
______________________________________________________________________________________________________________________
Kulturno društvo Leskovec pri Krškem, Ulica 11. Novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem, matična številka: 1167049, davčna številka: 61637475, 

TRR: 02982 – 0090843957. 

 

     KULTURNO DRUŠTVO 
LESKOVEC PRI KRŠKEM 

  
  Status društva v javnem interesu 

 
 

 

 
 

Razpis - povabilo k sodelovanju na 21. Aninih glasbenih večerih v letu 2023 
 
KD Leskovec pri Krškem in Župnija Leskovec pri Krškem tradicionalno organizirata Anine 
glasbene večere v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem, ki vsako leto gostujejo mlade, 
perspektivne in uveljavljene glasbenike.  
 
V nadaljevanju navajamo razpisne pogoje za sodelovanje glasbenikov na 21. Aninih glasbenih 
večerih, ki se bodo odvijali v poletnih mesecih v cerkvi Sv. Ane v Leskovcu pri Krškem. Le-ti 
bodo pomagali organizatorju pri izbiri nastopajočih za sodelovanje na koncertih. 
 
 
Pogoji sodelovanja v letu 2023 so naslednji: 
 

• Anini glasbeni večeri se izvajajo v baročni cerkvi posvečeni sv. Ani v Leskovcu pri 
Krškem (Posavje). Cerkev (http://www.zupnija-leskovec.si/o-zupniji/podruznicne-
cerkve) je akustična, primerna za izvajanje solističnih vokalnih ali instrumentalnih 
izvajalcev kot tudi komornih glasbenih zasedb ali vokalnih skupin in zborov. Sprejme 
do 100 obiskovalcev. V primeru omejitev glede zbiranja zaradi epidemije Covid-19 
bodo v veljavi takrat veljavni ukrepi NIJZ in Vlade RS. 
 
Nastopajočim je za intoniranje in/ali spremljavo na voljo klavinova.  
 
V cerkvi Sv. Ane so za izvajanje na voljo tudi orgle.  Mojster Marjan Bukovšek je obnovil 
in dodelal obstoječe orgle o katerih si lahko več preberete na povezavi 
(http://www.zupnija-leskovec.si/images/stories/Obnovljene_orgle_pri_sv__Ani-
Leskovec_pri_Krškem.pdf). 

 
• Anini glasbeni večeri so povezani v cikel štirih koncertov, ki se bodo izvedli v obdobju 

od 17. junija do 2. septembra 2023: 
 

Prvi koncert v juniju – nedelja, 18. 6. 2023, ob 19. uri 
Drugi koncert v juliju – sreda, 26. 7. 2023, ob 20.15 uri 
Tretji koncert v avgustu – petek, 18. 8. 2023, ob 20. uri  
Četrti koncert v septembru – sobota, 2. 9. 2023, ob 19. uri  

 
• Glasbeni program naj obsega približno 45 minut glasbe. 

Izvajan program je po izbiri izvajalcev. Naj zajema skladbe, ki so primerne za izvajanje 
v sakralnem ambientu. 
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Izvajan program se predhodno pošlje organizatorju v pregled in potrditev.  
Organizator poskrbi za povezovanje koncerta in tisk koncertnega lista.   
 

• K sodelovanju vabimo mlade glasbenike (posameznike in skupine), ki si utirajo pot na 
svoji glasbeni poti ali že uveljavljene mlade virtuoze, ki želijo koncertirati in si pridobiti 
čim več izkušenj v svojem glasbenem ustvarjanju. 
Vsi zainteresirani naj do vključno 05. marca 2023 pošljejo življenjepise in dosežke na 
naslov: 
KD Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem ali po 
elektronski pošti na naslov: info@kd-leskovec.si.   

 
• Dodatna vprašanja v zvezi z razpisnimi pogoji, honorarjem in ostalimi podrobnostmi 

glede koncertov zainteresirani pošljejo na info@kd-leskovec.si ali pokličejo 041 813 
045.  
 

• Več o preteklih Aninih glasbenih večerih si lahko preberete na spletni strani KD 
Leskovec in Župnije Leskovec pri Krškem.  

 
 

Filip Černelč, predsednik KD Leskovec 

 

 

 

V Leskovcu, 06. 02. 2023 
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