DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV MARIBOR in ALUMNI FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZE V MARIBORU

vabita na

34. strojniški ples,

kjer bo:
igrala skupina FORTUNAL,
pevski nastop Nike GORIČ – sopran,
harfistovski nastop Anje KOŽUH,
izbrana hrana SKALINE d.o.o.,
degustacija vin Vina GAUBE,
druženje ob rezanju pršuta,
bogat srečelov.

Prodaja vstopnic bo potekala na sedežu DSI, Vetrinjska 16 v Mariboru – 1. nadstropje
v ponedeljek,
7. marca 2011, od 10. do 12. ure.
Rezervacije sprejema Ani HANIŽIČ – GSM 031 772 666, faks: 02 653 0104,
E‐mail: ani.dsi@uni‐mb.si.

Cena vstopnice – 50 €

Ples bo v soboto, 12. marca 2011, ob 19. uri v NARODNEM DOMU v MARIBORU.
NAJ SE TRADICIJA OHRANJA, KULTURA POVZDIGUJE IN ZABAVA NADALJUJE.

Skup
pina FORTU
UNAL

Skupinaa Fortunal prihaja
p
iz okkolice Rekee (Hrvaška) in deluje že
e več kot ppetnajst let.. Zadnjih
osem leet deluje v stalni
s
sestavvi: Melanija (pevka), Drražen (bobn
ni, vokal), Zooran (kitaraa, vokal),
Karlo (kklaviature, vokal)
v
in Dom
magoj (bas kitara, vokaal).
Skupinaa ima bogaate izkušnje
e, ki si jih je pridobila z množiico nastopoov na prizn
nanih in
ekskluziivnih krajih
h in prirediitvah (porooke, maturiitetne zaba
ave, karnevvali, razne »fešte«,
kulturnii dogodki, festivali …). Skupina im
ma na leto preko
p
sto na
astopov takoo po Hrvaški (Reka,
Pula, Zaagreb, Zadarr, Split, Dub
brovnik …) kkakor tudi v tujini (Nem
mčija, Švedsska, Slovenija …).
Program
m skupine jee sestavljen
n iz hrvaške zabavne glaasbe (Jole, Mladen Grddović, Jelena Rozga,
Klapa In
ntrade, Gusstafi, Oliverr, Severina,, razne polke in valčki ...) in popp‐rock glasb
be (Toni
Cetinskii, ET, Nena Belan, Prljaavo kazalištee, Parni valjjak, Novi fosili, Nina Baadrić, Dino Dvornik,
Gibonnii..), ex‐yu hitov (Zdravko Čolić, Azzra, Zabranjjeno pušenjje, Plavi orkkestar …) pa vse do
tujih zim
mzelenih melodij (Ray Charles, Toom Jones, Tina
T
Turnerr, Boney M,, Chuck Berrry…) ter
najnoveejših hitov (Lady Gaga, Black Eyed Peas, Yolan
nda Be Coole & DCUP…
…).
Skupinaa dela z vrh
hunsko opre
emo (Dynaccord XA2 z mešalno mizo
m Sounddcraft GB4‐2
24 ...) in
inštrum
menti. Pri nastopih uporrabljajo tuddi najnovejšo
o tehniko LED osvetljevvanja.
V zadnjjem času skupina
s
Forrtunal ustvvarja avtorssko glasbo, da bi lahkko izdala svoj
s
prvi
samosto
ojni CD. V bližnji
b
prihod
dnosti načrttuje pojavljanje na kakkšnem pom embnem hrvaškem
festivalu
u.

