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REFERENCE 

 
ARS RAMOVŠ ZAVOD ZA UMETNOST, MARKETING, PROMOCIJO IN INVESTIRANJE, LJUBLJANA 

(ekskluzivni izvajalec programa Seviqc Brežice) 

 
 Več kot 30 let tradicije (od 1982) pri razvoju in izvedbi neodvisnega in mednarodno dodobra uveljavljenega 

slovenskega kulturnega programa (Seviqc Brežice). Čeprav je bil zavod ustanovljen šele marca 1997, je povzel 

vse izkušnje, ki jih je Klemen Ramovš pridobil pri razvoju tega programa. 

 Utrjevanje povsem novih vsebin (stara glasba), ki so Slovenijo na tem področju uveljavile kot zanimivo in 

suvereno področje, rezultati in spoznanja, ki koristijo širši skupnosti. Uspešen razvoj slovenske scene stare 

glasbe, ko se vedno več slovenskih umetnikov ukvarja s tem področjem in s svojim talentom uspešno posega 

na evropski trg. 

 Združenje evropskih festivalov EFA (European Festivals Association) nam je 20. maja 2015 Seviqc Brežice v 

okviru pilotskega projekta »Europe for Festivals – Festivals for Europe« (Evropa za festivale – festivali za 

Evropo) dodelilo znak EFFE, s čimer se festival Seviqc Brežice med več kot 2000 kandidaturami pridružuje 761 

ambasadorjem evropskih festivalov. 

 Sofinanciranje Ministrstva za kulturo z večletnimi pogodbami vse od 2004 (2006-2006, 2007-2009, 2010-2013, 

2014-2017), ko je ministrstvo uvedlo ta način za najprestižnejše programe nevladnega sektorja. 

 Uspehi pri pridobivanju partnerjev iz javno-zasebnega partnerstva: Evropski festivali
1
 pridobijo v povprečju 12 

% sponzorstev in donacij, Seviqc Brežice bistveno več: 41 % (v 2010), 28 % (v 2011), 24 % (v 2012), 28 % (v 

2013), 42 % (v 2014). 

 Podpora tujih predstavništev: Avstrijski Kulturni forum Ljubljana, Francoski inštitut Charles Nodier, Institut 

Français Paris, Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Instituto Ramon Llull Barcelona, Predstavništvo Flamske 

Vlade na Dunaju, Veleposlaništvo Belgije v Ljubljani, Veleposlaništvo Nizozemske v Ljubljani in 

Veleposlaništvo Španije v Ljubljani so v letih 2010-2014 prispevali 39.032,90 EUR. 

 Koproducenti: ad Libitum Konzertwerkstatt GmbH (Ossiach, AT), AEBR MCH2018 (Maastricht, NL), 

Associazione Epicantica (Trieste, IT), Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay (Ambronay, FR), Koncertni 

ured Varaždin (Varaždin, HR) in L'Eclat des Muses (Paris, FR) so v letih 2010-2014 iz lastnih vlaganj (vložki v 

koprodukcijo, ki se nanašajo na naš program in smo jih pridobili pri lokalnih proračunih in sponzorjih) prispevali 

203.423,29 EUR. 

 S partnerjema pri evropskih razpisih: ad libitum Konzertwerkstatt GmbH (Villach, AT) in Centre Culturel de 

Rencontre d'Ambronay (Ambronay, FR) in z neposrednim prijavljanjem smo v letih 2011-2014 počrpali 

136.049,94 EUR sredstev Evropske komisije. 

 Pri projektu eeemerging bomo v letih 2014-2018 počrpali 126.666,00 EUR sredstev Evropske komisije. Ob 

našem zavodu so partnerji projekta Centre culturel de rencontre d'Ambronay (Ambronay, FR),  Collegio 

Ghislieri di Pavia (Pavia, IT), Internationale Händel Festspiele Göttingen (Göttingen, DE), National Centre for 

Early Music (York, GB), Ozango Productions (Strasbourg, FR), Riga Early Music Centre (Riga, LV) in 

Universitatea naţională de muzică din Bucureşti (Bucureşti, RO). 

