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  SGU Scaramelli Bass Quiartet med vrhunci letošnjega Salona glasbenih 

umetnikov na Lentu.  

 

Salon glasbenih umetnikov od 22. do 30. junija v Unionski 

dvorani tradicionalni prostor za mladostno komorno muziciranje 

 

Dvorana Union tudi letos v Salonu glasbenih umetnikov na Festivalu Lent omogoča mladim 

komornim talentom, da s svojim muziciranjem razveseljujejo ljubitelje klasične glasbe. 

Posebnost letošnjega programa so zanimive in dokaj redke zasedbe; med drugimi dve harfi, štirje 

kontrabasi in osem saksofonov. 

Na otvoritvenem večeru je nastopil harfist Brin Bernatovič, dobitnik številnih nagrad in 

priznanj, eden iz mariborske vrste vedno bolj uveljavljenih in priznanih glasbenikov, ki je skupaj 

s hrvaško kolegico iz Akademije za glasbo v Zagrebu, Veroniko Čiković, interpretiral priredbe 

za dve harfi in poskrbel za mehko zvenečo uverturo v festival. 

Še en domači talent, pianist Vid Homšak, ki je na Salonu že nastopil pri šestih letih kot izredno 

nadarjen v razredu mag. Saše Gerželj Donaldson, ta čas pa s kolegi z Univerze za glasbo in 

upodabljajočo umetnost v avstrijskem Gradcu, v triu Triphon (Vid Homšak, klavir; Valerie 
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Burndorfer, flavta; Leonora Schachenhofer, violončelo), žanje uspehe in dosega prva mesta. 

Nazadnje na tekmovanju Prima La Musica v Avstriji, kjer so v kategoriji "odprte zasedbe" 

dosegli 1. nagrado in postali absolutni zmagovalci. Med vrhunce letošnjega Salona sodi tudi 

koncert Scaramelli Bass Quarteta (Jošt Lampret, Žiga Trilar, Grega Rus, Todor Marković) – 

torej štirih kontrabasistov, ki igrajo na glasbila Sergia Scaramellija, omeniti pa kaže še Duo 

Novum in Klavirski trio Rupnik. 

Večer opernih arij in duetov sta izvedla sopranistka Nadia Terniffi in tenorist Gregor 

Ravnik ob spremljavi pianistke Beate Barcze. V treh večerih pa so se predstavili še letošnji 

nagrajenci tekmovanja TEMSIG: enajstletna Chiarra Gregorc Planinc, citre, Trio 

Amicus, kitarist in kontrabasist Valentin Novak, Quartet Four Characters, harfistka Leto 

Križanič Žorž, ki je že drugič osvojila vseh sto točk, in Oktet saksofonov Saxfam, ki je prejel 

posebno priznanje za izjemno interpretacijo. 

 


