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2. koncert

Velika dvorana Narodnega doma Logatec,
18. 10. 2019, ob 19:30



Slovenski kitarski kvartet sestavljajo štirje slovenski kitaristi, ki so 
diplomirali na ljubljanski Akademiji za glasbo: Izidor Erazem Grafenauer, 
Mario Kurtjak, Simon Krajnčan Fojkar in Aljoša Vrščaj. Skupaj igrajo od leta 
2012, redno koncertirajo po Sloveniji, Hrvaški in Avstriji ter pripravljajo 
različne zanimive in odmevne projekte, kot so turneja GM oder po 
Sloveniji in v Zagrebu leta 2013, na kateri so med drugim krstno izvedli 
»Glasbo za morske pošasti« Nejca Kuharja, in prva izvedba Rodrigovega 
»Concierta Andaluz« v Sloveniji s Simfoničnim orkestrom Cantabile v 
razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma leta 2014. Leta 2015 so 
naredili in prvič izvedli novo priredbo Ipavčeve Serenade za godalni 
orkester, krstno izvedli duhovito skladbo »Slovenski potpuri« Maria 
Kurtjaka, sodelovali na avtorskem večeru skladatelja Petra Šavlija na 
Tednu kitare v Postojni in pripravili cikel koncertov glasbe J. S. Bacha z 
naslovom »BWV 330« ob 330. obletnici njegovega rojstva. Leta 2016 so 
imeli celovečerne koncerte na Gallus Festu in na 20. Glasbenem poletju v 
Bohinju, leta 2017 pa na 6. Tednu kitare v Postojni, kjer so med drugim
krstno izvedli skladbo »Latino suita«, ki jo je prav za Slovenski kitarski
kvartet napisal Peter Šavli. Istega leta so koncertirali še v ciklu Vesperae
Musicae v Celju, lani pa v dvorani Bamberg v Beljaku (Avstrija). Od leta 
2015 vsako leto nastopijo še na Poletni šoli kitare v Črnomlju, na kateri so 
vsi štirje tudi mentorji. Njihovo izvedbo skladbe »Fantasy journey« je 
možno slišati na avtorski zgoščenki Miroslava Lončarja, ki ga je izdala 
založba D’Oz. Letos so v Karlovcu nastopili tudi na avtorskem večeru tega
hrvaško-ameriškega skladatelja. Več informacij o Slovenskem kitarskem
kvartetu je na spletni strani https://sk4.si in facebook strani
https://www.facebook.com/slovenianguitarquartet/

Vstopnina: 6 evrov, otroci (do 18. leta) 3 evre

Organizator: KaMark d. o. o.

Koncertni cikel Logaške kitarodije sofinancira Občina Logatec

Na sporedu bodo dela skladateljev Sorkočevića, Rimski-
Korsakova, Brouwerja, Flynna in Šavlija

https://sk4.si/
https://www.facebook.com/slovenianguitarquartet/