 Vpliv na razvoj kulturne dediščine v lokalnih okoljih: Radovljica, Pišece in podpora obnovi s priporočilom: 

Občina Brežice (Viteška dvorana brežiškega gradu), Občina Dolenjske Toplice (Hudičev turn), Občina Šmarje 

pri Jelšah (cerkev sv. Roka). 

 Vključevanje slovenskih umetnikov na evropsko sceno: REMA Showcase (Porto, PT), EDEM (Evropski dan 

stare glasbe, vsako leto od 2013) 

 Seviqc Brežice je prejel znak EFFE 2017-2018. Mednarodna žirija je festival ocenila kot: »Vznemirljiv in 

navdihujoč festival stare glasbe, ki si prizadeva za strategije, ki večajo zanimanje za koncerte in dajejo nove 

vrednote in perspektive, da jih približajo na različne načine. Festival lahko razvije nove strategije za razvoj 

publike.« 

 
1 

Music Festivals a Changing World, An International Comparison (November 2013, www.micheldemaule.com). 
Raziskava obravnava podatke za leto 2012, uredniki so Emmanuel Négrier (senior research fellow at CNRS Centre 
d'Études Politiques de l'Europe Latine, Montpellier, France), Lluís Bonet (professor of economics at the University of 
Barcelona, Spain) in Michel Guérin (director of the Cultural Policies Observatory of Ministry of Wallonia, Brussels 
Federation, Belgium). Raziskava je zajela 390 festivalov 5 različnih zvrsti (klasična glasba, jazz-blues, več žanrov, 
rock-pop, svetovna/tradicionalna glasba) iz Finske (20), Flamske (18), Francije (92), Irske (21), Norveške (10), 
Quebeca (43), Španije (97), Švice (7), Švedske (23), Valonije Bruseljske federacije (52) ter po 1 festival iz Bolgarije, 
Danske, Islandije, Litve, Luksemburga, Poljske in Portugalske. Primerjava festivala Seviqc Brežice je samo s festivali 
klasične glasbe. 
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KLEMEN RAMOVŠ 

(umetniški vodja Seviqc Brežice) 

 
 Umetniška diploma iz kljunaste flavte (1979), Univerza za glasbo v Gradcu, Avstrija, profesor: Hans Florey, 

podiplomski študij: Hans-Martin Linde, Ferdinand Conrad 

 koncerti kot solist, z različnimi orkestri, v različnih komornih sestavih, po Evropi, Izraelu, bivši Sovjetski zvezi in 

Južni Ameriki, vodstvo mednarodnih mojstrskih tečajev v Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, Nemčiji in 

Izraelu, poučeval na Univerzi za glasbo v Gradcu (1992-1995), spodbudil vrsto skladb slovenskih in albanskih 

skladateljev za kljunasto flavto, specialist za baročno in sodobno glasbo, snemanja: radio, TV, zgoščenke, film, 

poučuje na glasbeni šoli v Radovljici (od 1979) 

 Avstrijska državna štipendija (1978/79) 

 Prešernova nagrada Gorenjske (1986) 

 Listina Julija Betetta (2010) 

 Vitez reda umetnosti in leposlovja Francoske republike (2012) 

 Ustanovitelj, poslovni in umetniški direktor Mednarodne poletne akademije za staro v Radovljici (1982-1990), 

ustanovitelj Festivala Radovljica (1983) in njegov poslovni in umetniški direktor (1983-1996), pobudnik in 

ustanovni član Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica (1986) in njegov predsednik (do 1996) 

 član REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne, http://rema-eemn.net) od leta 2002 

