
Vljudno Vas vabimo na koncert v Dvorcu Novo Celje 
v nedeljo, 17. avgusta 2014 ob 20.30 

 
z beograjskim ansamblom 

Travelling Musicians 
v zasedbi Aleksandar Novaković (bariton), Mirjana Radosavljević (kljunaste flavte), Marija Roduner (francoski rog), 

Đorđe Milošević (baročni violončelo), Andrej Jovanić (teorba, baročna kitara) 
 

in programom  
Tour de baroque 

 
Tour de Baroque je edinstven izbor glasbenih del in mojstrovin dveh stoletij glasbene zgodovine. 
Od začetka 17. stoletja dalje je bilo moderno in se je od vsakega mladega gospoda pričakovalo,  

da bo obiskal velika renesančna mesta, kot so Firence, Benetke in Rim.  
Program je tako vrhunska kombinacija glasbenih izkušenj in okusov.  

Nenasitna želja vodi ansambel, da odkriva enkratnost tega zvoka  
in tudi mojstrovine glasbene umetnosti, ki so nam tudi danes dovolj blizu,  

da jih ponovno najdemo in v njih uživamo. 
 

Ob 19.30 je pred Dvorcem Novo Celje sprejem za obiskovalce pri umetnikih, 
zatem pa ogled in predstavitev Dvorca Novo Celje za obiskovalce. 

 
Vstopnice po polni ceni 21 EUR lahko rezervirate v TIC Žalec (Šlandrov trg 25, tel. 03 710 04 34), popuste pa lahko 
uveljavljate izključno pri naročilu vstopnic na zavodu Ars Ramovš, po telefonu (01) 242 08 12 vsak dan od 10.00 do 
15.00. Vstopnice je mogoče naročiti tudi z naročilnico na spletni strani www.seviqc-brezice.si ali preko sistema 
Eventim SI: www.eventim.si.
Popusti: 10 % z vstopnico Ljubljana Festivala; 20 % za člane Sveta knjige; 30 % za člane mediateke Francoskega 
inštituta Charles Nodier, z vozovnico Slovenskih železnic 2014 in za skupine nad 10 oseb; 10-50 % za člane Kluba 
prijateljev festivalske Dame; družinska vstopnica (vsaj dve osebi iste družine različnih generacij): polna cena ene 
vstopnice + do 3 vstopnice brezplačno; ekonomsko šibki (neto dohodek ne presega 600 EUR): 5 EUR.   
Festivalski avtobus odpelje izpred Hale Tivoli ob 18.45, cena povratne vozovnice je 10 EUR in se po koncertu vrača 
v Ljubljano. 
 
Veselimo se Vašega obiska 
 

Klemen Ramovš, 
direktor in umetniški vodja 

festivala Seviqc Brežice 
 

Matjaž Juteršek, 
direktor ZKŠT  

Zavoda za kulturo, šport in turizem 
Žalec 

 

Janko Kos, 
Župan  

Občine Žalec 


