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Spoštovani ljubitelji umetnosti,
veselimo se, ker po dolgem obdobju brezdom-
stva praznujemo pod pokroviteljstvom predse-
dnika Republike Slovenije dr. Danila Türka 
120-letnico našega gledališča na način, ki nam 
je najljubši. Delovno.
Po dolgih letih životarjenja v nemogočih delov-
nih pogojih bo sezona 2012/2013 končno us-
me rjena predvsem v izpolnjevanje našega po-
slanstva. To je zdaj, ko smo končno zbrani pod 
isto streho, mogoče. Na voljo so nam prelepi 
vadbeni prostori, ki omogočajo kakovostno na-
črtovanje in pripravo predstav, ter odlično teh-
nično opremljen oder, ki ponuja obilo novih 
izraznih možnosti. 
In že smo pri programu, ki vam ga predstavlja-
mo s ponosom. Z njim se bomo priklonili veli-
kanom glasbene umetnosti Igorju Stravinske-
mu, Richardu Wagnerju in Giuseppu Verdiju v 
letu njihovih obletnic, obenem pa nameravamo 
skupaj z našim občinstvom praznovati tudi z 
deli iz starejših slogovnih obdobij in avtorjev, 
ki jih na domačih odrih že dolgo nismo imeli 
priložnosti slišati in videti. Z veseljem izpol-
njujemo tudi poslanstvo osrednje nacionalne 
operno-baletne hiše za spodbujanje domače ust-
varjalnosti. Vsaka praizvedba domačega glas-
benoscenskega dela je praznik. V praznični se-
zoni bomo svoje poslanstvo izpolnili s praizved-
bo opere Ljubezen kapital Janija Goloba.

Ob ponovitvah predstav ter na koncertih, ki smo 
jih pripravili, bo zažarela raznolikost baletnih 
in opernih izrazov. Lahko boste izbirali med La 
bohème, Giselle, Hrestačem, Pastirjem, Silfi do, 
Manon Lescaut in drugimi.
V našem gledališču stavimo na sinergijo – na-
vznoter in v sodelovanju z drugimi kulturnimi 
institucijami ter z našim ustanoviteljem, Mi-
nistrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport RS. Kljub težkim časom smo si zasta-
vili visoke cilje in prepričani smo, da jih bomo 
s programsko in izvedbeno odličnostjo ter or-
ganizacijsko dovršenostjo tudi izpolnili. Se ve-
da pa vsega tega ne moremo uresničiti brez 
osnovnih pogojev, zato računamo na razumeva-
nje in pomoč pri izpolnjevanju ustanovitelje-
vih zavez.
Računamo pa seveda tudi na vas, spoštovani 
obiskovalci. Zavedamo se, da razprodane pred-
stave niso le priznanje izboljšani akustiki in 
kakovosti restavratorskega dela v naši čudovi-
to prenovljeni dvorani. Predvsem so priznanje 
našim dosedanjim umetniškim dosežkom, ra-
zumemo pa jih tudi kot zavezo za prihodnost.
Vabimo vas na skupno potovanje naprej. In na-
vzgor.

Mitja Bervar, 
ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana

naprej in navzgor
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Ljubljansko operno gledališče ponuja v prihod-
nji sezoni program, ki je nastajal v glavah 
mno gih sotrudnikov, katerih zamisli smo obli-
kovali v dolgem procesu preverjanja realnih 
možnosti in se zavestno opredelili za kakovost, 
čeprav bi si (v kvantitativnem smislu) želeli 
nekoliko več.
Zavedamo se, da je dobro sestavljen program 
že tri četrt uspeha. Zato se osnovnemu koncep-
tu, ki naj vsebuje dela slovenskih avtorjev, kla-
sično oziroma predklasično opero, veliko ro-
mantično opero in razvedrilno delo − opereto 
oziroma muzikal −, nikakor nismo odpovedali.
Prva operna premiera pomeni tako rekoč pove-
zanost z aktualno življenjsko stvarnostjo. Nova 
slovenska opera Janija Goloba Ljubezen kapi
tal je delo preizkušenega opernega skladate-
lja, ki ve, kaj hoče in kaj se od njega pričaku-
je. Naša pričakovanja in pričakovanja občin-
stva pa so velika. Zato smo za vse vloge izbrali 
vrhunsko zasedbo in prekaljene umetniške 
vodje. Premiera bo na odru prenovljenega lju-
bljanskega opernega gledališča.
Večer Stravinskega je sicer baletna premiera, 
a jo kljub temu omenjam na tem mestu, ker po-
meni odličen primer baletno-operne simbioze. 
Pri uprizoritvi sodelujejo poleg baleta tudi 
operni solisti in operni zbor.
V januarju 2013 bo druga operna premiera, in 
sicer Leteči Holandec. S tem velikim romatič-
nim delom se bomo poklonili Richardu Wag-
nerju in tako proslavili 200. obletnico sklada-
teljevega rojstva. Predstava nastaja v kopro-
dukciji s Cankarjevim domom in bo tam tudi 
uprizorjena. Takšno sodelovanje je zaželeno 
obo jestransko in koristno za kvaliteto. Zased-
ba bo vrhunska, saj bodo nastopili najboljši 
domači pevci in eminentni gostje.

Tretja premiera, Foersterjev legendarni, dolgo 
pričakovani Gorenjski slavček, sovpada z odpr-
tjem Slovenskih glasbenih dni. Izvesti jo na-
meravamo 13. marca 2013 v matičnem gledali-
šču. Predstava bo v sveži preobleki in z naj-
boljšo pevsko zasedbo, kar je premoremo. Zato 
upravičeno upamo, da bo uprizoritev všeč širo-
kemu občinstvu. V sezoni 2012/2013 bomo ime-
li torej na sporedu dve slovenski operi in si 
bo mo lahko »odpočili« ušesa ob poslušanju 
bla goglasnega slovenskega jezika, ki se v dru-
gih opernih predstavah redkeje oglaša.
V maju sledi četrta premiera, baročna opera 
Christiana Bacha Amadis. Uprizarjanje baroč-
nih oper je postalo zadnje čase v evropskem 
prostoru zelo popularno. S to predstavo posku-
šamo stopiti v korak z utripom Evrope, saj nam 
koprodukcija s francoskim Centrom za baroč-
no glasbo iz Versaillesa (Le Centre de Musique 
Baroque de Versailles) omogoča visok uprizo-
ritveni nivo tega redko uprizorjenega dela.
Iz zapisanega je razvidno, da smo se poskušali 
držati predvidenega programskega koncepta in 
tako zaokrožiti ponudbo. V štirih premierah se 
bomo sprehodili od sodobnosti prek svetovne 
in slovenske romantike nazaj do baroka. 
Upam, da se boste skozi prihodnjo operno se-
zono zadovoljni sprehajali z nami tudi vi! Na 
koncu naj omenim še to, da v letu 2013 poleg 
Wagnerja praznuje okroglo obletnico tudi Giu-
seppe Verdi, mi pa nameravamo v jeseni poleg 
ponovitev Nabucca in Traviate premierno upri-
zoriti njegovo popularno opero Rigoletto.
Želim vam mnogo umetniških užitkov v naši in 
vaši operi!

Milivoj Šurbek, 
umetniški vodja opere

operni program v sezoni 2012/2013
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po vašem nadvse spodbudnem odzivu na našo 
nedavno premiero baleta Giselle smo se v lju-
bljanskem baletnem ansamblu napolnili s sve-
žo energijo in z novimi močmi za nadaljnje tr-
do delo. Moram priznati, da je takšnih baletov, 
kot je naša Giselle, resnično zelo malo, zato 
smo še toliko bolj ponosni, da nam ga je uspelo 
uvrstiti v repertoar.
V sezoni 2012/2013 bomo še naprej uprizarja-
li naše preverjene baletne uspešnice, med nji-
mi baleta Hrestač Petra Iljiča Čajkovskega in 
Silfida Hermana Severina Løvenskjolda ter ba-
letne večere na glasbo različnih skladateljev, 
med katerimi je tudi delo slovenskega sklada-
telja Marijana Lipovška. A baletni ansambel 
mora venomer ustvarjati tudi nove baletne pred-
stave, ki bodo uspešno obogatile že obstoječi 
repertoar.
Leto 2012 zaznamuje 130. obletnica rojstva 
Igorja Stravinskega, ki jo bo naš baletni an-
sambel počastil z baleti Les Noces koreografa 
Jiříja Kyliána, Apolon Georgea Balanchina ter 
Otroci z roba resničnosti mlade koreografinje 
Kristine Aleksove. V njih bodo poleg baletnih 
plesalcev nastopili tudi operni solisti, operni 
zbor in orkester Slovenskega narodnega gleda-
lišča Opera in balet Ljubljana.
Resnično smo počaščeni, da bomo lahko upri-
zorili in v našem repertoarju tudi obdržali delo 
legendarnega koreografa Jiříja Kyliána, dopol-

nili našo zbirko brezčasnih baletov Georgea 
Balanchina in ponudili priložnost naši mladi 
in nadarjeni koreografinji Kristini Aleksovi 
ter tako pomembno prispevali k razvoju našega 
baletnega ansambla.
Vedno znova rad ponavljam, da morajo biti pred-
stave zahtevne in zanimive ne le za plesalce, 
marveč tudi za gledalce, ki pa morajo biti od-
prti za nova spoznanja, saj v današnjem času ni 
več dovolj, da se občinstvo zaveda le pomemb-
nosti tehnične strani baleta kot umetniške zvr-
sti.
Spomladi leta 2013 bo naš ansambel pripravil 
premiero baleta Trnuljčica. Slovenski narodni 
balet v Ljubljani je klasični baletni ansambel 
in zato je zelo pomembno, da uprizarjamo prist-
ne, klasične baletne predstave, saj lahko ple-
salci le tako obdržijo močno, zdravo in visoko 
raven plesa.
V sezoni 2012/2013 bo naše gledališče praz-
novalo 120-letnico svojega obstoja! Vsi, ki de-
lujemo v njem, smo seveda zelo navdušeni in 
že težko pričakujemo poseben večer, ki ga bo-
mo posvetili prav temu častitljivemu prazniku. 
Zato prijazno vabimo tudi vas, da se nam pri-
družite na tem praznovanju in vseh naših dru-
gih predstavah.

Irek Mukhamedov, 
umetniški vodja baleta

spoštovani ljubitelji in ljubiteljice baleta,
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premiere 2012/2013

stravinsKi
Baletni večer, posvečen 130. obletnici skladateljevega rojstva

premiera 27. septembra 2012

Jani Golob
ljubezen Kapital
Opera v treh dejanjih, noviteta

premiera 11. oktobra 2012

Richard Wagner
leteČi HolanDec (Der Fl iegende Hol länder)

Romantična opera v treh dejanjih
Koprodukcija med SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjevim domom

premiera 18. januarja 2013

Anton Foerster
gorenjsKi slavČeK

Opera v treh dejanjih
premiera 13. marca 2013

Peter Iljič Čajkovski
trnuljČica

Balet v dveh dejanjih
premiera 11. apri la 2013

Johann Christian Bach
amaDis De gaule

Lirična tragedija v treh dejanjih
Koprodukcija med SNG Opera in balet Ljubljana, Plazzetto Bru Zane iz Benetk, 

Kraljevo opero iz Versaillesa in Nacionalnim gledališčem Opéra Comique iz Pariza
premiera 16. maja 2013
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stravinsKi
Baletni večer, posvečen 130. obletnici skladateljevega rojstva

Koreografije Kristine Aleksove, Georgea Balanchina in Jiríja Kyliána

premiera 27. septembra 2012

Glasba: Igor Fjodorovič Stravinski 
Dirigent: Simon Krečič/Marko Gašperšič

Baletni ansambel, operni solisti, operni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana

Igor Fjodorovič Stravinski (1882–1971) je bil izvirna, genialna glasbena 
osebnost 20. stoletja. V svojem življenju je prehodil skladateljsko pot z mnogimi 
slogovnimi postanki: od ruskega impresionizma in poenostavljene atonalnosti do 
neoklasicizma. Baleta Ognjena ptica in Petruška, s katerima je izzval pozornost 
sveta, sta izšla iz rusko-francoske simbioze barvitega in ritmično pregnat nega 

impresionizma; Posvetitev pomladi je balet revolucionarnih glasbenih idej; 
Zgodba o vojaku se je v komornem sozvenu dotaknila jazzovskega sveta, 

medtem ko se je Pulcinella ogledala v glasbeni povečavi 18. stoletja, 
oratorijska opera v dveh dejanjih Oedipus Rex pa razkrila svoj glasbeni svet 
kot neoklasicistično obdelana umet nina. K njegovim skladateljskim uspehom 

lahko prištejemo tudi pianistično in dirigentsko kariero, saj je kot dirigent 
pogosto krstno uprizoril svoja glasbena dela.
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Stravinski je o svoji glasbi, na katero bo nastala nova 
koreografija, zapisal: »Pulcinella je odkritje iz moje pre-
teklosti, odkritje, ki je pogojevalo vsa moja nadaljnja 
dela … Ne, takrat me ni razumel nihče; celo napadali so 
me, češ da sem »posnemovalec«; zasmehovali so me za-
radi moje nove 'svobodne' glasbe in kritizirali zaradi mo-
jega dezerterstva v 'modernizem' in odtujevanja od moje-
ga 'pravega ruskega nasledstva'.«
Mlada baletna plesalka ljubljanskega baletnega ansam-
bla Kristina Aleksova bo z ustvarjanjem nove koreogra-
fije dobila priložnost pokazati svoj nesporni koreografski 
talent. Izhodišče njene koreografije je torej glasba Stra-
vinskega, ki jo bo skozi ples prenesla v sodobni svet 
mla dega človeka in na izviren način poskušala ujeti du-
ha skladatelja in vznemirljive dobe mladih ustvarjalnih 

idej. Osnovni okvir je zgodba o pulcinellah, ki so potujo-
či igralci pod okriljem cirkuške karavane, prispodobe za 
pot skozi življenje, vsak od protagonistov pa je zvest svo-
jim željam in sanjam, ki narekujejo njihove osebnosti in 
njihovo lastno pot. Pulcinelle so tudi pogumni posame-
zniki, ki zaradi zapriseženosti svojim sanjam izkusijo 
življenje v vsej njegovi širini, saj jih nenehno iskanje in 
prepuščanje navidezno naključnim situacijam ne naza-
dnje vodi tudi v absurdnosti bivanja, kjer pa je vendarle 
še vedno dovolj prostora za otroško naivnost in humorno 
dojemanje sveta. Skozi elemente Commedie dell'arte se 
koreografija sprehaja med človeško lepoto in ironijo vsak-
dana, ki pa nas vedno (po)pelje v pravo smer, če le dovo-
limo, da nad pravili in navodili prevlada bister um.

1. otroci z roba resniČnosti

Glasba: Igor Stravinski, Pulcinella
Koreografija: Kristina Aleksova
Dramaturgija: Tatjana Ažman
Kostumografija: Urška Recer

Oblikovanje luči: Andrej Hajdinjak
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Stravinski, ki ga je izjemno zanimala grška mitologija, je 
glasbo za ta balet ustvaril med letoma 1927 in 1928 in 
zanj prispeval tudi libreto. Balanchine je koreografijo 
postavil leta 1928 in je njegov najstarejši balet, ki ga 
uprizarjajo še danes, hkrati pa je od vseh Balanchinovih 
baletov zgodovinsko najpomembnejši, najcelovitejši in 
najvplivnejši ter je tipičen primer temeljnega antičnega 
koreografskega fundusa. Delo pomeni tudi začetek izjem-
no pomembnega in plodnega sodelovanja med Stra vin-
skim in Balanchinom. Takrat štiriindvajsetletni koreo-

graf je izjavil, da je glasba Stravinskega spremenila nje-
govo življenje. Zgodba pripoveduje o Apolonu, grškem 
bogu svetlobe in sonca, ki ga obiščejo in mu svetujejo tri 
muze, njegove polsestre, saj je bil njihov oče prav tako 
Zeus: Kaliopa, muza pesništva, ki ima za simbol svitek, 
Polihimnija, muza pantomime, ki ima za simbol masko, 
in Terpsihora, muza plesa in petja, ki ima za simbol liro. 
Balet se naslanja na klasični pomen omenjene zgodbe, 
sicer pa je libreto naravnan sodobno.

2. apolon

Glasba: Igor Stravinski, Apollon Musagète
Koreografija: George Balanchine
Postavitev luči: Andrej Hajdinjak
Postavitev koreografije: Ben Huys
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Jiři Kylián (1947) je češki koreograf, ki je po študiju v 
Pragi s pomočjo štipendije nadaljeval šolanje na london-
ski Kraljevi baletni šoli. Leta 1968 se je kot plesalec 
pridružil baletnemu ansamblu v Stuttgartu, kjer je srečal 
največjega koreografa tega obdobja Johna Cranka. Ta je 
spodbudil njegovo ambicijo, da se tudi sam posveti kore-
ografiranju. Po prvi koreografiji leta 1973 za Nizozemsko 
plesno gledališče (Nederlands Dans Theater) je leta 
1975 postal umetniški vodja tega ansambla, leta 1978 pa 
se je proslavil s predstavo Sinfonietta na Janáčkovo glas-
bo. Za Nizozemsko plesno gledališče je do danes ustvaril 
že približno 50 produkcij. Za koreografa Kyliána je zna-

čilen abstrakten nadrealistični ples, v katerem je še po-
sebej izražena lepota giba. Svatba na glasbo Les Noces 
Igorja Stravinskega predstavlja star tradicionalni poroč-
ni ritual iz časov, ko je v Rusiji še veljal dogovor med 
starši o poroki njihovih otrok. Ples, ki ga vodi glasba, 
predstavlja različne »postaje« samega obreda, med kate-
rim se ženin in nevesta, še vedno tujca, počutita kot žrt-
vi. Skozi obred, ki postaja vedno bolj divji, se sprosti 
strast in prepad med žensko in moškim začne izginjati. 
Ko sta strah in dvom pregnana, mladoporočenca obrneta 
hrbet preteklosti in odideta novemu življenju naproti.

3. svatba

Glasba: Igor Stravinski, Les Noces
Koreografija: Jiři Kylián

Postavitev koreografije: Philip Taylor, Elke Schepers
Scenografija in kostumografija: John MacFarlane
Oblikovanje luči: Jennifer Tipton, Kees Tjebbes
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Ljubezen kapital libretista Vinka Möderndorferja in skla-
datelja Janija Goloba je opera z nenavadnim naslovom, 
ki pa je hkrati zelo zgovoren. V njem sta nedvoumno za-
pisana oba temeljna pojma opernega dogajanja, ki sta 
postavljena v na prvi pogled nerešljivo, tragično situaci-
jo: srečata se namreč dve nezdružljivi kategoriji našega 
časa, surova sedanjost kapital(izm)a – v operi jo zastopa 
kapitalist Gruden – in večna romantična ljubezen, prav-
zaprav ljubezenski trikotnik med delavcem Jerne jem, 
študentko Nino in Grudnom. Situacija pa ni brezizhodna. 
Razporeditev moči v operi je sicer jasna, a kapital kljub 
vsemu ne pomeni absolutne, neizbežne usode. Pravzaprav 
na to opera ne pristaja. Ni kapitalizma brez upora, je re-
čeno v etičnem (in družbenopolitičnem) programskem 
im perativu opere. Kapital nosi lastno izničenje skozi 
upor že v svoji naravi. Iz konflikta se rodi utopična sin-
teza: ljubezen je največji kapital in edini pravi možni 

nosilec upora. Oster, bojevit konflikt med ljubeznijo in 
kapitalom je značilnost celotne opere: uprizorjena je v 
močnih kontrastih, z razločnim slikanjem in polarizira-
njem zastopnikov različnih vrednot in interesov, in je 
tudi sredstvo, ki naslavlja predvsem gledalca z njegovo 
sposobnostjo razumskega in čustvenega odločanja.
Ob domala antični asociativnosti prinaša opera pred gle-
dalca in poslušalca tudi nekaj domač(n)ega, ljudskega, 
tradicionalno slovenskega. Osnovni model za to lahko 
najdemo pri Ivanu Cankarju v motivu doline šentflorjan-
ske ter v dramah Hlapci in Kralj na Betajnovi, satiri Za 
narodov blagor, povesti Hlapec Jernej in njegova pravica 
ipd. Tudi nekaj drugih motivov nam v operi zazveni do-
mače, najsi gre za tradicionalne ali povsem sodobne, kot 
so na primer fraze, ki se nam zdijo znane iz sodobnih 
političnih dogajanj v Sloveniji. Ljubezen kapital na ta na-
čin učinkovito povezuje nekdanje s sodobnim, literaturo 

Jani Golob

ljubezen Kapital
Opera v treh dejanjih, noviteta

praizvedba 27. juni ja 2012 v okviru 60- letnice Festivala ljubl jana, partnerja produkci je
premiera 11. oktobra 2012
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z življenjem, naše s splošnim, in to v žanrskem okviru 
so cialne opere s poudarjeno dramo romantične ljubezni, 
hkrati pa je to tudi neke vrste antiopera, saj sistematično 
spodkopava pričakovanja gledalcev. Mestoma se zaostri 
v žanr kriminalne drame, elementi ljudske igre se v njej 
prepletajo s prizori visoke tragedije, aktualistični pou-
darki se iztečejo v univerzalna zgodovinska spoznanja ... 
Ta se na prvi pogled zdijo res utopična, vendar je punt 
delavcev na koncu slišati nenavadno znano in domače: 
Ljubezen kapital je silovit, povsem »neoperni« poziv k 
dejanju, k uporu, ki je mogoč, je nespodbitno dejstvo 
tega (našega) sveta in mora postati celo horizont našega 
delovanja: Ljubezen kapital je opera upora, ki trka na 
naša vrata.
Jani Golob (1948) je izjemno plodovit slovenski sklada-
telj, avtor skladb za številne različne zasedbe. V okviru 
svoje ustvarjalnosti se posveča klasični glasbi in tren-

dom sodobne. Je avtor številnih komornih in orkestralnih 
del, pa tudi scenske, filmske in zabavne glasbe ter pre-
jemnik številnih strokovnih nagrad, nagrade Prešerno-
vega sklada in Župančičeve nagrade. Ljubezen kapital je 
po Krpanovi kobili (1992) in Medeji (2000) njegova tretja 
opera na našem odru. Pri nastajanju vseh treh del je z 
njim tesno sodeloval libretist in režiser Vinko Mö de rn-
dorfer, vsestranski ustvarjalec, prejemnik mnogih gleda-
liških in filmskih nagrad, nagrade Prešernovega sklada 
in Župančičeve nagrade. Möderndorfer se podpisuje pod 
več kot sto dramskih, opernih, lutkovnih in filmskih re-
žij, piše drame, prozo in pesmi (tudi za otroke), TV sce-
narije ter radijske igre za otroke in odrasle, objavil je 
več kot trideset leposlovnih knjig. Z ljubljansko Opero 
SNG sodeluje kot režiser že od leta 1992.