 član Upravnega odbora REMA (Conseil d’Administration, 15 članov), ponovno izvoljen v 2015 za naslednji 

mandat 

 koordinator Nacionalnega komiteja REMA za jugovzhodno Evropo. REMA ima trenutno 5 nacionalnih 

komitejev: Beneluks in Združeno kraljestvo, Francija, Italija, Jugovzhodna Evropa, Skandinavija in baltske 

države 

 sodelovanje v 8-članski delovni skupini za področje stare glasbe pri pripravi programskega predloga za 

Evropsko prestolnico kulture Maastricht 2018 (april 2013) 



Osveženo: 14.2.2017 
 

IZ KRITIK 

 
 Festival stare glasbe Seviqc Brežice je eden najelitnejših, programsko najbolj profiliranih, strokovno vodenih in 

vpetih v evropski prostor med slovenskimi poletnimi festivali. (Marijan Zlobec, Delo, 10.9.2011) 

 

 Dunajska maša Janeza Krstnika Dolarja je v naši zakladnici zgodnji vrhunec in velja za najpomembnejše delo 

slovenske baročne glasbene zapuščine. Festival Seviqc Brežice jo je izbral za svoje letošnje odprtje. (Jure 

Dobovišek, Delo, 26.6.2010) 

 

 Prav zato velja otvoritvenemu koncertu festivala Seviqc Brežice še posebna pozornost: sploh prvič na 

slovenskih tleh je bila izvedena Missa Viennensis slovenskega zgodnjebaročnega skladatelja Janeza Krstnika 

Dolarja, torej delo, ki ga lahko upravičeno štejemo za največji dosežek slovenske baročne glasbe. (Gregor 

Pompe, Dnevnik, 26.6.2010) 

 

 Celotnemu ansamblu pa je uspel podvig časovnega stroja oziroma selitev skupaj s poslušalci v čas med 

dvanajstim in petnajstim stoletjem. (Brigita Rovšek, Radio Slovenija, program Ars, 29.6.2011) 

 

 Tokratni koncert je dokaz, da lahko klasična glasba napolni dvorano, saj je bila tokrat Viteška dvorana [v 

Slovenski Bistrici] skoraj premajhna za vse ljubitelje tovrstne glasbe. (Lucija Hrženjak, Panorama, 11.8.2011) 

 

 EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), izvršna agencija EU za kulturo, je 

sporočila, da je festival Seviqc Brežice 2011, ocenila s 95 točkami od stotih, s čimer je eden od 26 podprtih 

festivalov, čeprav se je na razpis prijavilo kar 674 evropskih kulturnih festivalov. (Marijan Zlobec, Delo, 

10.9.2011) 

 

 … kar se tiče izvedbe same, zvočne sočnosti in plesne pregibnosti, ne dvomim, da so nam igrali izredno 

verzirani specialisti za staro glasbo. (Gregor Pompe, Dnevnik, 28.6.2012) 

 

 … ekskurz Evropske baročne akademije k Rossiniju je bil v vseh pogledih inventiven in svež, skratka zgledno 

dejanje, ki bi moralo najbolj zanimati odgovorne iz naših državnih opernih ustanov in operne poustvarjalce 

nasploh. (Jure Dobovišek, Delo, 24.7.2012) 

 

 Drugi nastop Baročnega orkestra EU pod vodstvom Larsa Ulrika Mortensena na festivalu Seviqc Brežice je 

privabil med drugim nekaj poslušalcev, katerih obraze si je lahko človek zapomnil na prejšnjem koncertu istega 

ansambla; njihovo muziciranje zlahka zbudi privrženost. (Jure Dobovišek, Delo, 31.7.2012) 

 

 Številno občinstvo v atriju slovenskobistriškega gradu je koncert sprejelo zelo dobro, z dolgim aplavzom in 

dočakalo še dodatek, povezava organizatorja, zavoda Ars Ramovš, in Občine Slovenska Bistrica pa se je 

pokazala za znova uspešno, kar je lahko zgled tudi Evropski prestolnici kulture… (Tjaša Krajnc, Večer, 

