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1.koncert
DRUMS AND DRUMMERS

Spored:

George Crumb (roj. 1929)
Idila za pogubljene | An idyll  
for misbegotten
za flavto in 3 tolkalce

Alojz Ajdič (roj. 1939)
Noč ... pogled v nebo 
za flavto in tolkala

Giacinto Scelsi (1905–1988)
Hyxos 
za flavto in tolkala
 
André Jolivet (1905–1974)
Suite en concert 
za flavto in tolkala

Steve Reich (roj. 1936)
Glasba za pet parov lesenih palčk

George Crumb (roj. 1929)
Idila za pogubljene | An idyll  
for misbegotten
za flavto in 3 tolkalce

Crumba glasbena zgodovina pogosto 
postavlja na začetke postmodernizma in 
gotovo gre za vplivnega avtorja, ki je s 
kritičnim premislekom modernističnih 
tehnik in širšim pogledom v preteklost 
ter v druge kulture zaznamoval glasbo 
zadnje polovice stoletja. Čeprav sklada-
telj trga vezi s strogim modernizmom, 
pa je prelom z modernizmom le po-
vršinski. Crumb z značilnim mirom, 
zbranostjo, osredotočenostjo svoje glasbe 
na najbolj bistveno nasprotuje globlji 
dediščini, večstoletni filozofiji zahodne 
umetne glasbe – njen materializem, 
osredotočanje na pomen gradiva in na 
metodologijo nadomešča s tem, da v 
glasbo vrača močnejšo duhovnost, bolj 
kot tehniko ceni naravo, bolj kot spek-
takel izvedbe zasleduje ritualno naravo 
glasbe. 

Takšno je tudi delo Idila za pogublje-
ne (An Idyll for the Misbegotten) iz leta 
1985. V glasbeno refleksijo zajema 
položaj sodobnega zahodnega človeka 
v odnosu do širšega konteksta, odnosu 
do planeta in zgodovine. V komentar je 
zapisal, da je pogubljenje v naslovu po-
vezano s položajem človeške vrste, ki je s 
svojim odnosom do narave postala mo-
narh umirajočega sveta. Nov razmislek 
odnosa do narave ga je vodil do najbolj 
prvinskih glasbil, flavte in tolkal. Z zgo-
dovinsko referenco, citatom Debussyje-
vega dela Syrinx za solistično flavto je 
spomnil na skladatelja, ki se je oziral v 

Aleš Kacjan – flavta 
Špela Cvikl – tolkala 
Matevž Bajde – tolkala 
Franci Krevh – tolkala 
Barbara Kresnik – tolkala 
 
Metod Tomac – dirigent 
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želel nove skladbe in nastala je glasba, 
ki odseva omenjene skladateljeve ideale 
– flavta in tolkala posredujejo občutek 
prvinske zvočnosti, ki pa jo Jolivet z ne-
navadnimi ritmi in poglobljeno zvočno 
rabo tolkal pretaplja v sodobnejšo este-
tiko.  

Steve Reich (roj. 1936)
Glasba za pet parov lesenih palčk

Skladatelji ameriške repetitivne oziro-
ma minimalistične smeri so posegli v 
ustaljene načine ustvarjanja glasbe na 
mnogih ravneh. Poleg najočitnejšega 
– popolne redukcije materiala na pona-
vljajoče se kratke module in odpovedi 
razvoju, teleologiji glasbe – so močno 
spremenili tudi vlogo skladatelja. Po 
vzoru rock ali jazz zasedb so sestavljali 
in vodili lastne ansamble, za katere so 
skladali in v njih tudi igrali. Steve Reich 
je študiral bobne, a se na poti k jazzovski 
karieri preusmeril v skladanje. Za svojo 
zasedbo Steve Reich and Musicians 
je leta 1972 na evropski turneji zložil 
skladbo, ki jo lahko igrajo tolkalci pov-
sem brez opreme, ki jih običajno obre-
menjuje na gostovanjih – Glasbo ploska-
nja (Clapping Music) in njeno izvedbo 
je navdahnil nastop plesalcev flamenka 
ob spremljavi ploskanja. Leto pozneje 
je nastalo še delo Glasba za pet parov 
lesenih palčk (Music for Pieces of Wood), v 
katerem je Reich uporabil priročna tol-
kala, uglašene palčke. Glasbeniki nanje 
igrajo ponavljajoče se module, ki pa v 
treh odsekih postajajo postopno krajši. 
Podobno kot Terry Riley v skladbi V C 
(In C), se je tudi Reich kot izkušen glas-

