kot so En Shao, Patric
Lange, Vladimir Spivakov, Fabrice Pierre in drugimi.

I. Moderato
II. Scherzo: Allegro vivace
III. Romance - Andantino
IV. Fianle - Vivace
 P. Taffanel:
Grande fantaisie sur Mignon za
flavto in klavir

Veliko nastopa na samostojnih koncerti po Evropi,
se udeležuje najbolj znanih festivalov klasične
glasbe po svetu kot solistka in v komornih zasedbah
z znanimi solisti. Sodeluje tudi na različnih
televizijskih oddajah evropskih TV hiš. Letos jo čaka
gostovanje v ZDA v Washingtonu in New Yorku. Več
slovenskih skladateljev je že zanjo napisalo skladbe.
Leta 2012 je posnela koncert na RTV Slovenija z
zbirko skladb desetih slovenskih skladateljev, ki so
jih napisali prav zanjo. Ob rednem izobraževanju se
vseskozi še dodatno izpopolnjuje pri najbolj znanih
pedagogih na svetu od Emmanuela Pahuta iz Švice
do Michela Debosta.