1.8.2012) 

 

 Notranje grajsko dvorišče, ravno pravšnji prostor za koncerte, je bil ob tej priložnosti nabito poln. (V.B.T., 

Bistriške novice, 7.8.2012) 

 

 Ansambel Auser Musici je v Viteški dvorani Turjaškega gradu zvenel odlično. /…/ Sicer pa je bila to že druga 

operna predstava letošnjega festivala, ki bo v soboto še s tretjo Haydnovo Armido v Rogaški Slatini poskrbel za 

redke izvajane opere. Dobrodošel pojav na slovenskem glasbenem prizorišču. (Brigita Rovšek, Radio 

Slovenija, program Ars, 5.9.2012) 

 

 Nasploh bi lahko za celoten projekt, za izvedbo te Haydnove Armide rekli, da je bila v podobi koncertne 

izvedbe tehten poduk našim poklicnim opernim razmeram. (Franc Križnar, Radio Slovenija, program Ars, 

12.9.2012) 

 

 Vsi stoli v Narodnem muzeju Slovenije so bili tega večera zasedeni. Ljudje na njih so bili zatopljeni, njihove 

glave so bile pomaknjene za približno decimeter v levo. Na obrazih so se risali blagi nasmehi. Glasba je bila 

most, po katerem so hodili proti brezčasnosti. A ne kakršna koli glasba, temveč stara glasba, ki je ponujala 

sprehod od pozne renesanse do visokega baroka. (Andraž Rožman, Dnevnik, 4.4.2013) 

 

 Dileme o glasbi in njenem kontekstu tako ostajajo – prav in nujno je, da jih festival Seviqc odpira. (Gregor 

Pompe, Dnevnik, 24.6.2013) 
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 Ob Aliju Boustanu na oudu in Rezi Asgarzadehu na duduku pa je tako rekoč zaščitni znak ansambla 

nepogrešljivi mojster arabskega, perzijskega in kurdskega petja Mostafa Mahmoudi. Ta lahko marsikoga spravi 

v trans. (Brigita Rovšek, Radio Slovenija, program Ars, 10.7.2013) 

 

 Uspelo jim je obnoviti vso modernost in brezčasnost teh pesmi, ki jih je napisal prvi francoski »kantavtor« v 

sodobnem pomenu besede. (E.M.M., Reporter, 22.7.2013) 

 

 Tako kot je virtuozna glasba 17. stoletja odprta za improvizacijo in zanimive zvočne učinke, je polna inovativnih 

glasbenih domislic tudi igra ansambla Accentus. Glasbeniki muzicirajo usklajeno do potankosti, tehnično 

brezhibno, z izrazito muzikalno energijo in osebnim žarom, predvsem pa v dinamični in pristni komunikaciji z 

občinstvom. (Tjaša Krajnc, Večer, 6.8.2013) 

 

 Tako se je končala letošnja izdaja festivala. Festivala, ki z glasbenimi tečaji izobražuje mlade, se povezuje s 

turizmom in podpira prevetritev idej o glasbi. (Petra Rakič, Radio Slovenija, program Ars, 11.9.2013) 

 

 Koncert ansambla za staro ali zgodnjo glasbo Capella Carniola na gradu Slovenska Bistrica je bil enkraten 

koncertno plesni dogodek in vznemirljivo glasbeno doživetje prepletenosti evropskih kultur starega zvočnega 

sveta in njegove umeščenosti v sodobni čas in prostor. (Tjaša Krajnc, Radio Slovenija 1, 22.3.2014) 

 

 V posameznih točkah s trdno in inovativno drzno harmonsko zgradbo, ritmično raznolikostjo in razgibanostjo in 

s prefinjenim elegantnim izrazom je prepričal predvsem tenorist Reinoud van Mechelen, ki so ga spremljali 

instrumentalisti pod vodstvom Alexisa Kossenka. (Tjaša Krajnc, Radio Slovenija 1, 23.6.2014) 

