Orgelska pot na Primorsko
17. maj 2008

Vabimo vas, da se udeležite orgelske poti na Primorsko, ki jo organizira Slovensko orgelsko društvo. Na pot se
bomo odpravili v soboto, 17. maja 2008 ob 9.00, izpred Plečnikove cerkve v Šiški (Ljubljana). Ogledali si
bomo zanimive instrumente na slovenski in italijanski strani meje iz obdobja baroka, klasicizma in romantike.
Program poti:
9.00
Zbor vseh udeležencev pred Plečnikovo cerkvijo v Šiški in ogled novih orgel Tomaža Močnika, ki so zgrajene po vzoru francoskih
simfoničnih orgel Aristida Cavaille-Colla.
10.00
Odhod z avtobusom proti Izoli. Ob prihodu v Izolo ogled orgel v tamkajšnji župniski cerkvi. Orgle je leta 1769 izdelal eden
najpomembnejših predstavnikov beneške šole izdelovanja orgel Gaetano Callido. V Izoli bo tudi čas za malico oz. kosilo.
14.00
Nadaljevanje poti proti Trstu. V Trstu si bomo ogledali orgle v cervi na Vii Giustinelli, ki jih je naročil in dal postaviti veliki ljubitelj
slovenskih gora Julius Kugy. Orgle in njegova ljubezen do orgelske glasbe je opisana v njegovi knjigi Gore, ljudje in glasba.
Predstavljene bodo tudi avtentične romantične registracije Bachove glasbe, ki jih v svojem delu omenja Kugy. Če bo čas dopuščal si
bomo ogledali še stolnico.
17.00
Odhod iz Trsta. Po poti v Ljubljano se bomo ustavili še v Povirju pri Sežani, kjer stojijo orgle Pietra Antonia Bossija iz leta 1825.
Čeprav je instrument zgrajen v 19. stoletju, se Bossi pri dispoziciji naslanja na Callida in beneško tradicijo in spada med zadnje
izdelovalce Italijanske baročne šole.

Za udeležence bo organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane. Cena je odvisna od števila prijavljenih.

30 prijavljenih – 15€
48 prijavljenih – 10€
Prijave zbiramo na e-mail barbara.sevsek@guest.arnes.si ali po telefonu 041 368 681 do 6. maja 2008 oz.
do zapolnitve mest. Prijavite se čimprej, ker je potrebno organizirati avtobusni prevoz.
Slovensko orgelsko društvo
koordinator:
Barbara Sevšek De Costa