beni praktik zavedal, da je glasbenikova 
intuicija lahko včasih pomembnejša 
od skladateljeve zamisli in tolkalcem v 
skladbi omogoča, da sami določajo šte-
vilo ponavljanj modulov.  

naravo in k Vzhodu, kar je dopolnil še z 
delcem poezije pesnika Sikong Šuja iz 8. 
stoletja. V navodilo za izvedbo skladbe 
je zapisal nenavadno, domala neure-
sničljivo, a vsebinsko močno navodilo: 
»Moja Idila se najbolje sliši od daleč, 
iznad jezera, ob mesečini avgustovskega 
večera.«

Alojz Ajdič (roj. 1939)
Noč ... pogled v nebo 
za flavto in tolkala

Crumbovo skladbo smo v Ljubljani 
prvič slišali leta 1997, na skladateljevem 
gostovanju, ki ga je vodila tolkalka ter 
muzikologinja Amy Lynn Barber. Tiste-
ga leta pa je za njo in za flavtista Aleša 
Kacjana novo delo zložil Alojz Ajdič. 
Skladatelj je delo Noč … pogled v nebo 
oblikoval v svoji značilni zavezanosti 
klasičnim pravilom, gradnji z motivi 
in kontrasti na eni strani in barvitosti 
glasbil na drugi. Tako se ta nokturno za 
flavto in tolkala giblje med epizodami 
zasanjanosti, refleksije, počasnega izvija-
nja melodij iz tišine in med ritmičnimi 
izbruhi, prebujenimi udarci, gibanjem. 

Giacinto Scelsi (1905–1988)
Hyxos 
za flavto in tolkala

Podobno kot Crumb, tudi Giacinto 
Scelsi presega svoj zgodovinski kontekst, 
obdobje evropskega modernizma v drugi 
polovici 20. stoletja – ta okvir je presegal 
že z raziskovanjem vloge improvizaci-
je pri skladanju, poglabljanjem v zven 

enega samega tona, z ustvarjanjem, od-
maknjenim od vrelišč novega v sodobni 
glasbi in tudi s svojevrstno mistiko. 
Hyxos je zložil leta 1955 in je zgodnje 
delo, v katerem pa se že zaslišijo pozor-
nost do življenja vsakega tona, quasi im-
provizacijska gradnja skladbe v epizodah 
in obredni vtis glasbil. Hyxos je sicer 
grški izraz, ki pomeni »vladarji tujih de-
žel«, označuje pa Hikse, slabo poznano 
ljudstvo, ki se je okrog leta 1650 pr. n. št. 
za približno stoletje naselilo v Egiptu.

André Jolivet (1905–1974)
Suite en concert 
za flavto in tolkala

Jolivet je bil skladatelj mnogih zanimanj. 
Leta 1929 je poslušal prvo francosko 
izvedbo Amerik (Ameriques) Edgarda 
Varèsa, ki ga je povsem prevzela. Postal 
je Varèsov edini evropski učenec in po-
zneje tudi dober prijatelj. Pod njegovim 
vplivom je začel premišljeno skladati 
tudi za tolkalske zasedbe – delo Cérémo-
nial za šest tolkalcev, posvečeno Varèsu, 
je Slowindov festival predstavil leta 
2009. Ne glede na zanimanja za nova 
glasbila in tehnike, pa je Jolivet želel 
obnoviti starodaven, prvinski pomen 
glasbe, pomen glasbe iz dobe, v kateri 
je veljala za čarobno, za izraz svetega v 
človeški skupnosti. 