 

 Festival si je z leti v Sloveniji utrdil ugled kot prireditev nacionalnega pomena in se uvrstil med 

najpomembnejše kulturne dogodke, v svetu pa si je ustvaril status visoko cenjene prireditve. (Elvira Miše 

Miklavčič, Optimistka, 1.7.2014) 

 

 Vodilni festival stare glasbe pri nas in pomembni del evropskega pa tudi svetovnega prizorišča je gotovo 

festival Seviqc Brežice. (Roman Vučajnk, Pil, 4.7.2014) 

 

 V dneh, ko v Ljubljani pod okriljem mestne politike kraljuje z decibeli ojačana različica glasbene umetnosti, 

deklarirana kot množično dostopna dobrina, se zdi skoraj naravno poiskati zunajmestno pribežališče na 

festivalu stare glasbe Seviqc Brežice (letošnji seje začel 22. junija), ki pod vodstvom Klemna Ramovša 

nadaljuje in nadgrajuje koncept posebnega osmišljanja kulturne krajine. Ko je Ramovš pred leti začel širiti 

festival po slovenskem ozemlju in občasno tudi onkraj njega, je morda zbudil vtis pretirane oziroma ničeve 

ambicioznosti. Danes vemo natančneje, kaj želi: da bi prek zvenečega starodavnega izročila skupaj prisluhnili 

vrednosti, posebnosti in evropski vpetosti tal, na katerih živimo. Ramovševa ambicija, ki ni omejena na glasbo, 

temveč meri na povezovanje med izvajalsko neponovljivostjo in izbranim krajem, njegovo stavbno oziroma 

kulturno dediščino ter celo takšno prepoznavnostjo, ki se okuša (kot žlahtna kapljica), je torej iskrena in 

vsebinsko motivirana. (Jure Dobovišek, Dnevnik, 9.7.2014) 

 

 Če lahko otvoritvenemu dogodku v Viteški dvorani brežiškega gradu brez zadržka pripnemo oznako popolnosti, 

ta ne implicira nič manj kakor zvočno valujoče zlitje med izvajanima Rameaujem in Leclairom, celovečerno 

dramaturgijo njunih izbranih odlomkov oziroma skladb, teatralno-koncertantno polnostjo slehernega 

izvajalskega detajla in akustiko ter celo optiko prizorišča. (Jure Dobovišek, Dnevnik, 9.7.2014) 

 

 Tudi tokrat je treba pohvaliti izvrstno organizacijo dogodka, saj se vodstvo festivala zelo trudi ohraniti visoko 

raven prireditev ter tako s številnimi spremljajočimi dejavnostmi pogumno hodi v korak s časom. (Mihael 

Kozjek, Radio Slovenija, program Ars, 9.7.2014) 

 

 Bach eMotion je predstava, ki je po kakovosti vsekakor presegla povprečje festivala Seviqc Brežice in bi jo, kot 

izjemno učinkovito in izvirno stvaritev, zlahka ponudili tudi zahtevnejšemu občinstvu ter jo predstavili v dosti 

večji dvorani, kot je tista na Ptujskem gradu. (Tomaž Gržeta, Radio Slovenija, program Ars, 16.7.2014) 

 

 Pevec, ki ga odlikuje virtuozna koloraturna tehnika, izenačenost glasu v vseh registrih, jasna in igralsko 

prepričljiva izgovorjava ter izrazit, a decenten scenski pojav, se ponaša tudi z izjemno naravno lepoto glasu in 

predvsem z natančnim poznavanjem slogovnih fines Rameaujevih oper. Njegove interpretacije so bile 

nepozabno, lahko bi rekli celo  hedonistično  doživetje.  Prav  takšen  opis  in  pohvale  si  zasluži  tudi  

orkester. (Tomaž Gržeta, Odzven, 16.7.2014) 

 