Nika GORIČ
Č

Nika Go
orič je rojena v Marib
boru. Kot b aletna plessalka se je vpisala v SSrednjo glassbeno in
baletno
o šolo v Mariboru,
M
kjjer je uspeešno maturrirala. Vzpo
oredno se je vpisala tudi na
solopetjje pri prof. Jolandi Korrat. Po opraavljeni matu
uri je uspeššno opravilaa sprejemnii izpit na
Universität für Musik und darrstellende KKunst Graz. Že drugo le
eto študira kklasično solopetje v
u prof. Anneemarie Zelle
er v Gradcu,, kjer pod njenim
n
men
ntorstvom tudi redno nastopa
razredu
(Minorittensaal, Flo
orentiner saal,
s
Ira‐Maalaniuk saaal …). Na avdiciji za Mozartovo
o opero
Figarovaa svatba je bila spreje
eta in pripraavlja vlogi Suzane
S
in Barbarine.
B
V času dose
edanjega
šolanja se je udeleežila več pe
evskih semiinarjev pod vodstvom priznanih ppedagogov,, kot so:
Alessander Svab, Marvin
M
H.K
Keenze, Sabbina Cvilak, Marijana Lipovšek,
L
A
Alfred Burgsstaller in
Vejzović. V šolskem letu 2007/ 08 se je udeležil
u
tekkmovanja m
mladih glassbenikov
Dunja V
Slovenijje. Na regijsskem podro
očju Štajerskke in Pomurrja je prejela zlato priznnanje, na drržavnem
tekmovanju pa srebrno priznaanje.
Istega leeta je na meednarodnem
m tekmovannju v Srbiji prejela tretjjo nagrado..
Nastopii:
 Muzej naro
odne osvobo
oditve Mari bor – otvorritev razstavve Gradec ‐ Maribor
 Kazinska dvvorana Mariibor – občinnska proslavva ob kulturrnem praznniku
 SSlovenske Konjice
K
– Naaturally 7
 ZZaprešič – dobrodelni
d
koncert Steefana Milenkovića










Kulturni dom Slovenske Konjice – koncert Ota Pestnerja
Žička kartuzija – koncert Stefana Milenkovića in Edina Karamazova
Florentinersaal – Floray koncert
Unionska dvorana Maribor – Podelitev priznanj Mestne občine Maribor
SNG Velika dvorana – koncert na strokovnem srečanju pedagoških delavcev Podravja
Stadtmuseum Graz – Lions koncert
KGB Maribor – Božični koncert
Minoritensaal Graz – Kiwanis koncert

A
Anja KOŽUH
H

Anja Ko
ožuh se je ro
odila 16. 2. 1990 v Maariboru. Z iggranjem harrfe je pričella s sedmim
mi leti na
nižji glasbeni šoli v Velenju v razredu proof. Daliborjaa Bernatoviča. Že v čassu izobraževvanja na
osnovnii stopnji je pokazala talent in na darjenost, saj je posegla po dve h prvih naggradah z
osvojen
nim maksim
malnim števvilom točk, s številnim
mi solističniimi nastopii in s samo
ostojnim
recitalom v okviru
u Festivala Ljubljana – Mladi virtuozi. Leta 2004
2
se je vpisala na Srednjo
glasbeno in baletn
no šolo Maaribor, proggram umetniška gimnazija, v razzred prof. Daliborja
D
Bernato
oviča, kjer je leta 20
008 tudi u spešno maaturirala. Sedaj je štuudentka 3.. letnika
Akadem
mije za glasb
bo v Zagrebu, v razreduu doc. Diane
e Grubišić‐Ć
Ćiković.
V času ššolanja se je
j udeležila mnogih pooletnih šol in seminarjev pri priznnanih profe
esorjih in
glasbenikih. Tako je
j je svoje znanje
z
nad grajevala pri prof. Sirinu Pancarooglu (Turčijiia), prof.
Clioni D
Doris (Velikaa Britanija), prof. Patriicii Tassini (Italija),
(
pro
of. Rudi Ravvnik Kosi in mnogih
drugih.

Kot solistka je nastopila z Godalnim orkestrom Srednje glasbene in baletne šole Maribor.
Sodelovala je na festivalu Glasbeni september, v tematskih programih Cikla za mlade,
nastopila je s solističnim recitalom na Festivalu Ljubljana v Viteški dvorani, v Novi Gorici, v
Kopru, Celju, Velenju, na Reki se je predstavila s samostojnim celovečernim koncertom, v
Zagrebu je nastopila na ciklusu Virtuoso, v mali in veliki dvorani koncertne dvorane Vatroslav
Lisinski, nastopa za Rotary club Maribor, Univerzo v Mariboru, Pokrajinski muzej, Sinagogo …
Kot komorna glasbenica sodeluje v raznih komornih sestavih in orkestrih ( P. Dešpalj, M.
Tarbuk, R. Muti ...). Sedaj je študentka 3. letnika Akademije za glasbo v Zagrebu, v razredu
doc. Diane Grubišić‐Ćiković.
NAGRADE:
 zlata plaketa in prva nagrada, TEMSIG 2000, 100 točk;
 zlata plaketa in prva nagrada, TEMSIG 2003, 100 točk;
 druga nagrada, Mednarodno tekmovanje ''Petar Konjović'' 2004;
 druga nagrada, Mednarodno tekmovanje ''Concorso internazionale per giovani
strumentalisti Euritmia'' Italija 2004;
 zlata plaketa in prva nagrada, TEMSIG 2006;
 najboljša izvedba skladbe slovenskega avtorja, TEMSIG 2006;
 zlata plaketa, Mednarodno tekmovanje harfistov Slovenije, 2007;
 tretja nagrada, Mednarodno tekmovanje, Beograd, 2008;
 diploma »Dr. Roman Klasinc« 2008, najprestižnejša nagrada Srednje glasbene in
baletne šole Maribor;
 druga nagrada, Mednarodno tekmovanje Petar Konjović, Beograd 2009;
 druga nagrada, tekmovanje komornih sestavov HDGPP, Opatija 2009;
 zlata plaketa in prva nagrada, HDGPP, Varaždin 2010;
 zlata plaketa in 3. nagrada, Mednarodno tekmovanje društva harfistov Slovenije,
Velenje 2010.