Suite en concert za flavto in tolkala iz leta 
1965 je skladateljev neuradni drugi kon-
cert za flavto. Naročil ga je Jean-Pierre 
Rampal, za katerega je Jolivet leta 1949 
že napisal Koncert za flavto in godala. 
Po mnogih izvedbah si je Rampal za-
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Alojz Ajdič (roj. 1939)
Sprva je na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani diplomiral kot klarinetist, nato pa 
je študiral še kompozicijo pri profesorju 
Urošu Kreku. Deloval je tudi kot peda-
gog in ravnatelj glasbenih šol v Kranju 
in Celovcu, po upokojitvi leta 2002 pa 
se je posvetil izključno skladanju. V nje-
govem obsežnem opusu najdemo tudi tri 
simfonije in številna druga simfonična 
dela, opero Brata, postavljeni v čas dru-
ge svetovne vojne, modernistično ostro 
kantato Taborišče Ravensbrück ter vrsto 
komornih in instrumentalnih skladb. Za 
svoje kompozicije je prejel številne na-
grade, tudi nagrado Prešernovega sklada 
za Simfonijo št. 3 za tolkala in simfonični 
orkester (1993). Ajdič tradicionalnemu 
glasbenemu izrazu, v katerem rad razvija 
občutljive melodične linija, previdno, a z 
zanimanjem dodaja novejše slogovne od-
tenke, rabo tolkal v simfoničnem orke-
stru, barvna iskanja v komorni glasbi ali 
sledi minimalizma in repetitivnosti.

Giacinto Scelsi (1905–1988)
V vsakem pogledu skladateljski posebnež 
se je rodil v aristokratski družini, kar mu 
je omogočilo popolno izobrazbo, pa tudi 
potovanja, na katerih je med drugim spo-
znal Jeana Cocteaua in Virginijo Woolf, 
se spoprijateljil s Henrijem Michauxom 
in Salvadorjem Dalijem ter obiskal In-
dijo in Tibet. Kot prvi italijanski sklada-
telj je temeljito spoznal drugo dunajsko 
šolo in dodekafonijo in tudi v Scelsijevi 
pozni glasbi se zasliši vpliv Webernove 
ekonomike, poleg tega pa ga je enako 
močno zaznamovalo tudi spoznavanje z 
glasbeno-duhovnim svetom Aleksandra 
Skrjabina. 
Skladateljev razmeroma obsežen zgodnji 
opus še ne izstopa in estetiko, ki jo danes 
povezujemo s Scelsijem, je začel razvija-
ti po drugi svetovni vojni, na prelomu v 
petdeseta leta. Pred tem je doživel dušev-
no krizo in prestajal naporno zdravljenje, 
iz težav pa je sam našel pot s svojevrstno 
metodo neskončnega zamaknjenega po-
navljanja istega tona na klavirju. Novo 
obdobje prinese glasbo, ki morda več 
dolguje poslušanju enega samega tona v 
izzvenevanju, pa tudi duhovnim in filo-
zofskim iskanjem v modrostih Vzhoda, 
kot dodekafoniji in tradicionalni glasbe-
ni obrti. Postopno je razvil glasbo počasi 
drsečih tonov in zvenov, vodenja majh-