Besedilo: Vinko Möderndorfer
Dirigent: Marko Hribernik/Marko Gašperšič

Režija: Vinko Möderndorfer
Scenografija: Branko Hojnik

Kostumografija: Alan Hranitelj
Oblikovanje luči: Pascal Merat

Koreografija: Rosana Hribar
Dramaturgija: Blaž Lukan

Lektorica: Nevenka Verstovšek
Operni solisti in zbor, baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet Ljubljana



1 4

Richard Wagner (1813–1883) se je rodil v Leipzigu in 
dolga leta služboval v Magdeburgu, Königsbergu in v 
Rigi, od koder se je zavoljo življenjskih situacij umaknil 
v Pariz, od tam pa leta 1843 v Dresden. Vse do leta 1848 
je živel in ustvarjal v tem mestu, hkrati pa je bil v ne-
nehnem sporu z vladajočimi razmerami. Potem je ponov-
no bežal, in sicer v Zürich, kjer je njegova revolucionar-
na narava dobila sopotnico: navdih in neumorno snova-
nje. Leta 1864 ga je mladi Ludvik II. Bavarski povabil 
na svoj dvor v München, saj je bil nad Wagnerjevim de-
lom izjemno navdušen. S kraljevo pomočjo je skladatelj 
leta 1876 uspel uresničiti življenjske sanje: postavitev 
posebnega gledališča za svoje slavnostne igre v Bay reu-
thu in uprizoritev celotnega ciklusa Nibelunški prstan. 
Živ ljenjsko pot je sklenil leta 1883, ko je po krajši bole-
zni umrl v Benetkah.
Notranje je bil Wagner izjemno močna, obenem pa tudi 
izjemno zapletena osebnost. Vse njegovo delo preveva 
silovito in tu in tam že skoraj bolestno in neizmerno hre-
penenje po ljubezni in odrešitvi nekakšnega prekletstva, 
dvojnost med strastno čutnostjo in vzvišeno ter čisto du-

hovnostjo. Po tej strani torej tipični pripadnik romantič-
nega časa. Ti motivi se pri njem v različicah prepletajo 
vse od Letečega Holandca oziroma Večnega mornarja 
(1843) prek poznejšega Tannhäuserja in Tristana do 
končnega Parsifala. Začetki skladateljeve kariere so mu 
v času, ko je bil še dirigent, omogočili, da je globlje spo-
znal tedanji operni repertoar, dokaj kmalu pa se je odlo-
čil, da se bo naslanjal predvsem na teme iz nemškega 
kulturnega okolja in našel slog, ki bi mu odgovarjal, da 
bi lahko nadaljeval delo na snovanju koncepta za priho-
dnost nemške opere. Tako se je torej slogovno precej hi-
tro osamosvojil in teoretično postavljal vrsto skladatelj-
skotehničnih zahtev, predvsem pa je poudarjal tako ime-
novano celostno umetnino (Gesamtkunstwerk), umetni-
ško celoto, v kateri bi se harmonično skladalo vse, kar 
operno delo pomeni v smislu uprizoritvene umetnosti. 
Svoje reformatorske misli je objavljal in dosledno zago-
varjal tudi v številnih razpravah in praktično bolj ali 
manj dosledno uveljavljal še v vseh svojih opernih delih.
Glasba v Holandcu je romantično občutljiva, medtem ko 
se prepričljivost same zgodbe izrazi s silo in barvitostjo 

Richard Wagner

leteČi HolanDec (Der Fl iegende Hol länder)
Romantična opera v treh dejanjih

Koprodukcija med SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjevim domom

premiera 18. januarja 2013 v gal lusovi dvorani cankarjevega doma
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orkestracije (že takoj v začetku v uverturi zaznana silna 
moč oceana) in s skladateljevo sposobnostjo razbijanja 
tradicionalnih opernih elementov na recitativ, arije, zbor 
in ansamble, s čimer je dosegel tudi bolj koherenten tek 
dramskega dejanja. Snov za Letečega Holandca je, za-
znamovan z globoko osebno izkušnjo moči viharja na od-
prtem morju, ki jo je doživel na poti med Rigo in Lon-
donom, povzel po izročilu, ki ga je slišal med mornarji, 
vsebinsko pa se je v glavnem naslonil na znano novelo 
Heiricha Heineja Zapiski gospoda Schnabelewop skega, 
nekoliko pa tudi na Hauffovo Zgodbo o ladji strahov. 
Wag ner je delo, v katerem je želel prikazati usodo ne-
srečnega poveljnika fantomske ladje, obsojenega na več-
no blodenje in nemir ter zato hrepeni po odrešenju, kate-
rega lahko preseže le ljubezen brezmejno zveste ženske, 
označeval kot »mistično pesem ljudstva, ki se s pradav-
no potezo človeškega bistva v tem delu izpoveduje z v 
srce segajočo silo«. Zgodbo je v celoti jasno postavil na 
idejno osnovo odrešitve skozi ljubezen in žrtev ženske, 
slednja pa je postala tudi ena od osnovnih gonilnih sil 
njegovih poznejših del.

Režiser predstave Matjaž Berger je o svoji zasnovi upri-
zoritve zapisal: »To je predstava, ki mora slediti več re-
dom Lepote, to je predstava, ki s finalno sekvenco pove-
že estetiko in etiko v polje, ki mu s Heglom lahko rečemo 
aufhebung, ukinitev z ohranitvijo, ko Senta in Holandec 
poiščeta svojo »eksistenco« v polju nekega drugega Ab-
soluta …« Matjaž Berger (1964) je študiral dramaturgijo 
ter gledališko in radijsko režijo na AGRFT v Lju blja ni. 
Od leta 1998 je bil zaposlen v Slovenskem mladinskem 
gledališču in v obdobju 2003–2006 v tem gledališču 
prevzel funkcijo programskega direktorja. Je eden glav-
nih pobudnikov za ustanovitev in konceptualno zasnovo 
novomeškega gledališča Anton Podbevšek Tea ter – APT, 
kjer je od leta 2006 tudi ravnatelj. Njegove predstave, ki 
jih vedno prevevata izrazit avtorski koncept in avtono-
mna estetika, posegajo čez meje dramskega gledališča in 
jih gradi na raznolikih temeljih uprizoritvene umetnosti 
v najširšem pomenu besede, pogosto pa se posveča tudi 
avtorskim zasnovam proslav in umetniškim akcijam.

Besedilo po noveli Henricha Heineja Zapiski gospoda Schnabelewopskega: Richard Wagner
Izvedba v nemškem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

Dirigent : Aleksandar Marković/Igor Švara 
Režija: Matjaž Berger

Scenografija: Marko Japelj
Kostumografija: Alan Hranitelj

Operni solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Slovensko Dramatično društvo in slovensko Deželno gle-
dališče v drugi polovici 19. stoletja nista bila pomembna 
le za rast slovenske dramske produkcije, ampak sta 
vzpodbudno vplivala tudi na domačo glasbeno odrsko 
ustvarjalnost. Brez njiju si tudi ni mogoče zamisliti dela 
skladatelja Antona Foersterja (1837–1926), Čeha po 
rodu, ki je prišel v Slovenijo leta 1867 in tu živel do 
svoje smrti. Deloval ni samo v Dramatičnem društvu, bil 
je tudi regens chori v ljubljanski stolnici in učitelj glas-
be na raznih šolah, kot skladatelj pa je ustvaril celo vrsto 
orkestralnih, vokalnih in cerkvenih skladb. V zgodovino 
se je zapisal predvsem kot avtor prve slovenske nacio-
nalne opere.
Gorenjski slavček je najprej nastal kot opereta, in sicer 
na razpis Dramatičnega društva, ki je predvideval po dve 
nagradi za opereto in libreto. Komisija, ki so jo sesta-

vljali Bedřich Smetana, Karel Bendl in Ljudevit Pro-
chazka, je prisodila prvo mesto Foersterju in tako je bil 
Gorenjski slavček pod njegovim vodstvom prvič uprizor-
jen 27. aprila 1872 v Deželnem gledališču. Dvajset let 
pozneje se je Foerster odločil preoblikovati opereto v 
opero. Libreto Luize Pesjakove je predelal češki libretist 
Emanuel Züngl, Foerster pa je zložil še nekaj glasbenih 
točk in nadomestil govorjeno besedilo z recitativom. 
Ope ra je bila prvič uprizorjena 30. oktobra 1896. Po-
zneje so Gorenjskega slavčka še predelovali in dopolnje-
vali, saj je imela opera po mnenju poznavalcev nekaj 
šibkih točk. Vendar pa je že Smetana v svoji oceni zapi-
sal, da ima delo svežo melodiko, da je domiselno ter da 
je vešče harmonizirano in spretno instrumentirano. »Slav 
ček« se je vedno znova pojavljal na sporedu ljub ljanske 
Opere, zadnja postavitev v sezoni 1996/1997 pa se je 

Anton Foerster

gorenjsKi slavČeK
Opera v treh dejanjih

premiera 13. marca 2013
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oprla predvsem na izvedbo, ki sta jo leta 1953 pripravila 
dirigent Rado Simoniti in režiser Osip Šest. Med sloven-
skimi opernimi deli velja za najbolj priljubljeno, najbolj 
odprto, spevno in zaradi ljudskega duha prijetno za uho 
in za pogled.
Zgodba slovenske operne klasike pripoveduje o Franju, 
ki se vrne v domači kraj, kjer ga željno pričakuje prija-
telj Lovro, nanj pa čaka tudi njegovo dekle Minka. V idi-
ličnem gorenjskem kraju se ob tem času ustavi zabavlja-
ški Chansonette, ki Minko sliši peti in se v trenutku od-
loči deklico odpeljati v svet, da bi si izšolala glas in si s 
petjem služila kruh. Vse to se zgodi v času, ko Minkino 
družino upniki podijo iz hiše. Čeprav Chansonette ponu-
ja denar, ga njena mati ne vzame, vaščani pa sklenejo, 
da bodo tujcu preprečili njegove načrte …

Režiser nove postavitve Gorenjskega slavčka bo Vito Tau-
fer (1959), režiser številnih izjemnih predstav v Slo ven-
skem mladinskem gledališču, kjer je zaposlen, in na od-
rih drugih slovenskih gledališč. Njegove predstave so 
vselej začinjene z veliko mero odrske magije, saj jih ve-
dno znova podpisuje s polnim režiserskim zamahom in 
domišljenimi koncepti. Posebno pozornost je vselej na-
menjal režiji klasičnih dramskih del, tudi slovenskih, ki 
so pod njegovo taktirko zasijala v popolnoma sveži, dru-
gačni luči. Domači ljubitelji gledališča ga poznajo kot 
avtorja prenekatere uspešnice, njegove predstave pa so 
tudi stalnica slovenskih in mednarodnih festivalov po 
Evropi in drugod. Na našem odru je režiral Rossinijevega 
Seviljskega brivca (1990), Mozartovo opero Cosí fan tutte 
(1991) ter Waltonovega Medveda in Poulencove Tejrezijeve 
dojke (2004).

Besedilo: Luiza Pesjakova in Emmanuel Züngl
Dirigent : Loris Voltolini/Simon Krečič

Režija: Vito Taufer
Scenografija: Samo Lapajne

Kostumografija: Barbara Podlogar
Operni solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Peter Iljič Čajkovski je bil poleg Frédérica Chopina in 
Antonína Dvořáka prvi slovanski mojster, ki se je čvrsto 
zasidral v muzikalnem kánonu Zahoda. Njegovi baleti so 
že pred 1. svetovno vojno postali klasika in so še danes 
med najbolj priljubljenimi in najpogosteje izvajanimi 
baleti na svetu, saj navdušujejo s svojo vsebino, razu-
mljivostjo, poetičnostjo in z dovršenim umetniškim izra-
zom. Pri nas se z njimi srečujemo že od leta 1921, ko je 
bilo v Ljubljani prvič na sporedu Labodje jezero, leta 
1940 je sledil Hrestač in leta 1964 Trnuljčica.
Leta 1890, ko je bil Čajkovski že dolgo znan in uvelja-
vljen skladatelj, se je dvignila zavesa gledališča Mari-
jinski v St. Peterburgu na premieri najnovejše baletne 
produkcije, ki so jo mnogi poimenovali dogodek stoletja 
velikega umetniškega pomena, saj je bilo zanimanje ob-
činstva neizmerno in o predstavi se je govorilo že veliko 
časa pred premiero. Dogodek je bil odločilen tudi za šir-
jenje neštetih impulzov, od revolucije baletne glasbe 
prek konstituiranja lastnega ruskega baletnega sloga do 
renesanse klasičnega baleta v našem stoletju. Balet Tr

nuljčica še danes velja za najčistejše delo klasičnega 
baletnega repertoarja in je pomembno tudi zaradi zgodo-
vinskega srečanja dveh najpomembnejših in največjih 
umetnikov: Čajkovskega in Petipaja. Prvi je po neuspe-
hu danes morda najbolj znanega baleta Labodje jezero za 
dalj časa odstopil od pisanja baletne glasbe, drugi pa je 
svoji nagnjenosti k zahodni baletni tradiciji, sloneči 
predvsem na francoski šoli in njenem slogu, dodal še 
elemente domače ruske baletne šole ter v 19. stoletju 
razvito italijansko šolo in tako izdelal lasten slog, ki je 
takoj zaslovel kot eleganten, aristokratski in briljanten, 
hkrati pa tekoč in ruski. Prvič sta se mojstra srečala, ko 
je bila glasba za balet že napisana, in ker se je Petipa v 
veliki meri zgledoval po že uveljavljenem klasičnem slo-
gu baletne predstave, za katero sta do tedaj pisala glasbo 
v glavnem le Cesare Pugni in Ludwig Minkus, je od skla-
datelja zahteval precejšnje predelave v partituri. Čaj-
kovski mu je potrpežljivo sledil in Trnuljčica je za vedno 
obveljala kot najmočnejše in najbolj izpopolnjeno Peti-
pajevo delo, v katerem se je koreograf oprijel dolgega, 

