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OBVESTILO ZA JAVNOST

»GLASBA NA HRIBU«
Mario Perestegi, orgle; solo koncert
petek, 24. oktobra 2014, ob 19.00, cerkev sv. Jožefa Celje
V okviru koncertov iz sklopa ''Glasba na hribu'', ki jih pripravljamo v Domu sv. Jožef, bomo 24. oktobra
2014 gostili vrhunskega organista Maria Perestegija iz Zagreba.
Koncertni organist in pedagog, prof. Mario Perestegi (1971) je diplomiral iz cerkvene glasbe na Vseučilišču v
Zagrebu - Inštitut za cerkveno glasbo «Albe Vidaković». V času študija cerkvene glasbe orgle je študiral pri
akademiku rednem profesorju Anđelku Klobučarju pri katerem je tudi naredil orgelsko diplomo. Orgle glavni
predmet študiral na Akademiji umetnosti v Novem Sadu pri red. prof. Andriju Galunu.
Podiplomski študij orgel s temo »Orgelska sonata – Simfonija v XX. stoletju« je opravil na Akademiji za
glasbo pri rednem profesorju Hubertu Bergantu in dobil naziv specialist – orglavec.
Specializacijo iz orgel s temo »18 Leipziger Choräle« je študiral pri red. prof. Mariu Penzarju na zagrebški
»Muzički akademiji«
V interpretaciji francoske orgelske literature izpopolnjeval se v Parizu pri znani organistki Marie-Claire
Alain.
Senat Akademije za glasbo v Ljubljani mu je 24. 5. 2000 je priznal »Pomembna umetniška dela na
področju orgelske poustvarjalnosti«.
19. 12. 2002 – docent / področje orgel
19. 12. 2007 – izredni profesor / področje orgel
Do zdaj je izvedel čez 300 koncertov, kot solist na orglah in v različnih komornih zasedbah. Dve večji
turneji po Avstraliji 2005 in ZDA 2006. Posnel več sonat in zgoščenko. Velikokrat imel priložnost
inavgurirati nove orgle, za katere je osebno naredil dispozicije.
Dom sv. Jožef v vlogi soustvarjalca kulturne podobe knežjega mesta privablja izvrstne izvajalce, katerih
delovanje sodi v sam vrh slovenske in mednarodne kulturne ustvarjalnosti. Koncertni dogodek je
zagotovo eden takšnih, ki ga nikakor ne gre prezreti, zato vljudno vabljeni – vstop je prost!
Hvala in lep pozdrav!
Miha Lokovšek,
koordinator Orglarske šole sv. Jožefa Celje
Celje, 15. oktobra, 2014
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PRILOGA:
plakat in letaki koncerta

