* Freska: Obisk Treh kraljev, Nadlesk, cerkev sv. Jedrt, slikar Tomaž od Senja, 1511.

TRIJE KRALJI ROMAJO
PREDBOŽIČNI KONCERT
Ljoba Jenče, glas
Domen Marinčič, viola da gamba
Janez Jocif, dude, oprekelj, portativ, psalterij

GRAD SNEŽNIK,
sobota, 17. december 2016, ob 18. uri
Vstopnina: 10 EUR

V predbožični čas vas vabimo, da skupaj doživimo vzdušje priprave
na novo rojstvo Luči. Naši gosti pripravljajo program iz zakladnice
slovenskih ljudskih pesmi in glasbenih praks srednjeveške in
renesančne Evrope. Domače pecivo gospodinj pa bo popotnica v
prihajajoči čas dišečih domov, kjer je še posebej o božiču prostor
za srečo, mir in ljubezen.
Predprodaja kart:
Tur servis Cerknica, Turistično informacijski center (TIC) Lož,
Grad Snežnik, sicer bodo karte na voljo ob samem dogodku,
eno uro pred pričetkom.

DRUŠTVO LJUBITELJEV
GRADU SNEŽNIK

Ljoba Jenče je po gimnaziji študirala ekonomijo in delovala
v turizmu, a se je pri 28. letih popolnoma preusmerila v delovanju –
k ohranjanju naše glasbene in pripovedne dediščine. Kot zbirateljica
notranjskega izročila in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila je
pričela kot svobodna umetnica leta 1988. Za naravni glas se je šolala na
seminarjih za eterični ton v Angliji, po letu 2000 pa negovala vokalno
tehniko pri več učiteljih solo petja. Sočasno z zbiranjem ljudskega blaga
se je učila mitskega dojemanja sveta in tradicijskega petja neposredno
od ljudi, nosilcev spomina na terenu ter s posnetkov iz arhiva GNI ZRC
SAZU in Radia Slovenija. Dokumentarno gradivo, kakor tudi avtorske
interpretacije je objavila na več edicijah. Sodelovala v številnih radijskih
in televizijskih oddajah doma in po svetu. K filmu Zadnji čoln/VPK, 2004,
Jasna Hribernik, je ustvarila avtorski vokal. Slovenijo je predstavljala na
Slovanskem koncertu v dvorani OZN v New Yorku, Moskvi, Strasburgu,
Parizu, gostovala po mestih Evrope in daljnih deželah od Tibeta, Tajske,
Nepala do Afrike, Kanade in Argentine. Leta 2015 je iz rok predsednika
države prejela medaljo za zasluge za ohranjanje ljudskega pesemskega
in glasbenega izročila. V letih 2011–2013 je sodelovala z ansamblom
za renesančno glasbo in ples Cortesia pri postavitvi trubadurske lirike
na slovenski oder. Na iniciativo evropskih pripovedovalcev je sprejela
izziv vodenja simpozija pripovedovanja na Ptuju in v sodelovanju z
nemcistko Marjano Benčina prevajanje Wolframovega srednjeveškega
epa Parzival.
Domen Marinčič je študiral violo da gamba v Nürnbergu in
pri Philippu Pierlotu na Visoki šoli za glasbo Trossingen. Poleg tega je
diplomiral iz čembala in končal podiplomski študij generalnega basa.
Leta 1997 in leta 2000 je dobil nagrado na Mednarodnem tekmovanju
Bach-Abel v Köthnu. Leta 2004 je soustanovil slovenski ansambel
musica cubicularis. Nastopa po vsej Evropi, v Kanadi in na Bližnjem
vzhodu s skupino Ensemble Phoenix Munich, s flavtistom Stefanom
Temminghom pa tudi z glasbeniki, kot so Emma Kirkby, Pino De
Vittorio, Dan Laurin, William Dongois, Manfredo Kraemer in Edoardo
Torbianelli. Sodeloval je pri snemanju več kakor tridesetih zgoščenk za
založbe Accent, Aeolus, BIS, Harmonia Mundi France, Oehms Classics,
Ricercar in Sony/DHM. Za razne izvedbe in notne izdaje je rekonstruiral
manjkajoče parte številnih skladb 16., 17. in 18. stoletja.
Janez Jocif je po končani gimnaziji v Škofji Loki študiral
arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Glasbeno se je izobraževal
na teoretskem oddelku Srednje glasbene šole in na oddelku za
zborovodstvo Pedagoške akademije v Ljubljani. Kot zborovodja je
sodeloval z mnogimi vokalnimi zasedbami med njimi s Komornim
zborom Loka, MePZ Glasbena matica Ljubljana, Slovenskimi kantorji
itd. V zadnjem času se posveča preučevanju izvajalske prakse zgodnje
glasbe posebej v povezavi z upodobitvami glasbenih instrumentov
na slovenskih gotskih freskah. Je vodja ansambla za staro glasbo
Capella Carniola in član mednarodnega ansambla Canso. Deluje
kot svetovalec za historično glasbo in ples pri Javnem skladu RS za
kulturne dejavnosti.