Peter Iljič Čajkovski

trnuljČica
Balet v dveh dejanjih

premiera 11. apri la 2013
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težkega in trdovratnega iskanja povezave med simfonič-
no sintezo in koreografijo. Rečemo lahko, da je dosegel v 
19. stoletju višek umetnosti koreografiranja, ki je odprla 
pot renesansi klasičnega baleta v 20. stoletju. Vsebina 
baleta se tesno navezuje na zgodbe Charlesa Perraulta 
La Belle au bois dormant (Trnuljčica), ki jo danes vsi po-
znamo po številnih filmskih, odrskih in drugih priredbah 
in je tudi v baletu zastavljena s pridihom pravljičnosti in 
romantike, kar je Petipaju uspelo ohraniti v neverjetnih 
podrobnostih. Dodal je še več pravljičnih figur in vse 
skupaj povezal v virtuozen klasični balet s številnimi 
pas de deuxi, variacijami in romantičnimi ansambelski-
mi prizori, med katerimi so, denimo, znameniti Adagio 
vrtnic, dramatični Carrabossin nastop in lirično sanjski 
prizor v drugem dejanju, Grand pas de deux …
Postavitev bo v rokah sedanjega umetniškega vodje na-
šega ansambla Ireka Mukhamedova, ki je baletno šola-
nje začel na Baletni akademiji Boljšoj teatra v Moskvi. 
Njegova izjemna baletna kariera se je začela, ko je po-
stal prvi solist baleta v Boljšoj teatru (1981–1990), nato 

pa je svojo umetniško pot do leta 1998 nadaljeval v 
Londonu, kjer bil prvi solist Kraljevega baleta, od 1998. 
do 2004. leta pa gostujoči prvi solist istega baletnega an-
sambla. V tem obdobju je kot prvi solist med drugim go-
stoval v baletu Opere v Parizu, Kraljevem baletu Flan-
drije, baletu Državne opere na Dunaju, baletu milanske 
Scale, Angleškem nacionalnem baletu, Kraljevem baletu 
v Birminghamu ter v mnogih drugih priznanih baletnih 
ansamblih po svetu. Odplesal je vse glavne moške vloge 
v klasičnih baletih in v koreografijah Grigoroviča, Mac-
Millana, Ashtona, Balanchina, Massina (Leonida in Lor-
ce), Petita, Tharpove, Nurejeva, Bintleya, Pageove in 
Tucketta in vrsto vlog v sodobnih plesnih stvaritvah ter 
zelo uspešno ustvarjal kot koreograf (Labodje jezero za 
Varšavski nacionalni balet, Spartak za Hongkonški ba-
let, Giselle, Evgenij Onjegin in Aida za Grško narodno 
opero in balet), za naš ansambel pa v sezoni 2010/2011 
koreografijo Septet v okviru baletnega večera Vidno ne
vidno.

Dirigent: Marko Gašperšič/Aleksandar Spasić
Koreografija: Irek Mukhamedov po M. Petipaju

Scenografija: Andrej Stražišar
Kostumografija: Marija Levstik

Oblikovanje luči: Andrej Hajdinjak
Baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Po smrti Jean-Philippa Rameauja leta 1764 je bila lirič-
na tragedija (tragédie lyrique) vse prej kot v upadanju, 
saj se je ravno v tistem času razvilo kar nekaj njenih 
različic, takšnih kot »tragédie« (tragedija), »tragédie en 
musique« (glasbena tragedija), »tragédie lyrique« (lirič-
na tragedija) ali »tragédie-opéra« (operna tragedija). 
Slednje so dominirale v repertoarju francoske Kraljeve 
akademije za glasbo vse do leta 1789. Po prvem obdobju, 
ki so ga zaznamovale »osvežitve« starih del in njihovo 
prilagajanje novim modnim trendom – predvsem s pove-
ličevanjem orkestra –, lahko o dejanski posodobitvi tega 
žanra govorimo od obdobja vladavine kralja Ludvika 
XVI. V obdobju, ki je trajalo le pičlih trinajst let (1776–
1789), so uprizorili okoli trideset novih del, ki so pričala 
o do tedaj neprimerljivem razcvetu stvaritev na nacional-
ni lirični sceni. Bachova opera Amadis de Gaule (1779) je 
odličen primer omenjenega gibanja, ki je zaznamovalo 
ustvarjanje na Kraljevi akademiji za glasbo v zadnjih de-
setletjih »predrevolucijskega režima«. Delo je zasnova-
no na revidiranem besedilu Philippa Quinaulta, ki ga je 
Lully napisal že celo stoletje poprej in ki v resnici poo-

seblja takratni francoski klasični okus. Edina spremem-
ba, ki jo je bila stvaritev deležna od obdobja vladavine 
Sončnega kralja, je tista, pod katero se je podpisal libre-
tist Alphonse-Denis-Marie de Vismes du Valgay, ki pro-
loga, v izvirniku posvečenega vladarju, prav zavoljo tega 
ni ohranil, pet dejanj pa je skrčil na tri. Amadis de Gaule 
je bila v izvirniku romantična povest o viteštvu, ki jo je 
leta 1508 napisal Garcia Rodríguez de Montalvo. To delo 
pa ni pomembno vplivalo le na ibersko književnost (de-
nimo na Cervantesovega Don Kihota), marveč tudi na 
opero, saj je navdihnilo nastanek istoimenskih oper Jean- 
Baptista Lullyja, Georga Friedricha Händla, Jo han na 
Christiana Bacha ter Julesa Masseneta.
Johann Christian Bach (1735–1782), edini član svoje 
družine, ki je ustvaril kariero na področju opere, je začel 
ustvarjati v Italiji, deloval pa je tudi v Londonu in 
Mannheimu, preden se je podal še v Pariz. Opera Amadis 
de Gaule je nastala na predlog kralja Ludvika XIV., a 
pozneje ni bila premierno uprizorjena v Versaillesu. 
Dvorni gledališki odri so bili v tistem času polno zasede-
ni z igrami in komedijami, zato je Amadis prvič zaživel 

Johann Christian Bach

amaDis De gaule
Lirična tragedija v treh dejanjih

Koprodukcija med SNG Opera in balet Ljubljana, Plazzetto Bru Zane iz Benetk, 
Kraljevo opero iz Versaillesa in Nacionalnim gledališčem Opéra Comique iz Pariza

Premiera 10. decembra 2011 v Versaillesu, Francija
Premiera 2. januarja 2012 v Parizu (Opéra Comique)

premiera v ljubl jani 16. maja 2013
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na odru Kraljeve glasbene akademije v Parizu. Bach je 
svoje edino delo, napisano za francoske odre, ustvaril, 
ko je bil že v zadnjih letih svojega svetovljanskega živ-
ljenja (1778–1779). Partitura vsebuje nekatere Bachove 
najdrznejše harmonije in orkestracije ter bogastvo arij, 
vključno s francoskimi ariettami, magičnimi elementi 
(demoni, duhovi, božanstvi); recitativi pa imajo v Ama
disu bolj dramatičen značaj kot v skladateljevih drugih 
operah. Presenetljivo je bilo, da opera po premieri v Pa-
rizu ni zadovoljila občinstva in zato se je Bach vrnil v 
London, za francoske odre pa ni komponiral nikoli več. 
Delo potem ni doživelo veliko ponovitev in vse do danes 
niti svojega resnejšega prerojenja. V dokaj zapleteni 
zgodbi brat in sestra Arcalaus in Arcabonne, oba čarode-
ja, preganjata Amadisa in njegovo ljubljeno Oriane, saj 
je Amadis umoril njunega brata. Po mnogih zapletih lju-
bimca s pomočjo čarovnice Urgande vendarle premagata 
svoje sovražnike. Vsebina temelji na srednjeveški tema-
tiki in novela, na podlagi katere je nastala zgodba, je 
bila v tistem času precej znana. Spektakularni prizori, 
nekateri od njih prikazujejo celo vojno med demoni, pa 

prej kot junaštvo slikajo spor med okultnimi protirazsve-
tljenjskimi silami in utopičnimi zamislimi o ljubezni in 
svobodi. Diabolični Arcalaus je namreč svoje življenje 
posvetil sovraštvu, svoj boj pa uperil proti šibkosti obču-
tij.
Premiera v Parizu je bila v zvoku in podobi zaznamovana 
z stilnim pridihom takratnega časa, saj so glasbeniki za-
igrali na historične instrumente, pevci pa v svojem gibu 
povzemali slog takratnega gledališkega in opernega na-
stopa. Predstavo Amadis de Gaule je režiral Marcel Bo-
zonnet, ravnatelj Comédie-Française do leta 2006, kuli-
se in strojno tehniko, narejeno v zgodovinskem slogu, je 
zasnoval scenograf Antoine Fontaine in je bila izdelana 
v Ateljeju SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama 
Ljubljana. Z zgodovinskimi instrumenti je na pre mieri v 
Versaillesu nastopil orkester Le Cercle de l’Harmonie pod 
vodstvom dirigenta Jérémia Rhorerja. Po novno postavi-
tev opere sta budno spremljala tudi Cen ter za baročno 
glasbo iz Versaillesa (CMBV) in Palaz zet to Bru Zane – 
Center za francosko romantično glasbo, ki sta nudila tudi 
vso potrebno znanstveno pomoč.

Besedilo po Philippu Quinaultu in Jean-Baptistu Lullyju: Alphonse-Denis-Marie de Vismes du Valgay
Izvedba v francoskem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

Dirigent: Atstuši Sakai/Egon Mihajlović
Režija: Marcel Bozonnet

Scenografija: Antoine Fontaine
Kostumografija: Renato Bianchi
Koreografija: Natalie van Parys

Oblikovanje luči: Dominique Bruguière
Solisti, zbor, balet in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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ponovitve operniH uprizoritev

Giacomo Puccini
la boHÈme

Opera v štirih dejanjih

Peter Šavli
pastir

Mladinska pravljična opera v šestih slikah

Giuseppe Verdi
la traviata

Opera v treh dejanjih (treh slikah)

Giuseppe Verdi
nabucco

Opera v štirih dejanjih

Giacomo Puccini
manon lescaut

Lirična drama v štirih dejanjih
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Giacomo Puccini (1858–1924) je z opero, ki je krstno 
izvedbo doživela 1. februarja 1896 v Teatro Regio v To-
rinu, ustvaril presunljivo glasbeno ilustracijo življenja 
pariških boemov, polno upov in sanj, radosti in razoča-
ranj. Uspeh je bil vse prej kot sijajen; občinstvo je opero 
sicer dobro sprejelo, vendar se je zdela kritikom preveč 
cenena in sentimentalna. Danes je opera stalnica na re-
pertoarju vseh opernih gledališč, njen uspeh pa temelji 
na čudovitih melodijah, dobro utemeljeni zgodbi ter na 
prefinjeni mešanici veselja in bolečine. Za mnoge oper-
ne poznavalce je La bohème najboljše Puccinijevo delo, 
v katerem se njegov neverjetni talent za ustvarjanje me-

lodije prepričljivo prepleta z impresionističnimi glasbe-
nimi in dramatičnimi postopki ter z nezgrešljivim smi-
slom za podrobnosti. V Ljubljani je bila La bohème prvič 
izvedena že leta 1898 v Nemškem gledališču, prva upri-
zoritev s slovenskimi ustvarjalci pa je bila leta 1903. 
Uprizoritev iz sezone 2005/2006 je že šestnajsta po vrsti. 
Režiser Vinko Möderndorfer je v operi, ki med občin-
stvom velja za romantično in polno čustev, izpostavil 
predvsem krutost in revščino umetniškega življenja. Te-
matiko je posodobil in jo približal našemu okolju in ča-
su. Rea lističen svet boemov je prepletel s sanjskim, sim-
bolnim svetom lutk.

Giacomo Puccini

la boHÈme
Opera v štirih dejanjih

ponovitev iz sezone 2005/2006

Besedilo po romanu Prizori iz življenja boemov H. Murgerja: Giuseppe Giacosa in Luigi Illica
Izvedba v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi v prevodu Sonje Berce.