George Crumb (roj. 1929)
Kompozicijsko znanje je Crumb pridobil 
na univerzah v Illinoisu in Michiganu, 
študiral pa je tudi z Borisom Blacherjem 
na Visoki šoli za glasbo v Berlinu. Do 
upokojitve leta 1997 je sam poučeval na 
znanih ameriških univerzah, predvsem 
na Univerzi v Pennsylvaniji. Iz raznolikih 
zanimanj od tradicionalnih kompozicij-
skih vzorcev do dediščine druge dunaj-
ske šole je Crumb zgradil poseben slog, 
odprt tako za eksperimente, kot tudi za 
ljudsko glasbo svoje domovine in odda-
ljenih kultur. 
Z vrsto del z začetka sedemdesetih let se 
je hitro uveljavil kot eden najzanimivej-
ših skladateljev svojega časa. Črni angeli 
za ozvočen godalni kvartet so nastali kot 
odziv na vietnamsko vojno. V skladbi je 
Crumb z močno simboliko, citati in alu-
zijami (Schubertov Kvartet Smrt in dekli-
ca, Dies irae, renesančna glasba) naslikal 
boj med dobrim in zlim, z ozvočenjem 

pa je ojačil sicer komaj slišne zvoke raz-
širjenih godalnih tehnik. Monumentalen 
klavirski ciklus Makrokosmos idejo oja-
čenja prenese na klavir in s tem razkrije 
sicer neslišne detajle – v drobnem zvoč-
nem gibu, izvedenem na klavirju, se prek 
mikrofona in zvočnika razpre pravo malo 
vesolje. Akustične raziskave je dodal 
tudi v pesemski cikel Starodavni glasovi 
otrok na poezijo Federica Garcie Lor-
ce – skladba se začne s petjem v prosto 
zveneče klavirske strune, odvije pa se v 
skrivnostnem sobivanju modernističnih 
glasovnih tehnik in ljudskih zvočnosti. 
Na te načine Crumb v glasbi načenja 
vprašanja o življenju, smrti, ljubezni. Sam 
je nekje dejal: »Glasba se nam predstavlja 
z dvojnostjo misli in intuicije. Oglašanje 
in slišanje glasbe kot glasu, kot petja, je 
skladateljev lirični, intuitivni vzgib. Na-
loga misli pa je, da te vzgibe uravnava, 
kajti glasba je pravzaprav sistem razmerij 
v službi teh duhovnih vzgibov.«

BIOGRAFIJE
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Steve Reich (roj. 1936)
Eden najslavnejših praktikov repetitiv-
ne glasbe je to tehniko v svojih začetkih 
najbolj samosvoje prakticiral v delu z 
magnetofonskimi trakovi, sklenjenimi v 
zanke, v delih It‘s Gonna Rain (1965) in 
Come Out (1966) in s tem odkril čar fa-
znih pomikov, kontrapunkta enakih linij 
v le malenkost različnih hitrostih. Nato 
je ustvaril nekaj zanimivih kontrapunk-
tičnih komornih del, kot je Glasba za 18 
glasbenikov (1974–1976). V tem obdobju 
je tradicionalno občinstvo repetitivno 
glasbo v koncertnih dvoranah pogosto 
celo odkrito zavračalo in med izvedbo 
Reicheve skladbe Štiri orgle (1970) v ne-
wyorškem Carnegie Hallu so poslušalci 
glasno protestirali in zahtevali prekinitev 
koncerta. 
Osemdeseta leta v sodobnih skladatelj-
skih praksah pogosto pomenijo mehča-
nje ostrih robov, zbliževanje ustvarjalcev 
in širšega občinstva, kar  velja tudi za re-
petitivne avtorje. Reich se je v tem času 
spoprijel s pisanjem za veliki simfonični 
orkester in zbor, ko je leta 1984 dokon-
čal Puščavsko glasbo (The Desert Music). 
To glasbo bi lahko označili kot otoplitev 
starejšega ostrejšega repetitivnega sloga, 
a hkrati je šlo tudi za sintezo znanih an-
sambelskih tekstur v novem kontekstu. 
Drugo ključno delo osemdesetih let so 

Različni vlaki (Different Trains, 1988) z 
glasbeno sinhronizacijo muzikalnih la-
stnosti predvajanega govora. 
Reich je med prvo generacijo avtorjev 
repetitivne glasbe morda še najmočneje 
obdržal željo po raziskovanju – refleksi-
jam afriških ritmov ali iskanju posebnih 
učinkov posnetega zvoka je dodajal raz-
iskavo svojih judovskih korenin, instru-
mentalno onomatopoijo zvokov veleme-
sta ali vračanja v orkestrske teksture.

