Orkiestra Kameralna Szkoły Muzycznej Św. Stanisława w Lublanie

Przygotowanie: Drago Arko
Dyrygent: Damijan Močnik
Orkiestra smyczkowa występuje od samoego początku istnienia szkoły muzycznej, itworzonej przy
Instytucie Świętego Stanisława w Lublanie. Składa się z 30 do 35 uczniów Diecezjalnego Liceum
Klasycznego, w wieku od 16 do 19 lat. Orkiestra wykonuje wszechstronny repertuar począwszy od
muzyki barokowej, romantycznej i dwudziestowiecznej aż po jazz. Wykonując większe utwory
wokalno-instrumentalne, często współpracuje z chórami z Diecezjalnego Liceum Klasycznego i
występuje na wszystkich większych szkolnych imprezach muzycznych. Orkiestra odbyła także tournée
zagraniczne w Serbii i Bułgarii.
Młodzieżowy Chór Diecezjalnego Liceum Klasycznego w Lublanie
Dyrygent: Damijan Močnik
Młodzieżowy Chór św. Stanisława powstał w 1995 r. Jego organizatorom przyświecała idea
zintegrowania wokół muzyki uzdolnionych wokalnie uczniów. Chór wspiera rozwój umiejętności
muzycznych oraz otwiera droge do dalszego, profesjonalnego kształcenia artystycznego. Służy temu
wykonywanie przez chór ambitnego repertuaru. Chór tworzy 42 dziewcząt i chłopców w wieku 16-19
lat. Ćwiczą raz w tygodniu. Każdy z nich ponadto uczestniczy w 10-minutowej, indywidualnej lekcji
techniki wokalnej.
Repertuar chóru jest wszechstronny, od pieśni gregoriańskich i polifonii renesansowej po dzieła
romantyczne i kompozytorów współczesnych Regularnie wykonują większe utwory wokalnoinstrumentalne ze znanymi orkiestrami i dyrygentami. Oprócz koncertów w Słowenii występowali
także w innych krajach europejskich, Kanadzie i USA.
Chór należy do najlepszych chórów młodzieżowych w Słowenii i Europie. Może pochwalić się
sukcesami w krajowych i międzynarodowych konkursach, gdzie otrzymał wiele znaczących nagród.
Młodzi muzycy szczególnie szczycą się zdobyciem tytułu »Chór Świata Kathaumixw Award 2014« w
prestiżowym międzynarodowym konkursie Choral Kathaumixw w Powell River w Canadzie.
Damijan Močnik, urodzony w 1967 roku. Ukończył studia muzyczne (kompozycja) w Akademii
Muzycznej w Lublanie w 1991 roku. Rozwinął swoje rzemiosło studiując za granicą, między innymi
pod opieką szwedzkiego chórmistrza Erika Ericsona.
Od 1993 roku jest dyrygentem chóralnym i dyrektorem muzycznym Diecezjalnego Liceum
Klasycznego w Lublanie, a od 2000 roku dyrektorem artystycznym wszystkich działań muzycznych w
Instytucie Świętego Stanisława w Lublanie. Damijan Močnik jest dyrygentem kilku chórów i zdobył
wiele nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych.