Dirigent: Igor Švara
Režija: Vinko Möderndorfer
Scenografija: Marko Japelj

Kostumografija: Alenka Bartl
Operni solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Peter Šavli (1961) je eden pomembnejših slovenskih skla-
dateljev. Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Lju blja-
ni in na univerzah Yale in Cornell v ZDA. Za seboj ima 
širok glasbeni opus. Deluje kot profesor na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani in ima naslov docenta na 
Akademiji za glasbo.
Mladinskih oper je v glasbeni literaturi zelo malo, zato je 
rad sprejel pobudo Opere SNG, da jo napiše. Skladatelj 
je prispeval tudi libreto, ki je nastal po tolminski ljudski 
pravljici. Ta je v etičnem smislu zelo resnična, saj govo-
ri o bogastvu, moči, iznajdljivosti, ljubezni in maščeva-
nju.
Mladega pastirja zanima, ali je kaj resnice v njegovih 
sa njah, da je postal španski kralj. Najprej kot svinjski 
pastir v gozdu odreši zakleto čarovnico. Nato pijanim ro-
kovnjačem pobere čarobno mošnjo, prstan in meč. V Špa-
niji premaga tujo vojsko in si za nagrado izbori najmlajšo 

kraljično, ki pa ne prenese revščine na pastirjevem do-
mu, zato mu pokrade čarobne predmete in jo popiha na-
zaj v Španijo. Obupanemu pastirju pomaga čarovnica, ki 
ga najprej spremeni v dekle, prodajalko čudežno dobrih 
hrušk. Ko kraljična hruško poje, ji na glavi zrastejo rogo-
vi. Nato čarovnica pastirja spremeni v meniha zdravilca. 
Kralj ga prosi za pomoč, a rogovi na kraljičnini glavi le 
še bolj zrastejo, saj se mu ni iskreno izpovedala. Sled-
njič deklica le prizna, da je okradla svojega moža. Ta pa 
sname meniško haljo in se ji razkrije. Srečen konec je tu.
Kratke baletne točke sproščajo ozračje in poudarjajo do-
ločene vsebine. Opero, ki traja približno 60 minut brez 
odmora, sestavlja šest slik. Glasbeni jezik je tekoč, raz-
nolik in živahen, mestoma začinjen z motivi španske 
folk lore, klasicizma in gershwinovske sproščenosti. Pred-
stava je namenjena osnovnošolski mladini, srednješol-
skim ljubiteljem operne umetnosti in seveda odraslim.

Peter Šavli

pastir
Mladinska pravljična opera v šestih slikah

ponovitev iz sezone 2010/2011

Besedilo po tolminski ljudski pravljici: Peter Šavli
Dirigent: Igor Švara/Simon Krečič

Režija, scenografija in kostumografija: Rocc
Koreografija: Tanja Pavlič

Dramaturgija: Tatjana Ažman
Operni solisti, baletni ansambel in komorni orkester SNG Opera in balet Ljubljana



2 7



2 8

Kljub temu da Traviata danes zavzema mesto med naj-
bolj priljubljenimi operami in je sinonim za ognjemet 
ču dovitih melodij, »ki gredo v uho«, je konservativno ob-
činstvo beneškega Teatra Fenice krstno uprizoritev leta 
1853 izžvižgalo. Uspeh ji je prinesla šele uprizoritev leto 
pozneje v manjšem gledališču San Benedetto. Tra viata 
spada med tiste operne mojstrovine, ki so nastale v enem 
zamahu, saj jo je skladatelj v nepretrganem ustvarjalnem 
zanosu uglasbil v mesecu in pol. Libreto je napisal pes-
nik Francesco Maria Piave in je odlična priredba Dame 
s kamelijami francoskega pisatelja Alexandra Dumasa 
sina. Verdi je na oder postavil propadlo pariško kurtiza-
no Violetto, ki jo prevzema čista in nesebična ljubezen. 

Violetta je arhetip ženske, ki ji meje svobode postavlja 
le ljubezen. Traviata je bila pri nas prvič uprizorjena le-
ta 1867 v izvedbi nemškega igralskega ansambla v De-
želnem gledališču v Ljubljani. Tokratna postavitev (15. 
po vrsti) je delo uveljavljenega režiserja Lutza Hoch-
straateja. Skupaj s svojo ustvarjalno ekipo je na ljubljan-
ski oder postavil znano ljubezensko zgodbo, dramo veli-
kih čustev, ki jo je naslonil predvsem na psihološko po-
glabljanje likov, na njihovo intimno bolečino in na kriti-
ko družbenih razmer. Ustvarjalci so zgodbo obdržali v 
zgodovinskem okviru, a ji vseeno pustili dovolj svobode, 
da je razvila živo in pristno odrsko dogajanje.

Giuseppe Verdi

la traviata
Opera v treh dejanjih (štirih slikah)

ponovitev iz sezone 2003/2004

Besedilo po romanu Alexandra Dumasa sina Dama s kamelijami: Francesco Maria Piave
Izvedba v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi v prevodu Sonje Berce.

Dirigent: Marko Gašperšič
Režija: Lutz Hochstraate

Scenografija: Rudolf Rischer
Kostumografija: Bettina Richter

Koreografija: Ivo Kosi
Operni solisti, operni zbor, baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Opera Nabucco je pri našem občinstvu izredno znana in 
priljubljena predvsem zaradi znanega zbora Splavaj, mi-
sel. Pri nas je bila prvič uprizorjena leta 1959, ponovno 
pa v sezoni 2000/2001, ob stoti obletnici skladateljeve 
smrti.
Verdijevo legendarno mladostniško delo je že kmalu po 
prvi uprizoritvi leta 1842 v Milanu začelo svoj zmagoviti 
pohod po svetu. Uspeh te opere temelji na ekspresivnih 
recitativih, ki se iztekajo v spevne arije in ansamble, in 
slovesnih zborih. Libretista Solero je navdihnila staroza-
vezna biblijska zgodba, nastala po Danielovi knjigi Stare 
zaveze, ki govori o asirskem voditelju Nabukadnezarju 
in njegovem boju proti Izraelcem. Rivalstvo med Nabuc-
covima hčerama Feneno in spletkarsko Abigaillo, ki se 

borita za ljubezen izraelskega voditelja Izmaela, pa zgod-
bo še dodatno zaplete.
Giuseppe Verdi (1813–1901) ni bil le velik umetnik in 
glasbeni genij, temveč tudi simbol združujoče se nacije. 
Vendar pa so bila potrebna leta trdega dela, v katerih si 
je skladatelj gradil svoj osebni slog in ko vsaka nova 
opera še nikakor ni pomenila novega uspeha. Tako je 
bila 9. marca 1842 uprizorjena zmagoslavna premiera Na-
bucca v milanski Scali. Za Verdija se je začelo obdobje, 
ki ga je pozneje imenoval “galjotska leta” – v letih od 
1842 do 1851 je napisal kar štirinajst oper. Po operi Er-
nani, ki je doživela premiero v gledališču La Fenice v 
Benetkah (1844), so ga, denimo, slavili tudi kot narod-
nega junaka.

Giuseppe Verdi

nabucco
Opera v štirih dejanjih

ponovitev iz sezone 2011/2012

Besedilo: Temistocle Solera
Dirigent: Loris Voltolini

Režija in scenografija: Detlef Soelter
Kostumografija: Bernd Leistner in Leo Kulaš

Oblikovanje luči: Andrej Hajdinjak
Operni solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Libreto Puccinijeve opere je nastal po literarni predlogi 
iz leta 1731 Zgodba viteza Grieuškega in Manon Lescaut 
(L’histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut) 
avtorja A. Prévosta. Ustvarjalne moči pri pisanju libreta 
je združilo kar nekaj avtorjev, in sicer Domenico Oliva, 
Giulio Ricordi, Luigi Illica in Marco Praga, sodeloval pa 
je tudi skladatelj. Kljub temu da je Ricordi Pucciniju 
predelavo Prévostove zgodbe odsvetoval – pred tem je 
Massenet napisal uspešno opero Manon (1884), Daniel 
Auber pa celo opero z enakim naslovom Manon Lescaut 
(1856) –, se skladatelj ni pustil pregovoriti. »Manon je 
junakinja, v katero verjamem, in zato sem prepričan v us

peh moje opere. Zakaj ne moreta biti dve operi o njej? 
Mas senet jo doživlja kot Francoz, jaz pa kot Italijan – z 
usodno strastjo,« je v odgovor povedal Puccini. Prva up ri-
zoritev je bila leta 1893 v Teatro Regio v Torinu. Med 
skladateljevim opusom velja Manon Lescaut za opero, ki 
je utrdila Puccinijev zvezdniški sloves med skladatelji. 
Prav v času njegovega življenja je veljala za skladatelje-
vo najuspešnejše operno delo. Zmagoslavje pa je Manon 
Lescaut doživela predvsem zaradi drugačne podobe juna-
kinje, ki ni več lahkoživka, ampak zaljubljena, tankočut-
na ženska, ki tragično konča.

Giacomo Puccini

manon lescaut
Lirična drama v štirih dejanjih

ponovitev iz sezone 2010/2011

Besedilo po A. Prévostu napisali M. Praga, L. Illica, D. Oliva, G. Ricordi in skladatelj.
Izvedba v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi v prevodu Sonje Berce.

Dirigent: Loris Voltolini
Režija: Giulio Ciabatti

Scenografija: Pier Paolo Bisleri
Kostumografija: Chiara Barichello

Operni solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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ponovitve baletniH uprizoritev

Adolphe Adam, David Coleman
giselle

Balet Davida Dawsona

Bohuslav Martinů
KDo je najmoČnejši na svetu?

Balet za otroke koreografinje Tanje Pavlič

Peter Iljič Čajkovski
HrestaČ – božična zgodba

Balet koreografa Yourija Vámosa

Sergej Prokofjev
romeo in julija

Balet koreografa Yourija Vámosa

Herman Severin Loevenskjold
silFiDa (la sYlpHiDe)

Balet v dveh dejanjih Augusta Bournonvilla

viDnoneviDno
Baletni večer na glasbo Ambroisa Thomasa, Marijana Lipovška in Petra Iljiča Čajkovskega

Koreografije Ireka Mukhamedova, Juanja Arquésa in Georgea Balanchina
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Giselle velja za nesporno mojstrovino klasičnega roman-
tičnega baleta. David Dawson, eden najbolj vznemirlji-
vih koreografov današnjega časa, je to večno zgodbo iz-
ločil iz časovne pogojenosti 19. stoletja, zato da bi jo 
raziskal znotraj njene brezčasnosti skozi jezik sodobne-
ga klasičnega baleta, podoživljajoč magično paleto ču-
stev, ki jo nudita tako klasični balet kot zgodba o čisti 
ljubezni.  Za Dawsona so Giselle, Albrecht in drugi liki 
ljudje, ki jih krasi njihova mladost, saj živijo življenja, 
primerljiva z življenji plesalcev, ki jih upodabljajo. Ne 
le da zgodbo in njene osebnosti iztrga iz njihovih časov-
nih okvirov, ponudi tudi svojo interpretacijo načel kla-
sičnega baleta skozi lastno koreografsko stilistiko, razi-
skuje sožitje minulih in sedanjih plesnih tehnik, v kate-

rih se preciznost in rafiniranost klasičnega baleta spret-
no prepletata z vzorcem nepretrganih zaporedij izbranih 
kombinacij gibov, uprizorjenih v brezmejnem prostoru. 
Ideja univerzalnosti in brezčasja se nadalje zrcali v po-
polnoma novi orkestraciji in predelavi Adamove izvirne 
partiture, pod katero se je podpisal David Coleman, v 
novi in čisti scenografiji Arneja Waltherja, večni prepro-
stosti oblik in kostumov Jumiko Takešime in v nasprotu-
jočih si razpoloženjih večno spreminjajočega se neba, ki 
ga pričara luč Berta Dalhuysena. Dawsonova Giselle  je 
predstava, ki jo odlikujeta tako edinstvenost kot inovati-
ven pristop. Koreograf, ki tudi tokrat ostaja zvest sebi in 
svojemu slogu, nam ponuja izvirno koreografijo, v kateri 
nazorno razkriva vir svojega navdiha. 