Primož Trdan

nih, poltonskih, četrttonskih razlik med 
njimi, subtilnih utripanj in nihanj fre-
kvenc. V tem slogu je zložil pomembna 
dela, kakršna sta Godalni trio (1958) in 
Štiri skladbe za komorni orkester (1959). 
Odnos do zvoka, prepuščanje njegovemu 
zvenenju in umikanju lastnega sebstva iz 
tega zvenenja je Giacinto Scelsi razširil v 
celotno svoje umetniško življenje, saj je 
odklanjal širjenje svojih fotografij in se 
je podpisoval s simbolom kroga in vodo-
ravne črte pod njim. Poleg tega je začel 
svoje komponiranje vezati na improviza-
cije, ki jih je sam snemal, nato pa so jih 
njegovi sodelavci in glasbeniki transkri-
birali v različne zapise. V sedemdesetih 
letih je njegova glasba začela dosegati 
širša občinstva, a je bil to tudi čas, ko je 
počasi prenehal s skladanjem. Scelsijev 
radikalno osebni umik v zven se v zgodo-
vinski retrospektivi izkaže kot del širšega 
gledanja na esenco glasbe, ki so jo v raz-
ličnih zgodovinskih momentih in delih 
sveta začutili skladatelji od Mortona Fe-
ldmana do Luigija Nona, od spektralista 
Tristana Muraila do utrjevalca novejših 
eksperimentalnih poti James Tenneya.

André Jolivet (1905–1974)
Francoski skladatelji, rojeni na začetku 
20. stoletja, so delovali v času napetih 
estetskih sprememb in trenj. André Jo-
livet je sprejemal novosti, a ne za vsako 
ceno. Preizkusil je Martenotove valove, 
zgodnje elektronsko glasbilo, različne 
instrumentalne kombinacije od tolkal-
nih ansamblov do orjaških orkestracij, v 
svojo glasbo pa je vabil vplive tradicijskih 
glasb z različnih delov sveta, literature in 
drugih umetnosti. Hkrati pa je sodelo-
val pri nastanku skupine Mlada Francija 
(La jeune France), ki je opozarjala pred 
pretirano abstraktnimi glasbenimi usme-
ritvami v francoski glasbi, vključno z zelo 
razširjenim neoklasicizmom, člani pa so 
bili tudi Olivier Messiaen, Jean-Yves Da-
niel-Lesur in Yves Baudrier. 
Ob skladateljevi komorni glasbi zlasti 
izstopajo koncertantna dela, v katerih 
je Jolivet znal izkoristiti virtuoznost in 
zven vsakega glasbila, tudi mnogih, ki 
se redkeje pojavijo v solistični vlogi. Kot 
glasbeni direktor v gledališču Comédie-
-Française je pogosto pisal scensko glas-
bo. Leta 1961 je postal profesor kompo-
zicije na Pariškem konservatoriju.
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antologijski pregled solističnih skladb 
za flavto iz 20. stoletja, in sodelovanje 
pri izdajah portretnih plošč slovenskih 
skladateljev – Primoža Ramovša, Pavla 
Mihelčiča in Petra Kopača. Pomemben 
je tudi njegov prispevek k bogati sne-
malni dejavnosti kvinteta Slowind (osem 
zgoščenk in DVD-plošč), sodeloval pa je 
tudi pri legendarnih projektih Zlata ladja 
in Maček Muri.
Med imeni, s katerimi je imel čast so-
delovati kot solist ali član različnih or-
kestrov in komornih skupin, omenimo 
Carlosa Kleiberja, Lorina Maazela, Ri-
carda Muttija, Heinza Holligerja, Ale-
ksandra Rudina, Jacka Kaspczyka, Vinka 
Globokarja, Aleksandra Madžarja, Ar-
vida Engegårda, Rudolfa Baršaja in Ro-
berta Aitkena.

