
 
Denis Robnik je svojo glasbeno pot začel na SGBŠ Maribor kot učenec 
saksofona. Kasneje je začel študirati klavir, s katerim je uspešno 
maturiral. Od leta 2009 študira dirigiranje na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani v razredu prof. Milivoja Šurbka, od 2010 pa še vzporedno 
kompozicijo in glasbeno teorijo pri prof. Marku Mihevcu. Od mladih let je 
član pihalnega orkestra občine Šentilj, pri katerem je postal v letu 2008 
asistent dirigenta. Maja 2012, je uspešno opravil diplomski izpit iz 
orkestralnega dirigiranja. Magistrski študij iz kompozicije in glasbene 
teorije ter dirigiranja je uspešno zaključil v septembru 2015 s ciklom 
koncertov muzikala Moje pesmi moje sanje v kulturnem domu v 
Radomljah. 
 
 

Današnji koncert so omogočili: 
 
 

ArsLonga - Akademska potovalna agencija  
Četrtna skupnost Trnovo 
Člani in članice KUD SCT 

JSKD OI Ljubljana in Mestna občina Ljubljana 
Zveza kulturnih društev Ljubljana 

Župnija Ljubljana, Trnovo 
 

Iskrena hvala! 
 

` 

Koncert je organizirala Silva Meglen. 

Koncertni list sta  pripravila Andrej Kerin in Romana Šegula 

 

Kulturno umetniško društvo SCT 
vabi na  

 

 

KONCERT 
Mešanega pevskega zbora KUD SCT 

 

 

PATER NOSTER 
 

dirigent: Denis Robnik 
 

 

Mešani pevski zbor KUD SCT v Cankarjevem domu ob 450 letnici klasične izobrazbe na Slovenskem.   
 

Trnovska cerkev 
Kolezijska cesta 1, Ljubljana  

 
v sredo, 6. 1. 2016 po sveti maši 

ob 19.45 



Koncert sta pripravila: 
Mešani pevski zbor KUD SCT in  
dirigent: Denis Robnik 
 
Mešani pevski zbor KUD SCT je sekcija Kulturno umetniškega društva SCT. 
Ustanovljen je bil decembra 1976. Januarja 2011 je prevzel vodstvo zbora 
Denis Robnik – študent Akademije za glasbo. Z njim zdaj delamo uspešno že 
peto sezono.  
 
V osemintridesetih letih delovanja so se zvrstili v zboru 203 pevci, peščica 
med njimi pa poje že vse od ustanovitve. V tem obdobju je zbor priredil 42 
celovečernih koncertov v Ljubljani, 301 nastop za različne priložnosti, 57 
koncertov v različnih krajih po Sloveniji in 13 koncertov v tujini (v Franciji, 
na Nizozemskem, v Italiji, Avstriji, Hrvaški in na Madžarskem).  
 

V obdobju njegovega delovanja se je nabralo 415 skladb, od tega je 185 
priredb ljudskih pesmi. Največji delež zavzemajo priredbe slovenskih 
avtorjev. Zbor ima na sporedu tudi umetne in sakralne skladbe, sega pa tudi 
po delih sodobnih domačih in tujih avtorjev. 
 
21. januarja 2015 smo v Cankarjevem domu izvedli multivizijsko predstavo 
Emona, Emona. V tem projektu je bilo prvič izvajanih 12 avtorskih skladb. 
Besedila sta napisali članici našega zbora, uglasbile pa so jih diplomantke 
Akademije za glasbo iz Ljubljane in naš dirigent. 
 
Naš nocojšnji koncert sakralne glasbe, ki smo ga naslovili PATER NOSTER, 
zajema skladbe iz obdobij renesanse, baroka, klasike in romantike ter vse do 
skladb sodobnih avtorjev 20. in 21.stoletja.  
 
Začeli bomo s protestantsko skladbo Adama Bohoriča, se poklonili Primožu 
Trubarju z dvema njegovima pesmima, ki ju je za mešani zbor harmoniziral 
Janez Močnik. Sprehodili se bomo skozi obdobje renesanse z deli T. Tallisa in 
G. P. Palestrine, nadaljevali z obdobjem baroka s skladbami J. S. Bacha in 
G. F. Händla, se srečali s klasično glasbo W. A. Mozarta, ter z deli F. 
Schuberta, J. Brahmsa in S. Rachmaninova kot predstavnikov obdobja 
romantike. Sodobno glasbo 20. in 21. stoletja predstavljajo avtorji Paul 
Kickestat, Knut Nystedt, Jaakko Mäntyjärvi, Adriano Secco in prav na koncu 
Jože Leskovar z Očenašem. Z interpretacijo se bomo skušali čim bolj 
približati načinu podajanja v vsakem izmed naštetih obdobij, koliko bomo o 
tem prepričali vas, poslušalce, pa boste ocenili sami. 
 
Upamo, da vam bo spored všeč, torej uživajte z nami! 

 

Spored 
  

  
  

Adam Bohorič (1520-1598): JUTRANJA PESEM 
  

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594): 

 
ADORAMUS TE CHRISTE 

  

Thomas Tallis (1505-1585): IF YE LOVE ME 
  

Primož Trubar (1508-1586), 
prir. Janez Močnik: 

 
SREDI SMO ŽIVLJENJA 

  

Primož Trubar (1508-1586), 
prir. Janez Močnik: 

 
ENA PEISEN IS STARIGA 
SVETIGA PISMA 

  

Johann Sebastian Bach (1685-1750): KOMM, SÜSSER TOD 
c  

Georg Friedrich Händel (1693-1759): CANTICORUM IUBILO 
  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): AVE VERUM CORPUS 
  

Franz Schubert (1797-1828): HEILIG IST DER HERR 
  

Johannes Brahms (1833-1897): MIT FRIED UND FREUD  
  

Sir John Stainer (1840-1901): GOD SO LOVED THE WORLD 
  

Sergei Rachmaninov (1873-1943): BOGORODICE DJEVO 
  

Paul Kickestat: SOLI DEO GLORIA (kànon) 
  

Johann Seb. Bach / Knut Nystedt (1915-2014): IMMORTAL BACH 
  

Jaakko Mäntyjärvi (1963 - ): AVE MARIA 
  

Adriano Secco (1961 - ): PATER NOSTER 
  

Jože Leskovar (1934 - ): OČE NAŠ 
  
  
  

                