Adolphe Adam, David Coleman

giselle
Balet Davida Dawsona

ponovitev iz sezone 2011/2012

Koreografija, zamisel in odrska postavitev: David Dawson
Glasba: Adolphe Adam, v priredbi Davida Colemana

Dirigent: Marko Gašperšič
Scenografija: Arne Walther

Kostumografija: Jumiko Takešima
Luč: Bert Dalhuysen

Dramaturgija: Freya Vass-Rhee
Baletni solisti in ansambel ter orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Baletna predstava za otroke Kdo je najmočnejši na svetu? 
češkega skladatelja Bohuslava Martinůja (1890–1959) je 
velika uspešnica SNG Opere in baleta Ljubljana, ki si jo 
je ogledalo že na tisoče mladih gledalcev.
Komični balet v enem dejanju je prvič zaživel leta 1925 
v Narodnem gledališču v Brnu. Skladatelj, ki je libreto 
oblikoval po indijski pravljici Miška si izbira ženina, je 
ustvaril dinamično, spevno in igrivo dramsko glasbeno 
kompozicijo, ki navdušuje s pestrostjo glasbenih oblik in 
slogov (od menueta, marša, polke, valčka do fokstrota, 
hudomušno začinjenih z nepredvidljivim fraziranjem). V 
ospredju je zgodba gospodične Miške, pred katero je čas 

poroke in ki že ima svojega srčnega izbranca – mišjega 
princa. Starša se vmešata v njen izbor, saj naj bi je bil 
vreden le tisti, ki se bo izkazal za najmočnejšega. Iz-
birata med mogočneži, kot so sonce, oblak, veter ter zid, 
a jo namesto pred oltar, pahneta v kup težav. Iz hudih 
zapletov jo reši njen izbranec in kot najmočnejša se na 
koncu izkaže ljubezen. Koreografka Tanja Pavlič je izko-
ristila pestrost glasbenih slogov in pravljičnih likov ter 
najmlajšemu občinstvu ponudila še svež sprehod skozi 
različne plesne sloge od klasičnega baleta do sodobnih 
gibalnih izrazov in popularnih uličnih gibov.

Bohuslav Martinů

KDo je najmoČnejši na svetu?
Balet za otroke

ponovitev iz sezone 2005/2006

Koreografija: Tanja Pavlič
Dramaturgija: Ajda Rooss

Scenografija in kostumografija: Barbara Stupica
Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana
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Hrestač – Božična zgodba madžarskega koreografa in re-
žiserja Yourija Vámosa je »lesketajoče zasnežena, očarlji
va, vesela in pričakovanja zbujajoča predstava«, ki s svo-
jo čarobnostjo tudi domačemu občinstvu vedno znova 
pričara decembrsko praznično vzdušje. Eno najlepših 
baletnih pravljic, ki jo je libretist Marius Petipa zasno-
val po Dumasovi adaptaciji Hoffmannove pravljice Hre
stač in mišji kralj, je režiser nadgradil z znano brezčasno 
Božično zgodbo Charlesa Dickensa. V ospredju je zagre-
njen ljudomrzni skopuh, ki sovraži božič. Skozi sanje 
spozna krivice, ki jih je storil v življenju, se pokesa ter 

postane ljubeč in radodaren človek. Velika baletna uspe-
šnica je uprizoritev z globokim sporočilom, da človeka 
lahko osrečita tudi prijaznost in sočutje do drugih ljudi. 
Čeprav je predstava, ki je prava paša za otroški domi-
šljijski svet, na odru SNG Opera in balet Ljubljana doži-
vela že okoli 60 ponovitev, vedno znova do zadnjega ko-
tička napolni dvorano, saj je kot nalašč tudi za vse tiste, 
ki radi uživajo v glasbi Petra Iljiča Čajkovskega in v ba-
letnih virtuoznostih. V prihodnji sezoni bomo obeležili 
tu di redko priložnost, desetletnico izvajanja te baletne 
uspešnice na našem odru.

Peter Iljič Čajkovski

HrestaČ – božična zgodba
Balet koreografa Yourija Vámosa

ponovitev iz sezone 2002/2003

Koreografija in režija na besedilo Ch. Dickensa in E. T. A. Hoffmanna: Youri Vámos
Dirigent: Igor Švara

Scenografija in kostumografija: Michael Scott
Oblikovanje luči: Klaus Garditz

Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Znamenito ljubezensko zgodbo o ljubimcih iz Verone je 
pred sedemdesetimi leti na baletni oder prenesel eden 
največjih skladateljev 20. stoletja Sergej Prokofjev (1891–
1953). Z delom Romeo in Julija je v svojem večplastnem 
ustvarjanju zložil najbolj vznemirljivo in pretresljivo 
partituro, ki predstavlja velik izziv za koreografe. Balet 
se uvršča med dela železnega baletnega repertoarja, po 
katerem z veseljem posegajo vsi baletni ansambli in ko-
reografi. V Vámoševi interpretaciji je Romeo in Julija 
predvsem zgodba dveh mladih ljudi, ki kljub svoji mla-

dosti in morebitni naivnosti dosledno sledita svojim glo-
bokim čustvom, ne ozirajoč se na posledice. Izvedba od 
plesalcev zahteva nadpovprečne igralske sposobnosti in 
ne izpostavlja le tehničnih kvalitet. Svojo vizijo znanega 
baleta je koreograf postavil v italijansko mestece v tride-
seta leta prejšnjega stoletja, v čas nastanka glasbe Pro-
kofjeva, in klasični balet združil s sodobnimi plesnimi 
trendi. To je balet globokih čustev in prestižnega plesne-
ga prelivanja, ki ga podčrtujejo čista vizualizacija, dina-
mično kadriranje prizorov in učinkovita režija.

Sergej Prokofjev

romeo in julija
Balet koreografa Yourija Vámosa

ponovitev iz sezone 2005/2006

Koreografija in režija: Youri Vámos
Dirigent: Aleksandar Spasić

Scenografija in kostumografija: Michael Scott
Oblikovanje luči: Klaus Gärditz

Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Silfida (La Sylphide) je v svetovni baletni zakladnici 
eden prvih večjih romantičnih baletov, vsekakor pa eden 
najstarejših, ki se še danes uprizarja. Zgodba temelji na 
romantičnih načelih, natančneje na zgodbi Charlesa No-
diera Trilby ou Le Lutin d’Argail, v kateri silf – bajeslov-
no bitje – očara mlado kmečko dekle. Libreto za balet je 
napisal Adolphe Nourrit in ga preoblikoval tako, da sil-
fida očara mladega fanta ter ga popelje v neskončni svet 
sanj. Prva premiera baleta je bila leta 1832 v pariški 
Operi, in sicer v koreografiji Filippa Taglionia, ki je ba-
let koreografiral za svojo hčer Marie Taglioni, a se je do 
danes ohranila le različica v koreografiji danskega balet-
nega mojstra Augusta Bournonvilla (1805–1879). Pre -
miera Bournonvillove različice na glasbo norveškega skla-
datelja Hermana Severina Løvenskjolda je bila leta 1836 

v Kopenhagnu. Že od svojega nastanka je zasenčila iz-
virno verzijo in se tako uvrstila med temelje baletne za-
kladnice.
Zgodba nas popelje na Škotsko k mlademu kmečkemu 
fantu Jamesu, ki ga tik pred poroko zapelje silfida. James 
ji sledi v čarobni domišljijski svet, z njegovim popotova-
njem pa se začne tragična zgodba o mladeniču, ki za pra-
vo ljubezen tvega življenje. Silfida je bila torej junaki-
nja, ki je na široko odprla vrata novim baletnim, eterič-
nim bitjem. Ta pa so izhajala bolj iz lokalnega, folklorne-
ga kolorita kot pa iz nadzemeljskih oblik antičnega sve-
ta. Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana se bo 
s prvo uprizoritvijo te različice na slovenskih odrih pri-
družil vsem baletnim ansamblom, ki še danes uprizarjajo 
to klasično baletno delo.

Herman Severin Løvenskjold

silFiDa (la sYlpHiDe)
Romantični balet Augusta Bournonvilla v dveh dejanjih

ponovitev iz sezone 2010/2011

Glasba: Herman Severin Løvenskjold
Dirigent: Igor Švara

Libreto: August Bournonville
Koreografija: August Bournonville

Postavitev: Frank Andersen
Scenografija: Mikael Melbye

Kostumografija: Mikael Melbye
Lučno oblikovanje: François Saint-Cyr
Asistent dirigenta: Aleksandar Spasić

Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Irek Mukhamedov je svojo koreografsko postavitev poi-
menoval Septet. Naslov se je izoblikoval na podlagi sed-
mih glasbenih stavkov in sedmih baletnih plesalcev, ki 
na odru poustvarjajo njegovo doživljanje glasbe sklada-
telja Ambroisa Thomasa. Mukhamedovo razumevanje 
glas be je predvsem zelo preprosto in čisto. Strukturo de-
la predstavlja klasični ples v dvoje (pas de deux). Sko zi 

celotno koreografijo se ves čas pojavljajo njegovi sestav-
ni deli (entrèe, adagio, variacije in coda), ki so posta-
vljeni v različne odnose in zaporedja ter podpisani z do-
tikom koreografovega prvinskega veselja do plesa. Sep tet 
je bil v koreografiji Ireka Mukhamedova in izvedbi balet-
nega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana svetovna 
premiera.

viDnoneviDno
Baletni večer na glasbo Ambroisa Thomasa, Marijana Lipovška in Petra Iljiča Čajkovskega 

Koreografije: Irek Mukhamedov, Juanjo Arqués in George Balanchine

ponovitev iz sezone 2010/2011

Dirigent: Aleksandar Spasić
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana

Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana

VIDNONEVIDNO je večer čistega plesa brez zgodbe, brez zapletov in drame, z minimalistično sceno in kostumi.
Septet, Miniature in Serenada so tri dela treh različnih skladateljev, treh časovnih obdobij in treh različnih 

koreografskih slogov plesa – klasičnega, sodobnega in neoklasicističnega. Sestavljeni in predstavljeni so kot 
celota v enotnem umetniškem konceptu, katerega cilj je osmisliti glasbo in jo skozi ples napraviti vidno.

1. septet
Glasba: Ambroise Thomas, baletna glasba iz opere Francesca iz Riminija (Françoise de Rimini)

Koreografija: Irek Mukhamedov
Kostumografija: Leo Kulaš

Lučno oblikovanje: Andrej Hajdinjak
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Umetnik je navdih za svojo koreografijo našel v partitu-
ri Sedem miniatur za godala priznanega slovenskega skla-
datelja Marijana Lipovška. Poleg podlage, ki jo tvori har-
monično ravnovesje vsebine in oblike tega glasbenega 
dela, je bil glavna gonilna sila pri ustvarjanju koreogra-
fije skladateljev kompozicijski slog, v katerem se zrcali-
jo vplivi neoklasicizma, neoromantike in ekspresioniz-
ma. Namen te zaokrožene stvaritve je, da po eni strani 
skozi glasbeno partituro ponazori slovensko nacionalno 

identiteto ter jo po drugi poveže z mednarodno identiteto 
plesa, ki jo ponazarja v njej uporabljeni gibalni jezik. 
Glasbeno delo Sedem miniatur za godala, ki je bilo prvič 
izvedeno leta 1959 na Ljubljanskem festivalu, je sesta-
vljeno iz sedmih kratkih, kontrastnih stavkov, prilagojenih 
izvajalskim zmožnostim manjšega komornega orkestra. 
Prav glasbene raznolikosti znotraj partiture so bile tiste, 
ki so ponudile zanimivo osnovo za koreografski ust varjalni 
proces.

2. miniature

Glasba: Marijan Lipovšek, Sedem miniatur za godala
Koreografija: Juanjo Arques
Kostumografija: Leo Kulaš
Scenografija: Mark Koehler

Lučno oblikovanje: Andrej Hajdinjak



4 9



5 0

S Serenado znamenitega koreografa Georgea Balanchina 
je ljubljanski baletni ansambel v sezoni 2004/2005 po-
častil jubilejno stoto obletnico rojstva velikega mojstra. 
George Balanchine velja za celovito in edinstveno umet-
niško osebnost 20. stoletja. Njegove revolucionarne ino-
vacije na področju klasične baletne umetnosti so ponov-
no natančno določile in na novo uveljavile osnove kla-
sične plesne tehnike. Njegov neprecenljivi umetniški 
izraz je baletni umetnosti pridal povsem drugačne umet-
niške razsežnosti. Umetnik se je rodil leta 1904 v St. 
Peterburgu. Leta 1933 je prispel v Združene države Ame-
rike, kjer je v naslednjih letih sodeloval pri ustanovitvi 
mnogih baletnih šol in skupin v različnih mestih po dr-
žavi. Leta 1948 je bil eden izmed ustanoviteljev newyor-

škega baletnega ansambla, v katerem je kot baletni moj-
ster in glavni koreograf ustvarjal vse do svoje smrti leta 
1983. Serenada velja za enega ključnih baletov v baletni 
zgodovini. Nosilno vlogo v koreografiji tokrat nosi balet-
ni ansambel, kar v Balanchinovih delih ni bilo prav po-
gosto. Za koreografa je glasba Čajkovskega predstavljala 
svojevrsten izziv. Na videz je namreč ustvaril koreografi-
jo brez prave zgodbe, a se je vendarle izkazalo, da je sle-
dil skladateljevi notranji logiki in ustvaril mojstrovino 
neprecenljive vrednosti. Serenada je celovito umetniško 
delo svetlobe, barve, glasbe in plesa, je ključni del kla-
sičnega baletnega repertoarja mnogih baletnih odrov po 
svetu.