INTERPRETI

Aleš Kacjan
Rojen je 1958 v Ljubljani, kjer je z odliko 
diplomiral na Akademiji za glasbo v ra-
zredu prof. Borisa Čampe. V času študija 
je prejel študentsko Prešernovo nagrado. 
Po šolanju v Ljubljani se je izpopolnje-
val v Londonu pri prof. Michie Bennett 
in v Salzburgu pri prof. Ireni Grafenau-
er. Leta 1986 je zmagal na tekmovanju 
jugoslovanskih glasbenih umetnikov v 
Zagrebu. Od leta 1985 je prvi flavtist 
Orkestra Slovenske filharmonije. Po-
leg igranja v orkestru je veliko nastopal 
kot solist in kot član različnih komornih 
skupin. Je ustanovni član pihalnega kvin-
teta Slowind, s katerim nastopa po Evro-
pi, ZDA, Mehiki, Mongoliji ter na Ja-
ponskem. Za svoje delovanje je Slowind 
prejel Župančičevo nagrado mesta Lju-
bljane, nagrado Prešernovega sklada in 
Bettetovo nagrado. 
Njegovo delovanje na diskografskem po-
dročju pokriva zelo širok spekter, tako v 
solistični kot v komorni igri: od glasbe 
20. stoletja različnih žanrov (s pianistom 
Bojanom Goriškom je posnel plošče z 
deli Prokofjeva, Joliveta, Dutilleuxa in 
Messiaena, s kitaristom Jerkom Nova-
kom pa opus Astorja Piazzolle) prek vr-
huncev klasicizma (Mozartovih koncer-
tov za flavto) do baročne literature (dela 
C. Ph. E. Bacha in J. J. Quantza). Pose-
bej velja omeniti njegov zadnji posnetek, 

Filharmonični tolkalni ansambel se-
stavljajo tolkalci Orkestra Slovenske 
filharmonije. Kljub njihovemu osredo-
točenemu  poustvarjanju v osrednjem 
slovenskem simfoničnem orkestru, razi-
skujejo in razširjajo meje klasičnega tol-
kalnega repertoarja; komorno muzici-
ranje v različnih kombinacijah je njihov 
profesionalni in osebni izziv. Največkrat 
raziskujejo glasbeni prostor z »hišnimi« 
ansambli; Trobilnim ansamblom Sloven-
ske filharmonije  in Zborom Slovenske 
filharmonije. Njihova zgoščenka CAN-
TO INTIMO z deli slovenskih sklada-
teljev je prejela odlične kritike.
Filharmonični tolkalni ansambel sesta-
vljajo Barbara Kresnik, Špela Cvikl, Ma-
tevž Bajde ter Franci Krevh.
Barbara Kresnik je diplomirala leta 1995 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani v ra-
zredu Borisa Šurbka. Študij je nadaljevala 
v Franciji na konservatoriju v Versaillesu 
pri Sylviu Gualdi, kjer je diplomirala leta 
1996 s posebno nagrado skladatelja Jea-
na Aubina za najboljšo interpretacijo in 
oceno »La Medaille d’Or al unanimite«. 
Že v času študija in tudi pozneje se je re-
dno udeleževala seminarjev pomembnih 
tolkalnih pedagogov in izvajalcev, kot so 
Keiko Abe, Evelyn Glennie, Igor Lešnik, 
Jean Geoffroy idr. Sodelovala je z Orke-
strom Slovenske filharmonije (tudi kot 
solistka), Simfoničnim orkestrom RTV 
Slovenija, Orkestrom SNG Opera in ba-