V
Vino GAUBE

Špičniik, SLOVE
VENIJA, www.vino--gaube.si
So stvarri, ki jih niko
oli ne spozn
namo, so ljuudje, ki ostaanejo skrivn
nostni, in soo zgodbe, ki
k nimajo
konca ....
In zgodba o vinu je tista, ki vedno znoova piše no
ova poglavja
a. Zgodba, ki jo sousttvarjamo
vinarji sskupaj z nep
predvidljivo naravo.

Vinogradniška kmetija Gaube se nahaja tesno ob meji z Avstrijo in le 18 km iz Maribora.
Dobre lege in ugodni klimatski pogoji so že prejšnjim rodovom na tej kmetiji zapisali v srce in
dušo, da je zemlja kot ustvarjena za razvoj vinogradništva. Prva, še ohranjena priznanja za
vino, segajo v leto 1901, po zapiskih pa je trta našla svoje domovanje na naši kmetiji že veliko
prej. Tok zgodovine je tradicijo vinogradništva prekinil v času med 2. svetovno vojno, tako
da so prve polnitve prišle iz naše kleti šele z letnikom 1992.
Kot družinsko posestvo vsi člani družine prispevamo pomemben delež pri razvoju našega
posestva – vse z željo, da bi se gostje in ljubitelji vina, ki zahajajo k nam, pri nas dobro
počutili, uživali ob dobrem vinu in hrani in pozabili na skrbi ob sprehodu čez gričke, obrasle z
vinsko trto, na Špičniku, kjer cesta med vinogradi zariše obliko srca.
Danes obdelujemo 7,5 hektarjev vinogradov, zasajenih pretežno z belimi sortami, leta 1997
pa smo zasadili Modri Pinot in tako v našo ponudbo vključili tudi rdeče vino. V paleti belih vin
vam lahko ponudimo: Laški rizling, Chardonnay, Kerner, Zeleni silvanec, Sivi pinot, Renski
rizling, Rumeni muškat in Sauvignon.
Zadnja leta igra pomembno vlogo v naši vinski ponudbi tudi vino Rose, ki se posebej prileže v
vročih poletnih dneh k lahki poletni hrani, prav tako pa je tudi idealen spremljevalec ribam
in belemu mesu.
Prvi ponedeljek v mesecu novembru pričnemo s prodajo mladega vina z imenom PRVENEC. V
njem sta lepo vkomponirani dve osrednji sorti Muškat ottonel in Rizvanec. Vino je suho,
sadno, sveže in mladostno nagajivo ‐ njegova nežna cvetica pa kar kliče po še …
Poznani smo kot proizvajalci svežih, sadnih vin, kjer pridejo lepo do izraza sortne značilnosti
posameznega vina – temperaturne razlike med dnevom in nočjo v času dozorevanja grozdja
pa dajejo štajerskemu vinu posebno svežino.
Vsaka grozdna jagoda je edinstvena, je čudež in dar narave. S seboj prinaša sortnost in svoj
značaj. S predelavo in nego vina v kleti želimo čim več tega ohraniti v vinu.
Grozdje pridelujemo z veliko ročnega dela v vinogradu, tako da vsak trs resnično čuti senco
svojega vinogradnika. Nega vina poteka v inox posodi, razen Modrega pinota, ki zori nekaj
časa v leseni posodi.
V letu 2008 smo pričeli z izgradnjo nove vinske kleti z degustacijskimi prostori, kjer vam ob
domačem prigrizku nudimo tudi možnost vodene degustacije, po želji pa vas popeljemo tudi
v našo vinsko klet.
Alojzij GAUBE
Špičnik 17
2201 Zg. Kungota
vinarstvo.gaube@siol.net
www.vino‐gaube.si