3. serenaDa
Izvedba baleta Serenada koreografa Georgea Balanchina je nastala v soglasju s Skladom Georgea Balanchina. 

Postavitev sledi Balanchinovemu slogu in tehniki, katerih standarde sklad utemeljuje in promovira.

Glasba: Peter Iljič Čajkovski, Serenada za godala v C-duru, op. 48
Koreografija: George Balanchine

Kostumografija: Karinska
Oblikovanje luči: Ronald Bates

Postavitev koreografije: Nanette Glushak, Maria Palmeirim
Postavitev luči: Jasmin Šehić
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Koncerti

Koncert solistov sng opera in balet ljubljana
Koncert v Hrvatinih, posvečen spominu na Vladimirja Koblerja

20. oktobra 2012

vÉliKi slavnostni Koncert ob 120-letnici 
stavbe ljubljansKe opere

26. in 27. oktobra 2012

Koncert za glasbeno mlaDino slovenije
13. in 14. novembra 2012

Koncert solistov sng opera in balet ljubljana, 
gostiČevi Dnevi

Marec 2013

Koncert solistov sng opera in balet ljubljana v Kropi
Marec, april 2013

Koncert orKestra sng opera in balet ljubljana 
s solisti aKaDemije za glasbo v ljubljani

Pomlad 2013

Koncert s solisti orKestra sng opera in balet ljubljana
Pomlad 2013

Koncert sng opera in balet ljubljana 
z glasbeno matico

Koncert samospevov v izvedbi Bernarde in Marcosa Finka
10. junija 2013
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Koncert solistov 
sng opera in balet 
ljubljana
V Hrvatinih je gospod Vladimir Kobler preživel vrsto zelo 
ustvarjalnih let, vse od njegovega dirigentskega debija le-
ta 1951 pa do leta 1994, ko se je poslovil od dirigentske 
palice. V svojem ustvarjalnem obdobju se je Vladimir Ko-
bler vpisal med najpomembnejše operne dirigente takrat-
ne skupne države. Od leta 1951 naprej je bil dirigent in 
nekaj časa tudi ravnatelj Opere Hrvaškega narodnega gle-
dališča v Osijeku, od 1962. dirigent in ravnatelj Opere 
SNG Maribor, leta 1972 pa je prišel kot dirigent v ljubljan-
sko Opero, kjer je bil nekaj časa tudi pomočnik ravnatelja 
in umetniški vodja. Posebno lepo so pod njegovo taktirko 

zvenele italijanske in francoske opere 19. stoletja, kot 
n. pr. Bizetova Carmen, Gounodov Faust, vrsta Verdijevih 
in Puccinijevih oper, Massenetove Manon, Don Kihot in 
Werther, Mascagnijeva Cavalleria rusticana in Leoncaval-
lovi Glumači, z velikim veseljem pa se je posvečal slo-
venski operni ustvarjalnosti ter ustvarjalnosti drugih 
slo vanskih narodov. Prejel je Betettovo nagrado Dru štva 
glasbenih umetnikov Slo venije. Ob svojem osnovnem po-
slanstvu je predanost glasbi izkazoval tudi kot predava-
telj, pianist in vodja različnih umetniških društev. Poleg 
dejavne vloge v širšem domačem in mednarodnem pro-
storu je gospod Ko b ler svoje znanje delil tudi v mešanem 
pevskem zboru v Hrvatinih in že takrat vzpostavil sode-
lovanje z ljubljansko Opero.
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Po dveh uspešnih nastopih v letu 2010 in 2011, ko smo 
z enakim sporedom nastopili tudi v Postojni, bomo na 
priložnostnem koncertu sodelovali tudi v letu 2012.

vÉliKi slavnostni 
Koncert ob 
120-letnici stavbe 
ljubljansKe opere
Na slavnostnem koncertu bodo nastopili vsi ansambli 
SNG Opere in baleta: operni in baletni solisti, operni in 
baletni zbor, orkester in dirigenti, ki se jim bodo pridru-
žili slovenski umetniki, delujoči v tujini, ter posebej va-

bljeni gostje iz tujine. Nastopajoči se bodo predstavili z 
izbranimi arijami, dueti, zborovskimi in orkestrskimi od-
lomki ter z izborom najlepših baletnih odlomkov iz za-
kladnice baletnega repertoarja. Koncert bo zaznamovan 
z vrhunci več kot stoletnega delovanja našega glasbene-
ga gledališča, z vrhunci opernega in baletnega re per to-
arja iz naše zgodovine, vse skupaj pa bomo nadgradili še 
s scensko postavitvijo, ki bo prikazala številne tehnične 
zmožnosti našega novega odra. Slavnostni koncert bo re-
žijsko zasnovala Neda R. Bric. V času okoli tega dogod-
ka in tudi vso sezono pa bomo pripravili še celo vrsto 
drugih prireditev, kot so koncerti, razstave in podobno.
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Koncert za glasbeno 
mlaDino slovenije
Na koncertu nameravamo s pomočjo vezne besede pribli-
žati operno umetnost mlademu občinstvu. Odlomke iz 
treh znanih opernih del La traviata, La bohème in Na
bucco bodo v živo izvedli solisti, zbor in orkester SNG 
Opera in balet Ljubljana. V eni uri bodo mladi poslušal-
ci izvedeli vse o operi in jo doživeli kot vrednoto, ki jih 
bo spremljala skozi življenje.

Koncert solistov 
sng opera in balet 
ljubljana, 
gostiČevi Dnevi
Slovesnosti v spomin na tenorista Jožeta Gostiča, imeno-
vane Gostičevi dnevi, želijo ohraniti spomin na našega 
rojaka, svetovno znanega opernega umetnika Jožeta Go-
stiča, z nastopi uveljavljenih in mladih opernih pevcev, 
ki delujejo v opernih gledališčih, kjer je nastopal Jože 
Gostič, in s predstavitvijo njegovega širšega dela na glas-
benem področju. Močan poudarek in visoko kakovost so 
prireditve dosegle že ob svojem začetku leta 2000, ob 
počastitvi 100. obletnice Gostičevega rojstva. Spomin na 
umetnika je zaživel na raznovrstnih prireditvah in kon-
certih v Sloveniji in na Hrvaškem, pred njegovo domači-
jo je bil odkrit doprsni kip, izdana je bila dvojna zgo-
ščenka s posnetki Gostičevih nastopov, vrhunec pa pred-
stavlja izčrpna, vsebinsko zaokrožena monografija. Na 
koncertih, ki spremljajo Gostičeve dni, so doslej sodelo-
vali vrhunski slovenski in hrvaški umetniki vseh genera-
cij, od dragocenega, z nostalgijo obarvanega nastopa nek -
danjega Gostičevega odrskega kolega Tomislava Ne ra li-
ća, prek zrelih kreacij umetnikov, ki so si danes utrdili 
ugled doma in v tujini, do tistih, ki so šele začeli okuša-
ti čar opernega gledališča. Spored Gostičevih dni pripra-
vlja Kulturno društvo Jože Gostič Homec skupaj z Dru-
štvom prijateljev zagrebške Opere, s SNG Opera in balet 

Ljubljana, z Opero HNK Zagreb, v minulih letih so se 
nam pridružili še Opera HNK Split ter Opera in balet 
SNG Maribor, Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom 
iz Zagreba in Opera HNK Ivana pl. Zajca Reka. Spored 
je zasnovan kot preplet prireditev v opernih hišah in kra-
jih, povezanih z življenjem in delom Jožeta Gostiča. Tra-
dicionalno sodelovanje SNG Opere in baleta Ljubljana 
in HNK Zagreb v okviru Gostičevih dni v Kulturnem 
domu Franca Bernika v Domžalah je kakovostno prispe-
valo k uveljavitvi mladih opernih solistov obeh opernih 
gledališč in obogatilo vsebine našega umetniškega spo-
reda.

Koncert solistov 
sng opera in balet 
ljubljana v Kropi
Na koncertu v Kropi, rojstnem kraju dolgoletne članice 
ljubljanske Opere, priznane solistke Zlate Ognjanović, 
smo se leta 2011 poklonili njenemu visokemu jubileju. 
Poleg drugih so nastopili tudi solisti ljubljanske Opere. 
Na to koncertno prizorišče, ki se je že uveljavilo v slo-
venskem prostoru, se bomo spomladi 2013 vrnili z novim 
sporedom – s koncertom oziroma z izbrano komorno po-
stavitvijo v izvedbi domačih solistov.

Koncert orKestra 
sng opera in balet 
ljubljana s solisti 
aKaDemije za glasbo 
v ljubljani
Na koncertu v okviru abonmaja Akademije za glasbo v 
Ljubljani že tradicionalno nastopajo z orkestrom SNG 
Opera in balet Ljubljana študentke in študenti instrumen-
talisti ter pevci solisti. Med Akademijo za glasbo v Lju-
bljani in SNG Opera in balet Ljubljana se je v vseh teh 
letih spletlo plodno sodelovanje, ki zapolnjuje stik mladih 
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med študijem na umetniški akademiji in prakso, s katero 
se srečajo, ko prestopijo prag velikega gledališča. V ko-
misiji, ki pripravlja koncertni spored, sodeluje tudi eden 
od dirigentov našega ansambla. S tem želimo nadaljevati 
nekatere uspešne projekte. V minuli sezoni je bil to pred-
vsem koncert Opera obeta, s katerim so nase opozorili 
mla di pevci, izbrani predvsem na podlagi svojih doteda-
njih nastopov in sodelovanja na tekmovanjih. Nekateri 
med njimi so ali pa še bodo dobili priložnost za nastop v 
pravi operni produkciji, saj jim SNG Opera in balet 
Ljubljana lahko nudi vse pogoje za profesionalen študij 
operne predstave. Med mladimi solisti, ki so v našem gle-
dališču s premiero mladinske opere Pastir doživeli svoj 
debi, so: Nina Dominko, Martin Sušnik, Peter Martinčič, 

Urška Damiš Burger in Elvira Hasana gić. Sodelovanje je 
vzpostavljeno tudi v okviru opernega orkestra, saj mladi 
instrumentalisti, ki se predstavljajo na tem koncertu, že 
sodelujejo pri izvedbi predstav kot substituti.

Koncert s solisti 
orKestra sng opera 
in balet ljubljana
Poseben poudarek z mislijo na kvaliteto domačih ansam-
blov že nekaj let namenjamo tudi orkestru SNG Opera in 
ba let Ljubljana. V domačem orkestru imamo celo vrsto 
mla dih, nadarjenih glasbenikov, ki si želijo nastopati kon-
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certno. V prihodnji sezoni bomo ponovno izvedli kon-
cert, na katerem bodo nastopili orkestrski solisti z izved-
bo izbranih koncertnih solističnih del ob spremljavi svo-
jega matičnega orkestra. Poskrbeli bomo, da bodo mo-
žnost za so delovanja dobili tudi tisti, ki se do sedaj še 
niso opogumili in si zavoljo svojega kvalitetnega dela in 
znanja zaslužijo tovrstno pozornost.

Koncert sng opera 
in balet ljubljana 
z glasbeno matico
Koncert samospevov v izvedbi Bernarde in Marcosa Fin-
ka je 8. februarja letos doživel lep uspeh, zato smo skle-
nili, da ga bomo ponovili tudi v sklopu svečane sezone.
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abonmaji

v abonmajski ponudbi je 6 predstav:

1. stravinski , baletni večer
2. Jani Golob: ljubezen kapital , opera

3. Richard Wagner: leteči Holandec , opera
4. Anton Foerster: gorenjski s lavček , opera

5. Peter Iljič Čajkovski: trnul jčica , balet
6. Johann Christian Bach: amadis de gaule , baročna opera

vrste abonmajev

torek večerni
Četrtek večerni

petek popoldanski  (vedno ob 17.00)
sobota večerni

vpis v abonmaje

Vpis bo pri blagajni Opere (vhod s Cankarjeve ceste po stopnicah navzdol), in sicer: 
– od 5. junija 2012 za dosedanje abonente

– od 11. junija 2012 za nove abonente
Jesenski vpis bo potekal od 3. septembra 2012 dalje.

