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Nedelja, 3. januar 2021, ob 18.00

nštrumentalna in pevska virtuoznost  ter bogate harmonije in melodije – to 
je čas 17.  in tudi  del 18. stoletja. Tedanji skladatelji so si dajali duška 
svojemu navdihu z vedno bolj zmogljivimi glasbili širom po Evropi. Tudi 
naš prostor ni bil izjema, saj so potujoči glasbeniki muzicirali po gradovih 
in podobnih in podobnih ambientih tistim, ki so si to lahko privoščili – 
verjetno tudi na našem gradu – čeprav o tem nimamo virov. Na tem kon-
certu bomo doživeli tedanjo zvočno bogatijo.

T. Ž.

Prijazno vabimo na 2. abonmajski koncert, ki bo v nedeljo 21. marca, ob 
18.00 uri ko bo nastopil Pihalni kvintet SLOWIND iz Ljubljane.

Koncert so podprli:

barok, barok

NAPOVEDUJEMO:

1. koncert abonmaja

TRIO TACET

Mojca Jerman – violina

Martina Okoliš – čembalo

Katarina Nagode – flavta

KUD Rače



spored
F. Couperin: Premier Concert iz zbirke Concerts Royaux

- Prelude
- Allemande
- Sarabande
- Gavotte
- Gigue
- Menuet en Trio

J.S.Bach: Triosonata v C-duru
- Allegro
- Largo
- Allegro

G.F.Telemann: Triosonata v a-molu iz zbirke ‘Essercizi musici’ TWv42:a6
- Largo
- Allegro
- Cantabile grazioso
- Allegro

C.P.E.Bach: Triosonata v d-molu WQ145
- Allegretto
- Largo
- Allegro

A.Vivaldi: Triosonata v D-duru, RV84
- Allegro
- Andante
- Allegro

Martina Okoliš je na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
magistrirala na študiju čembala pri red. prof. Egonu Miha-
jloviću na oddelku za staro glasbo. Za magistrski koncert je 
prejela diplomo summa cum laude. Sodelovala je na številnih 
koncertih za mlade v okviru Glasbene mladine Slovenije. 
Kot solistka je z orkestrom Opere in baleta SNG Ljubljana, 
izvedla Poulencov koncert za orgle, godalni orkester in tim-
pane v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Kot čembalistka je 
sodelovala na festivalu historične glasbe in plesa 

Musica Locopolitana. 

Katarina Nagode se kot flavtistka posveča predvsem obdobju 
od zgodnjega baroka do pozne romantike. Pri svojem delu poudarja 
odkrivanje zvoka originalnih inštrumentov iz preteklosti ter njegov 
pomen za izvajanje glasbe danes. Igra na baročno, klasično ter 
moderno flavto. Leta 2007 je bila zmagovalka tekmovanja TEMSIG. 
Leta 2018 je z odliko magistrirala na Univerzi za glasbo in upo-
dabljajočo umetnost v Gradcu. Izobraževanje nadaljuje pri prof. 
Marcellu Gattiju na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Na področju 
stare glasbe sodeluje z različnimi zasedbami doma in v tujini, med 

drugim z Bachakademie Stuttgart, Vocal Ensemble Rastatt in Les Favorites, z Ensemble 
Cordia in drugod.Sodelovala je z mednarodno priznanimi dirigenti kot so Hans Chris-
toph Rademann, Jos van Veldhoven, Holger Speck, Gary Garden…V času študija je bila 
članica opernega in simfoničnega orkestra Univerze za glasbo v Gradcu, sodelovala je 
pri projektu Euphony Youth Orchestra, s katerim so gostovali v Gradcu, Linzu, Ljubljani 
in Zagrebu. Od 2014 do 2016 je bila članica orkestrske akademije v gradu Weissenstein 
v Pommersfeldnu, v Nemčiji, kjer je leta 2015 kot solistka izvedla Mozartov koncert za 
flavto in harfo v C-duru. Kot solo flavtistka je sodelovala z North-West Opero in Doyle 
Opero na Irskem, redno substituira v SNG Maribor, sodelovala pa je tudi z graško opero.

Mojca Jerman je od leta 2017 študentka baročne violine v razre-
du profesorja Enrica Gattija na glasbenem Konservatoriju v Bologni. 
Pred tem je zaključila študij na ljubljanski Akademiji za glasbo, kjer 
je bil njen profesor Vasilij Meljnikov. V času študija se je eno leto izo-
braževala na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu 
pri profesorici Priyi Mitchell. Mojca Jerman nastopa predvsem kot 
članica različnih orkestrov in komornih zasedb. Septembra 2018 se 
je udeležila projekta mladinskega orkestra Cuban-European Youth 
Academy, ki ga organizira nemški Balthasar-Neumann Ensemble iz 

Hamburga. S klavirskim triom Rêverie je nastopala po vsej Sloveniji, Evropi in Argenti-
ni, skupaj so tudi prejemnice večih nagrad, doma in v tujini.Med mnogimi nastopi doma 
in v tujini je nastopila tudi v koncertnem abonmaju Grad Rače s Triom Reverie.Je tudi 
prejemnica študentske Prešernove nagrade.
 Redno sodeluje z Ansamblom Antiphonus iz Zagreba (Split, Dunaj, Zagreb), in je od 
jeseni 2019 članica orkestra Insula iz Pariza.

Je članica baročnega kvarteta Hymnia, s katerim je nastopila na samostojnih koncertih 
v okviru Evropske prestolnice kulture in številnih drugih koncertih.  Nastopila je na 
mednarodnem festivalu čembala v Beogradu in vodila mojstrski tečaj za mlade čembal-
iste. Od leta 2014 je asistentka prof. E. Mihajlovića za področje čembala na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, kjer poučuje izbirni predmet čembalo.


