
Slovenska ljudska glasba v moderni izvedbi
predstavljata Janez Dovč in Boštjan Gombač

V Frankfurtu, 21. in 22. septembra 2013

Boštjan Gombač – klarinet, piščali, glas, pojoča žaga, zvočila
Janez Dovč – harmonika

Vrhunska glasbena ustvarjalca, ki ju poznamo kot solista in člana mnogih 
slovenskih zasedb (Katalena, Jararaja, Kisha, Sounds of Slovenia, Terrafolk itd), 
se nam bosta predstavila v zanimivi kombinaciji ter nam s svojo virtuoznostjo, 
hudomušnostjo in predanostjo glasbenemu poslanstvu približala ljudsko izročilo
v sodobnih in živih priredbah. Slovenska ljudska glasba je spomin iz davnine, 
odmev prostora, ki v sebi nosi različnost slovenskih pokrajin, s svojim 
nastopom pa želita glasbenika pokazati, kaj pomeni bogastvo razlik in kako 
pomembna je raznolikost, ne samo v kulturnem, temveč tudi v gospodarskem 
in političnem svetu.

Sobota, 21. septembra ob 15. uri:
• Glasbena delavnica za otroke v spremstvu staršev, za starše in za 

ostale, ki bi radi izvedeli več o slovenski ljudski pesmi in slovenskih 
ljudskih glasbilih. 

• V dvorani »Auf dem Mühlberg« 14, 60599 Frankfurt, pod cerkvijo 
Herz Marien, dvorano je omogočila Slovenska katoliška župnija 
Frankfurt.

• Vstop prost.



Nedelja, 22. septembra ob 17. uri:
• Večerni koncert slovenske

etno/džez glasbe.
• Glasbeni dogodek bo v dvorani

podjetja Messer v Bad Sodnu,
Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden,
v bližini Frankfurta. Pokrovitelj
koncerta je g. Stefan Messer,
častni konzul Republike Slovenije.
◦ Vstop v dvorano skozi poslovno

stavbo Messer Group na križišču
ulic Kronberger Str. in Salinenstr.

◦ http://www.messergroup.com/de/contact/messer_bad-soden.pdf  

◦ V bližini je S3 tramvaj postaja »Bad
Soden«.

◦ Parkiranje, brezplačno do dveh ur, je
možno v Parkhaus am Bahnhof, Am
Bahnhof 4, 65812 Bad Soden.

• Po koncertu bo priložnost za klepet ob
slovenskem vinu in priboljških.

• Cena vstopnice je 10 € za odrasle, za
otroke in šolsko mladino je vstop
prost. V ceni sta vključena koncert in
pogostitev.
◦ Predprodaja vstopnic po e-mailu

(drustvo@sava-frankfurt.de) ali na
telefonsko številko 01520/7959490.

◦ Plačilo vstopnice je možno z nakazilom na račun društva do dne 18.09 
2013: Frankfurter Sparkasse 1822, Frankfurt, BLZ: 50050201, Konto: 
200499513. V namen nakazila napišite priimek in število vstopnic.

◦ Plačate lahko tudi v gotovini na sedežu društva ob sobotah po 
dogovoru. 

◦ Prevzem vstopnic ob vstopu ali po dogovoru.

Dodatne informacije in morebitne spremembe najdete na spletni strani 
društva: www.sava-frankfurt.de.

Več o umetnikih in njuni glasbi: www.soundsofslovenia.com, 
www.janezdovc.com, www.celinka.si

Za podporo se zahvaljujemo:   Messer Group GmbH in
 Adria Airways d.d.

Slovensko kulturno posvetno društvo Sava e.V.
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