
ČETRTKOVA SOZVOČJA 
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

GLASBENA ŠOLA TREBNJE  
v sodelovanju  

z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje
vabi na  

5. koncert iz cikla

v četrtek, 25. julija, ob 19.30

Tanja Sonc, violina (Slovenija)

Boris Borgolotto, violina (Francija)

Ribal Molaeb, viola (Libanon)

Marc Girard Garcia, violončelo (ZDA/Francija)

2019

Na zadnjem četrtkovem sozvočju se nam bo predsta-
vil godalni kvartet, katerega člani so mednarodno uve-
ljavljeni glasbeniki, ki so za svoje umetniško ustvarja-
nje prejeli številne nagrade in priznanja:

TANJA SONC sodi v prvo generacijo nadarjenih sloven-
skih violinistov. Je prejemnica številnih priznanj in prvih 
nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Med 
drugim je bila zmagovalka Brahmsovega tekmovanja v 
Avstriji (2011) in tekmovanja New Stars v Berlinu. Trenu-
tno je članica Züriškega komornega orkestra.

BORIS BORGOLOTTO je zaradi svojih temperamentnih 
in čustvenih interpretacij ter stika, ki ga na odru naveže z 
občinstvom, prejel 1. nagrado fundacije IBLA v New Yor-
ku ter 1. nagrado »American Fine Arts«. Leta 2012 je prvič 
nastopil v koncertni dvorani Carnegie in imel turnejo po 
ZDA. Kot »vzhajajoča zvezda« je bil povabljen na glasbeni 
festival Great Mountains v Južni Koreji.

RIBAL MOLAEB se je z recitali večkrat predstavil na raz-
ličnih evropskih odrih, med drugim dvakrat tudi v presti-
žni koncertni hiši Musikverein na Dunaju. Od leta 2010 je 
član orkestra Zahodno-vzhodni divan, ki ga vodi dirigent 
Daniel Barenboim. Poleti leta 2015 je ustanovil Molaebov 
festival komorne glasbe in likovne umetnosti. Trenutno 
živi v Švici, kjer deluje kot komorni glasbenik in umetniški 
vodja festivala SUMITO.

MARC GIRARD GARCIA je prejemnik številnih nagrad: 
bil je zmagovalec Mednarodnega tekmovanja sodobne 
madžarske glasbe v Balassagyarmatu in finalist medna-
rodnega tekmovanja v Épernayju. Leta 2014 je s pianis-
tom Ianom Barberjem in z violončelistom Borisom Borgo-
lottom ustanovil trio Zadig. Od ustanovitve je zasedba na 
mednarodnih tekmovanjih osvojila že 11 nagrad, poleg 
tega pa redno gostuje v velikih dvoranah po vsem svetu.

Jedro koncerta bo predstavljala unikatna skladba Sui-
te del Angel, ki združuje sloga dveh velikanov klasične 
glasbe – genija baročne glasbe in argentinskega moj-
stra tanga. Suita je posvečena kvartetu Artemis, ki je 
bil do sedaj edini izvajalec te skladbe. Tokrat bomo 
imeli priložnost, da delo prvič slišimo tudi v Sloveniji. 
Ostale skladbe, ki jih bomo slišali na koncertu, so prav 
tako tesno povezane s plesom, pa naj bo to polka, tan-
go, orientalski ali ljudski ples.

Kristina Gregorčič