 Poleg glasbene popestritve je namen omenjenega festivala tudi to, da v okoljih, kjer pripravljajo koncerte, to so 

izključno prostori slovenske kulturne dediščine, ustvarijo še močnejše povezave z lokalno ponudbo in izkoristijo 
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mednarodne povezave. Na ta način želijo lokalnim ponudnikom omogočiti boljšo ekonomsko eksistenco. (C.K., 

Vestnik Murska Sobota, 17.7.2014) 

 

 Hrvaški vokalni ansambel Antiphonus zna dobro izkoristiti glasovne danosti, zrasle skupaj s pevci na tem 

koncu sveta. Odlične, skoraj mogočne glasove vzhoda in juga ter uravnovešenost in eleganco zahoda. (Brigita 

Rovšek, Radio Slovenija, program Ars, 23.7.2014) 

 

 Festival oz. posamezni koncerti festivala Seviqc Brežice združujejo najuglednejše umetnike, ki izvajajo 

vrhunski program najvišje kvalitete, skozi različne programske sklope kompleksno predstavljajo evropsko in 

svetovno glasbeno zapuščino. (Celje.info, 27.8.2014) 

 

 V koncertnem nastopu Marie Gabryś se je skoraj do popolnosti zlilo vse. Posebej z občutkom izbrane skladbe, 

idealen klavir za ta spored, tehnično in muzikalno prilagodljiva in skrbno pripravljena klavirska igra pianistke, ki 

je poslušalce v polni Viteški dvorani povsem prevzela in popeljala v zamaknjeno stanje slušnega užitka. (Tjaša 

Krajnc, Radio Slovenija, program Ars, 17.9.2014) 

 

 V sožitju baročne zgodovinske dediščine glasbe in plesa ter v povezavah s sodobnostjo je zaživela koreografija 

BACH eMotion v plesni izvedbi avtorice Tanje Skok in v duetu z eminentnim glasbenikom Xavierjem Diázom 

Latorejem, kritiki pa so jo označili kot inovativni umetniški dogodek Festivala SEVIQC Brežice. (Daliborka 

Podboj, Parada plesa, 10.1.2015) 

 

 Drugi pomemben aspekt je bil igralski pristop nastopajočih, zlasti izjemne Olge Pitarch. Ta je od skladbe do 

skladbe prevzemala nove vloge, njega igriva odprtost in koketnost, ponotranjenost in intimnost, ki jo je delila s 

poslušalci in glasbenikom na odru, je bila v dialogu z njenimi pevskimi sposobnostmi svojevrstna izkušnja. 

(Katarina Radaljac, Radio Slovenija, program Ars, 9.7.2015) 

 

 V kolikšni meri je ustvarjalnega duha interpreta mogoče zadržati znotraj slogovnih in estetskih zakonitosti, ki 

pripadajo določenemu glasbeno-zgodovinskemu obdobju, navsezadnje pa tudi skladateljevemu individuumu, 

je osrednje vprašanje, ki se zastavlja po koncertu. Meja med svobodnim, iz eksperimentiranja in improvizacije 

izhajajočim variiranjem obstoječega materiala ter premišljenim prirejanjem in transponiranjem skladbe za 

lutnjo, je bila med Karamazovo izvedbo Bachovih suit zabrisana. (Katarina Radaljac, Radio Slovenija, program 

Ars, 19.8.2015) 

 

 O izurjenosti, ansambelskem ravnovesju in zvočnem sijaju četverice ne izgubljajmo besed. Flanders Recorder 

Quartet si zasluži slavo zato, ker zna premislek o snovi prevesti v živa glasbena spoznanja. V sporedu in 

nastopu gostov so se namigi o baročno novem načinu muziciranja oziroma »čustveni preračunanosti« 

komponiranega in improviziranega glasbenega akta neločljivo prepletali z zgodbo o osamosvajanju 

instrumentalne glasbe. (Jure Dobovišek, Dnevnik, 1.9.2015) 


