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Junijski večeri klasične glasbe v Ankaranu  

 

Ankaran, 30. maj 2022 – Preludij v letošnje poletje bo v Ankaranu v znamenju klasične glasbe. 

Tri junijske četrtkove večere bodo na slikovitem vrtu nekdanjega benediktinskega samostana, 

danes Hotela Convent v Ankaranu, zaznamovali nastopi izjemnih glasbenikov različnih generacij. 

Rdeča nit glasbenega niza je 330. obletnica rojstva Giuseppa Tartinija, v sodelovanju s »Tartini 

330«. Občina Ankaran z že drugo izvedbo poletnih večerov klasične glasbe nadaljuje krepitev 

kulturnih vsebin na področju klasične glasbe ter s tem širi raznoliko kulturno dogajanje v okviru 

poletnega festivala »Poletje v Ankaranu«.   

Preludij v letošnje poletje bo v Ankaranu v znamenju klasične glasbe. Na slikovitem vrtu nekdanjega 

benediktinskega samostana, danes Hotela Convent v Adrii Ankaran, bodo na tri junijske četrtkove večere 

nastopili izjemni glasbeniki različnih generacij, med njimi tudi Ankarančana - oče in sin, Romeo in 

Roman Drucker.  

Rdeča nit glasbenega niza je 330. obletnica rojstva Giuseppa Tartinija, v sodelovanju s »Tartini 330«, 

nastopili pa bodo:  

2. junija 2022, 20:30 Tartinijev oder mladih: Roman Drucker, klavir; Ana Julija Mlejnik, violina; 

Miloš Mlejnik, čelo.  

9. junija 2022, 20:30  Obalni komorni orkester v počastitev 330. obletnice Tartinijevega 

rojstva.  

16. junija 2022, 20:30  koncert Godalnega kvarteta Tartini: Miran Kolbl, violina; Romeo Drucker, 

violina; Aleksandar Milošev, viola; Miloš Mlejnik, čelo. Spored: G. Tartini, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, A. Dvořák. 

V primeru slabega vremena bosta prvi in zadnji dogodek izvedena v kapeli Hotela Convent, nastop Obalnega 

komornega orkestra pa v primeru slabega vremena odpade.   

Občina Ankaran z že drugo izvedbo poletnih večerov klasične glasbe nadaljuje krepitev kulturnih vsebin na 

področju klasične glasbe, s katerimi širi raznoliko kulturno dogajanje v okviru poletnega festivala »Poletje v 

Ankaranu«.  

 

Zanimivost: Ankarančan Roman Drucker je mladi virtuoz, dijak umetniške gimnazije Koper in obenem študent 

priznanega Konservatorija »Cesare Pollini« v Padovi, kjer je svojčas muziciral tudi Giuseppe Tartini. 
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