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Carmina Slovenica s Toxic Psalms na Operadagen Rotterdam 
Choregie projekt TOKSIČNI PSALMI kot otvoritvena predstava festivala 
OPERADAGEN Rotterdam 
Tema letošnjega festivala (R)evolucija- Kdo so revolucionarji, ki prinašajo prelomne 
spremembe? 

20. 5. 2016 ob 20.15  TOKSIČNI PSALMI, Rotterdamse Schouwburg 
20. 5. 2016 ob 19.30  pogovor s Karmino Šilec, Rotterdamse Schouwburg 
21. 5. 2016 ob 13.00  koncert INVOKACIJE, Paradijskerk 
21. 5. 2016 ob 20.15  TOKSIČNI PSALMI, Rotterdamse Schouwburg 
 
 
Carmina Slovenica bo s projektom Toksični psalmi otvorila enega največjih opernih 
festivalov v Evropi. Gledalcem na Operadagen se bo predstavila z dvema ponovitvama 
uspešnega projekta, ki je mednarodno premiero, doživel lani na festivalu Prototype v New 
Yorku. Karmina Šilec bo v festivalskem pogovoru tudi podrobneje predstavila sam projekt in 
koncept choregie, Carmina Slovenica pa bo v sklopu festivala izvedla tudi koncert 
Invokacije. Mednarodni festival Operadagen (Dnevi opere) Rotterdam je eden 
najpomembnejših evropskih opernih oziroma glasbeno gledaliških festivalov. V več kot 
enem tednu program festivala predstavi mnogo izbranih glasbeno gledaliških projektov in 
dogodkov – najpogosteje novejše izvedbe in novitete. Na festivalu se predstavijo 
predstave, ki vključujejo kombinacijo različnih žanrov glasbe in drugih umetniških 
parametrov ter tako prinašajo nove, vznemirljive  uprizoritve. V zadnjih letih je med 
tematskimi usmeritvami festivala prevladovala (R)evolucija: kaj pomenijo revolucionarni 
slogani Svoboda, Enakost in Bratstvo danes? Za leto 2016 so (R)evolucijo nadgradili in 
dodali še četrto festivalsko temo. Tokrat pričakovanja ne stavijo na ideale, ampak na ljudi. 
Kdo so revolucionarji, ki prinašajo prelomne spremembe? 

Na festivalu so se do sedaj predstavili mnogi znani umetniki, med njimi tudi Pulitzerjev 
nagrajenec skladatelje David Lang, skladatelj Heiner Goebbels, režiserja Christoph 
Marthaler in  Brett Bailey ter bile predstavljene številne svetovno znane opere kot so Katja 
Kabanova, Macbeth, Tosca in druge v izvedbi priznanih mednarodnih ustvarjalcev. Že 
enajsta izvedba festival Operadagen Rotterdam se bo odvijala med 20. in 29. majem 2016. 

 

 



 
Premiera Lebičevega Fauvela v Theater Basel 
 
FAUVEL 
Produkcija: Theater Basel, premiera 29. 4. 2016 
Glasba: Lojze Lebič: Fauvel ’86 
Vokalno gledališče Karmine Šilec  
 
»Pravi gledališki spektakel z neznansko čudovitimi podobami« je zapisal 
Basellandshaftlische Zeitung po premieri na velikem odru švicarskega gledališča v Baslu - 
Theater Basel, o postavitvi dela Fauvel slovenskega skladatelja Lojzeta Lebič pod 
umetniškim vodstvom Karmine Šilec, dirigentke in režiserke predstave. Predstava Fauvel na 
uglednem švicarskem odru z izvajalci gledališča Basel temelji na Lebičevem Fauvel ’86, 
inspiriranim s srednjeveško pesnitvijo Roman de Fauvel. Jeseni sledi še več ponovitev 
predstave. 
 
Iz medijev: 
»… očarljiva lepota …« 
»… zborovska opera Fauvel Karmine Šilec je izjemno zanimivo, večplastno in zelo estetsko 
delo …« 
»… Fauvel je kot okorno umetniško delo v muzeju, ki osveži, spodbudi k razmišljanju, hkrati 
zbega in objame. Da lahko zato gledalca vedno znova povabi k novim opažanjem – če 
gledalec to le dopušča ...«  
Basellandshaftlische Zeitung 
 

 
 

V Moskvo po gledališko nagrado Zlata maska 
Nedavno smo na svečani podelitvi nagrad Zlata maska v gledališču Stanislavski v Moskvi  
prejeli nagrado za »najboljšo tujo produkcijo, predstavljeno v Rusiji v letu 2015« in sicer za 
predstavo »Ko gora spremeni obleko«. 
 

 
 
 