Vpis je možen tudi prek e-pošte blagajna@opera.si ali po telefonu 01/241 59 59 
vsak delovni dan med 10. in 17. uro.
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ceniK abonmajev

skupina sedežev
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Abonmajska cena 165,00 € 140,00 € 128,00 € 122,00 € 110,00 € 94,00 € 59,00 €

Upokojenci, študenti, dijaki 148,00 € 126,00 € 116,00 € 110,00 € 99,00 € 84,00 € 52,00 €

Abonmajska cena na sedež 27,50 € 23,33 € 21,33 € 20,33 € 18,33 € 15,67 € 9,83 €

lože
Osrednje lože

(L 8–9, 10, 
D 8–9)

za 5 oseb

1. reda
(L 6–7, 
D 6–7)

za 5 oseb

1. reda
(L 2–5, 
D 2–5)

za 4 osebe

Parterne
(L 2–5, 
D 2–5)

za 4 osebe

1. reda 
(L 1, D 1) 
Parterne 
(L 1, D 1)
za 3 osebe

Abonmajska cena 890,00 € 714,00 € 525,00 € 453,00 € 315,00 €

Upokojenci, študenti, dijaki 802,00 € 643,00 € 473,00 € 409,00 € 283,00 €

Število sedežev v loži 5 5 4 4 3

Abonmajska cena na sedež 29,67 € 23,80 € 21,88 € 18,88 € 17,50 €

Na navedene cene priznavamo 5-odstotni gotovinski popust.

Možno je plačilo na mesečne obroke (največ 4). Tak nakup lahko opravite samo osebno pri blagajni Opere. 
Ob podpisu pogodbe morate predložiti osebni dokument in davčno številko. Prvi obrok plačate ob vpisu.
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umetniški vodja opere: 
Milivoj Šurbek

umetniški vodja baleta: 
Irek Mukhamedov

pomočnica umetniškega vodje baleta:
Darinka Lavrič Simčič

baletna mojstr ica: 
Maša Mukhamedov

Dir igenti: 
Marko Gašperšič, Igor Švara, Loris Voltolini

asistent dir igenta: 
Aleksandar Spasić

vodja zbora: 
Željka Ulčnik Remic

ansambel sng opera in balet ljubljana

umetniška izvedba

Dramaturginj i : 
Tatjana Ažman, Mateja Kostić

asistentki reži je: 
Irena Svoljšak, Simona Pinter

asistentka predstav: 
Claudia Sovre

lektorica: 
Nevenka Verstovšek

Korepetitorj i : 
Jelena Boljubaš, Višnja Kajgana, Simon Krečič

inspicienti : 
Tomaž Čibej, Igor Mede, Roman Pušnjak

šepetalca: 
Dejan Gebert, Nataša Hladky
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operni ansambel

operni sol ist i

sopran:
Milena Souček Morača

Vlatka Oršanić
Norina Radovan
Rebeka Radovan

Dunja Spruk
Martina Zadro
Urška Žižek

sopran/mezzosopran:
Elena Dobravec
Zdenka Gorenc

alt: 
Mirjam Kalin

tenor:
Andrej Debevec

Jure Kušar
Branko Robinšak

Matej Vovk
Dejan Vrbančič

bariton:
Ivan Andres Arnšek

Marko Kobal
Zdravko Perger
Slavko Savinšek

Jože Vidic
Robert Vrčon

bas:
Saša Čano

Zoran Potočan
Juan Miguel Vasle

operni zbor 
sng opera in balet ljubl jana

prvi sopran:
Loredana Colautti, Mojca Svoljšak, Marina Đonlić, 

Bernarda Golob Švara, Magdalena Ivanova, 
Tatjana Verce

Drugi sopran:
Andreja Mohorič, Monika Müller, Kristina Šuster, 

Julijana Bianca Telban, Mojca Sinja Šuligoj

prvi alt:
Adriana Abbati de Vasle, Meta Bohinc, Mojca Tiran

Drugi alt:
Zarja Pivko, Klementina Žabjek, 

Nevenka Švajnzger Pelcar, Eva Bezget

prvi tenor:
Jože Oblak, Sebastjan Savnik, Janez Perman, 

Frano Miličević, Rajko Meserko

Drugi tenor:
Damjan Kozole, Miha Ravnikar, Edvard Strah, 

Danilo Papič

prvi bas:
Rok Bavčar, Robert Brezovar, Milan Zavodnik, 

Anton Habjan, Nace Junkar, Tomaž Janez Marolt

Drugi bas:
Rok Krek, Marko Pikš, Silvo Škvarč, Tomaž Zadnikar, 

Gregor Zorko, Peter Martinčič, Vladimir Hrstič, 
Juraj Pajanović, Bratislav Ristić

inšpektor zbora: 
Rok Krek
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baletni ansambel

asistenti: 
Mojca Kalar Simič, Claudia Sovre, 

Viktor Isajčev, Stefan Capraroiu

prvakinja:
Regina Križaj

baletni sol ist i :
Sanja Nešković Peršin,

Olga Andreeva, Ana Klašnja, 
Tjaša Kmetec, Rita Pollacchi, 

Petar Đorčevski, Iulian Anatol Ermalai, 
Lukas Zuschlag

baletni ansambel:
Kristina Aleksova*, Mojca Bandelj, 

Georgeta Capraroiu*, Monika Dedović, 
Sorina Dimache*, Eva Gašparič*, Enisa Hodžić, 

Sonja Kerin Krek, HyeMin Kim*, Irena Kloboves, 
Romana Kmetič, Olga Kori, Ksenija Kovač*, 

Barbara Marič*, Antonija Novotny, Nina Ogrinc*, 
Lejla Pantić Šindrić*, Gabriela Stojanova Čauševa*, 

Urša Vidmar*, Barbara Potokar**, 
Gabriel Cosmin Agavriloaei*, Alexandru Ioan Barbu*, 

Ivan Greguš, Gregor Guštin*, Tomaž Horvat*, 
Kenta Jamamoto*, Lukas Jerkander*, 
Leonid Kuznecov, Ređep Ramadani, 
Gaj Rudolf, Juki Seki*, Goran Tatar

* solisti v baletnem zboru
** honorarni sodelavci 

operni orKester

Koncertna mojstra:
Igor Grasselli, Gregor Traven

i .  v iol ine:
Rahela Grasselli, Ioannis Vagenas,

Polona Trpin, Natalija Čabrunič Pfeifer, Matej Avšič, 
Vesna Velušček, Matjaž Porovne, Michela Dapretto, 

Metka Zupančič

i i .  v iol ine:
Margareta Pernar Kenig, Dragana Pajanović,

Mario Dimitrov,
Olga Čibej Pletikosić, Anterra Goldstejn, Saša Kmet, 

Ana Stadler,
Nastja Dolinar, Paola Beziza

viole:
Ana Glišić,

Evgenij Meleščenko,
Martin Žužek Kres, Paolo Canarella, Aljaž Mihelač, 

Laslo Babinski

violončela:
Damir Hamidulin, Fulvio Drosolini,

Barbara Žorž,
Jaroslav Cefera, Aleksandra Čano Muharemović, 

Ksenija Trotovšek Brlek

Kontrabasi:
Igor Bittner,

Valerij Bogdanov,
Vlado Boljunčić

Harfa:
Maria Gamboz
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Flavte:
Helena Poles,Vesna Jan Mitrovič,
Matjaž Debeljak, Špela Benčina

oboe:
Jonathan Mauch, Claudia Pavarin,

Darko Jager, Manca Marinko

Klarineti :
Kenig Tadej, Jakob Bobek,
Zvone Richter, Borut Turk

Fagoti:
Jure Mesec, Árpád Balázs-Piri

rogovi:
Primož Zemljak, Lenart Istenič,

Sabina Magajne, Bojan Gombač, Zoran Hudales

trobente:
Uroš Pavlovič, Ljuben Dimkaroski, Jure Močilnik

pozavne:
Aleš Šnofl, Branko Panič,

Andrej Sraka, Leon Leskovšek

tuba:
Aleš Plavec

timpani:
Tomaž Vouk

tolkala:
Rudi Podkrajšek,
Gašper Gradišek

inšpektor orkestra:
Bojan Gombač

teHniKa

vodja organizaci jske enote tehnika: 
Edi Martinčič

vodja organizaci jske enote tehnika-produkci ja: 
Janez Hostnik

odrski mojstr i : 
Vid Balać, Hasan Huskić, Franci Stanonik, Simon 

Gorenc

scensko-odrska mojstra: 
Darko Obreza, Hasan Huskić

lučni mojster: 
Jasmin Šehić

mojster na regulatorju: 
Mitja Ščuka

vodja maskerjev – lasul jarjev: 
Branko Brzin

pomočnik vodje maskerjev – lasul jarjev: 
Sašo Vene

maskerka – lasul jarka: 
Marjana Sešek

vodja fr izerjev – lasul jarjev: 
Darinka Letnar

Frizerka – lasul jarka: 
Nevenka Zajc

vodja ženske garderobe: 
Ksenija Šehić
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vodja moške garderobe: 
Vida Markelj

garderoberke: 
Mojca Črnak, Špela Humo, Jasna Omanović, Janja 

Juras, Marjetka Prašnikar Repše, Brankica Škondra, 
Nataša Kozamernik

rekviziterja: 
Sandi Dragičević, Jasmin Muzafirović

vrviščar: 
Mirzet Omanović

pomočnik vrviščarja: 
Tomaž Drobež

aranžerja orkestra: 
Anton Kralj, Franjo Dobrun

osvetl jevalci: 
Zlatko Bašić, Saša Jozić, Franc Branko Močnik

odrski delavci: 
Ruždija Muhović, Jovan Spasić, Matjaž Srpan, 

Mersudin Abdić, Ivan Herman, Marko Škerjanec

vzdrževalca: 
Jože Kalan, Franc Brajer

Hišnik: 
Dušan Babič

vratar: 
Lazar Ristić

gleDališKi atelje 
sng opera in balet ljubljana 

in sng Drama ljubljana

vodja gledal iškega atel jeja: 
Matjaž Arčan

scena

organizator scenske opreme: 
Tine Malovrh

pomočnik organizatorja scenske opreme: 
Jože Mastnak

ekonom – organizator: 
Tone Sterle

slikarski oddelek
Borut Košnjek, akademski slikar

Dragutin Cifrek, akademski slikar
Pleskar: Milan Cigut

Kiparski oddelek
Bojan Mavsar, akademski kipar, specialist

Kašerski oddelek – izdelava rekvizitov
Igor Kidrič

Marjan Grom

mizarski oddelek
Vodja: Pelegrin Potočar

Mizarji: Sandi Pečnik, Branko Godec

Ključavničarski oddelek
Vodja: Bojan Kačič

Ključavničar: Igor Pivk
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Kostumi

organizatorka kostumske opreme: 
Renata Gorjanc – vodja

organizatorka kostumske opreme: 
Katarina Bračun – vodja

Krojaški oddelek

vodja izdelave moških kostumov: 
Mojca Pecman Hojsak

Krojači: 
Silva Prebil, Dušan Bremec, Sonja Žibert, Stanislava 

Mušič, Marjanca Rački, Dragica Šeruga, Milenka 
Težak, Nataša Cerar, Mojca Jeraj, Milena Potočnik

šivi l jski oddelek

vodja izdelave ženskih kostumov: 
Jožica Torkar

šivi l je: 
Anica Fabjan, Majda Goli, Nada Istenič, 

Jelka Meglen, Ana Matović, Lidija Hribar, 
Nada Rušnjak, Marjeta Peklenk

pokrivala, lutke in apl ikaci je

obl ikovalka: 
Marjana Zajc

Čevljarski oddelek

vodja: 
Marijan Perhoč

Čevljarka: 
Zdenka Grašič

poslovna sekretarka: 
Neda Baćić

Hišnik: 
Marjan Grom

vratar – telefonist: 
Simon Leskovar

evidentičarka – nabava: 
Anita Hirci

V ležečem tekstu so navedeni stalni zunanji sodelavci.
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DireKcija

ravnatel j : 
Mitja Bervar

poslovni vodj i  programa: 
mag. Marko Gorjanc, Ivan Pal

poslovna sekretarka: 
Ariana Debeljak

vodja službe za komuniciranje: 
Robert Celestina

vodja trženja: 
Janez Rozman

trženje: 
Janja Pikš, Tea Žužek

produkci ja: 
Nives Fras, Brigita Gojić, Gregor Žužek

vodja kadrovske službe: 
Majda Pogorelčnik

referentka v kadrovski s lužbi: 
Saša Komat

vodja f inančno-računovodske službe: 
mag. Nuška Smolič

Finančno-računovodska služba:
Anica Miklavčič, Barbara Marflak,

Andreja Pajtak, Mira Malc

blagajničarka: 
Vesna Jelić


