
XXVI. sezona / 3. koncert

MATEJA PETELIN, sopran

CLAUDIA SEDMACH, klavir
Torek, 24. maj 2022, ob 20. uri
Dvorana Frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici

Naslednji koncert - torek, 31. maj 2022, ob 20. uri: LARA FORTUNAT, harmonika
 KLEMEN ŠUBIC, klavir

Prisrčno vabljeni!
Vstop prost. Prostovoljni prispevki so namenjeni vzdrževanju 
Frančiškanskega samostana Kostanjevica.

Koncert je nastal v sodelovanju z Glasbeno matico Furlanije Julijske krajine.



Informacije: 
Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
T 05 335 40 13, E pr@kulturnidom-ng.si, W www.kulturnidom-ng.si

Glasbeni cikel omogoča: 

… Ko se poezija in glasba združita, predstavlja vsaka skladba svoj majhen svet … Svet, v katerem 
se skrivajo številne zgodbe, čustva, detajli …
»Najin program predstavlja glasbeno potovanje po Franciji in Španiji 20. stoletja. Začneva s francosko 
melodijo, pri kateri se poezija tamkajšnjih pesnikov združi z melosom in tankočutnostjo francoskih skla-
dateljev. Melanholične melodije privedejo skladatelje v raziskovanje in odkrivanje novih ritmov, novih 
melodij … Navdušujejo se predvsem nad temperamentnimi in ritmičnimi skladbami španskih avtorjev. V 
tem obdobju nastanejo številne habanere. Kot zanimivost bo v najinem programu zazvenela Habanera 
skladateljice Pauline Viardot, katere 200. obletnico rojstva smo obeležili v lanskem letu. 
Mateja Petelin je kot štipendistka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije leta 2015 z odliko zaključila 
študij solopetja na Kraljevem Konservatoriju v Haagu ter se nato specializirala in magistrirala na Kon-
servatoriju za glasbo v Trstu. Pela je v gledališčih in opernih hišah na Nizozemskem, v Luksemburgu in 
Italiji. Predstavila se je že v številnih pomembnih vlogah, kot so Suzana in Barbarina (Mozartova opera 
Figarova svatba, 2012), Evridika (Gluckova opera Orfej in Evridika, 2014), Johnny (Brittnova opera Mali 
dimnikar, 2016), Bastiena (Mozartova opera Bastien in Bastiena, 2017) Lucy (Menottijeva opera Telefon, 
2021), in v glavni vlogi novonastale sodobne opere BalerinanirelaB (2020) slovenske skladateljice Petre 
Strahovnik, ki temelji na romanu Balerina balerina tržaškega pisatelja Marka Sosiča. Leta 2018 je usta-
novila Duo Veles s priznanim beloruskim kitaristom Pavlom Cyargeenko, s katerim sta bila julija 2019 
sprejeta na prestižno italijansko Akademijo Chigiana v Sieni v razred svetovno priznanega kitarista ma-
estra Oscarja Ghiglie ter nastopila na številnih koncertih kot najboljša udeleženca omenjene akademije 
in prejela posebno štipendijo za najbolj perspektivne mlade glasbenike. 
Claudia Sedmach je z odliko diplomirala iz klavirja na tržaškem konservatoriju. Po diplomi je poglobila 
tako solistični kot komorni repertoar in tako zaključila triletni magisterij v organizaciji združenja Musi-
cisti Giuliani v Trstu, dvoletni izpopolnjevalni tečaj komorne glasbe na zavodu Sveta Cecilija v Porto-
gruaru ter diplomirala na prestižni Mednarodni visoki šoli za komorno glasbo Trio di Trieste v Devinu. 
Na tržaškem konservatoriju je zatem z odliko zaključila specialistični bienij druge stopnje iz klavirja in 
usposobljenostni bienij druge stopnje za docente klavirja. Udeležila se je številnih mojstrskih tečajev, ki 
so jih vodili priznani pianisti. Uspešno se je uvrstila na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. 
Predstavila se je v različnih zasedbah na koncertnih odrih Italije, Slovenije, Madžarske, Avstrije in na Hr-
vaškem. Redno sodeluje in koncertira v številnih komornih in orkestrskih sestavih. Claudia Sedmach je 
del novonastale skupine Phoenix Piano kvartet (osemročno igranje klavirja). Posveča se pedagoškemu 
delu, korepetiranju in koncertiranju. Od leta 1990 je docent in korepetitor na šoli Glasbene matice Marij 
Kogoj v Trstu.

Spored:

Francis Poulenc (1899–1963):
Les chemins de l’amour

Gabriel Fauré (1845–1924):
Au bord de l’eau
Après un rêve
Le papillon et la fleur

Claude Debussy (1862–1918):
Beau soir
Ariettes oubliées

 Paysages belges – Chevaux de bois

Francis Poulenc (1899–1963):
La Courte Paille

 Quelle aventure!
 Ba, Be, Bi, Bo, Bu

Vladimir Lovec (1922–1992):
Ogenjvoda
Džungla

Pauline Viardot-García (1821–1910):
Habanera

Joaquín Rodrigo (1901–1999):
Cuatro madrigales amatorios

¿Con qué la lavaré?
¿De dónde venís, amore?
De los álamos vengo, madre

Fernando Obradors (1897–1945):
El Vito


