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ZMAGOVALEC VČERAJŠNJEGA TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB V
NAJZAHTEVNEJŠI, KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI JE
PIHALNI ORKESTER KRKA
Zmagovalec včerajšnjega, 32. tekmovanja slovenskih godb v najzahtevnejši, koncertni težavnostni
stopnji, ki ga je v Laškem pripravil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), je Pihalni orkester
Krka. Tako je odločila petčlanska mednarodna strokovna žirija v sestavi Pieter Jansen
(Nizozemska), Lovrenc Arnič (Slovenija), Marko Munih (Slovenija), Henrie Adams (Španija) in Alex
Schillings (Nizozemska). Na najzahtevnejšem godbeniškem tekmovanju, ki poteka vsako leto v
drugem kraju, se je letos predstavilo osem najboljših pihalnih orkestrov z več kot 900 godbeniki,
poleg Pihalnega orkestra Krka še Laška pihalna godba, Godba Cerknica, Godba slovenskih železnic,
Pihalni orkester Premogovnika Velenje, Pihalni orkester Krško, Pihalni orkester Občine Šentjernej
in Pihalni orkester Zarja Šoštanj. Najvišje priznanje, zlato plaketo, sta poleg Pihalnega orkestra Krka
prejela še Godba Cerknica in Pihalni orkester Premogovnika Velenje.
V dobrih tridesetih letih je tekmovanje doseglo zelo visoko organizacijsko in izvedbeno raven. Vsako
leto orkestre ocenjuje petčlanska mednarodna strokovna žirija, katere člani so priznana imena
svetovnega godbeništva in kot taki sodelujejo na številnih tekmovanjih in festivalih po tujini.
Orkestri so včeraj izvedli dve obvezni skladbi, in sicer Al Piemonte Carla Alberta Pazzinija in Godbo na
čudežnem vlaku Roka Goloba ter skladbo po lastni izbiri. Odločitev strokovne komisije Zveze
slovenskih godb izpred let, ko je na tekmovanju uvedla izvedbo obveznih skladb, se je v teh letih
pokazala kot izjemno modra, saj so posledično začela nastajati nova kvalitetna dela za pihalne
orkestre, hkrati pa so se v orkestrih povečali zasedenost posameznih inštrumentov ter število in
usposobljenost godbenikov. Godbeništvo je tako postalo zadnja leta ena najštevilčnejših ljubiteljskih
dejavnosti pri nas.
KD PIHALNI ORKESTER KRKA (dirigent Matevž Novak, predsednik Mitja Turk)
Pihalni orkester Krka je mednarodno priznan in prodoren orkester. Leta 2005 je osvojil zlato medaljo
s pohvalo na Svetovnem glasbenem tekmovanju (Kerkrade, Nizozemska), leta 2006 prvo mesto na

tekmovanju slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji, leta 2010 pa je na mednarodnem
tekmovanju pihalnih orkestrov v madžarskem mestu Pécs, evropski prestolnici kulture 2010, osvojil
pokal Grand Prix za najboljši orkester tekmovanja. Orkester je bil ustanovljen leta 1957.
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