let Ljubljana ter številnimi komornimi 
ansambli. S harfistko Nicoletto Sanzin je 
koncertirala v Sloveniji in Italiji. Je usta-
novna članica Slovenskega tolkalnega 
projekta (SToP) in v okviru skupine, de-
luje kot solistka, predavateljica in peda-
goginja. Sodelovala je pri izdaji različnih 
zvočnih posnetkov Studia za tolkala, tol-
kalcev Slovenske filharmonije in tolkalne 
skupine SToP.
Špela Cvikl je leta 2017 diplomirala 
na Visoki šoli za glasbo in gledališče v 
Hamburgu. V času študija je bila članica 
mladinskega orkestra Severnonemškega 
radia (NDR) in Ansambla za svetovno 
glasbo na Visoki šoli za glasbo in gleda-
lišče Hamburg. V sezoni 2013/14 je po-
stala štipendistka Simfoničnega orkestra 
v Göttingenu, leta 2015 pa je uspešno 
opravila avdicijo za dvoletno štipendi-
jo Orkestrske akademije v Državnem 
filharmoničnem orkestru v Hamburgu. 
Z omenjenim orkestrom se je udeleži-
la turneje po Južni Ameriki, nastopila v 
dvorani Elbphilharmonie in pod vod-
stvom šefa dirigenta Kenta Nagana kot 
komorna glasbenica nastopila na festiva-
lu Audi Sommer. Ob zaključku svojega 
štipendijskega obdobja je na komornem 
koncertu Orkestrske akademije izvedla 
krstno izvedbo skladbe Cimento bit skla-
datelja Rafaela Borgesa Amarala, ki je 
bila napisana za glasbenike akademije in 
posvečena njej. Po končanem študiju se 
je vrnila v domovino, kjer od septembra 
2017 deluje kot timpanistka Slovenske 
filharmonije.

Matevž Bajde je diplomiral iz tolkal 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od 
leta 1997 je član Orkestra Slovenske 
filharmonije. Občasno sodeluje pri pro-
jektih sodobne glasbe (Neofonia, Festi-
val Slowind idr.) ter muzicira z drugimi 
ansambli (Akademski pevski zbor Tone 
Tomšič UL, Glasbena mladina Sloveni-
je) in orkestri. Igra tudi v Trobilnem an-
samblu Slovenske filharmonije in je član 
Slovenskega tolkalnega projekta (SToP), 
ki sodeluje s svetovno priznanimi glasbe-
niki. Skupina je v petnajstih letih svojega 
delovanja pridobila velik ugled doma in v 
tujini (Hrvaška, Črna gora, Češka, Špa-
nija, Južna Koreja, Avstrija) ter je za svoje 
delo prejela Župančičevo nagrado (2013) 
in nagrado Prešernovega sklada (2014).
Franci Krevh je diplomiral iz tolkal na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani v razre-
du Borisa Šurbka. V Orkestru Slovenske 
filharmonije je zaposlen že petnajst let. 
V tem času se je predstavil tudi kot so-
list (Tan Dun, Koncert za papirna glasbila 
in orkester) ter ustvarjalec in povezovalec 
simfoničnih koncertov za mlade poslušal-
ce. Tolkala in tolkalna glasba so središče 
njegovega poklicnega in prostočasnega 
zanimanja. Vrsto let soustvarja program-
sko shemo Slovenskega tolkalnega pro-
jekta. Nove izzive išče z Ansamblom za 
sodobno glasbo MD7 ter ansamblom za 
staro glasbo Capella Carniola. Je soavtor 
Tolkalnega terminološkega slovarja ter 
vodja tolkalnih krogov.

Program Glasbenega društva Slowind programsko sofinancirata 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije  in  Mestna obËina Ljubljana.   


