24. TEKMOVANJE
SLOVENSKIH
PEVSKIH ZBOROV

Naša
pesem
MARIBOR
23.–24. aprila 2016
Unionska dvorana
Pokrovitelj:

Mag. Igor Teršar
direktor JSKD

NASA_PESEM_knjiz�ica016.indd 1

15. 04. 16 11:58

NASA_PESEM_knjiz�ica016.indd 2

15. 04. 16 11:58

POTEK PRIREDITVE
Sobota, 23. 4.

Nedelja, 24. 4.

10.30: MALE PEVSKE SKUPINE

17.00: MEŠANI PEVSKI ZBORI

10.30: MEŠANI PEVSKI ZBORI

Vokalna skupina A cappella KUD Rače
vodja skupine Tone Žuraj

Komorni zbor Hugo Wolf*, Maribor
zborovodja Aleš Marčič**

Vokalna skupina Elum*, Postojna
vodja skupine Karolina Repar**

Komorni zbor Limbar, Moravče
zborovodja Tomaž Pirnat

Komorni zbor Orfej, Ljutomer
zborovodkinja Romana Rek,
dirigent Andraž Hauptman, k. g.

Kvintet Vintgar*, Blejska Dobrava
vodja skupine Luka Černe**

Koroški akademski pevski zbor
Mohorjan, Prevalje
zborovodkinja Helena Buhvald Gorenšek

Vokalni kvartet Rusalke, Radlje ob Dravi
vodja skupine Tadeja Vulc
13.00: MOŠKI PEVSKI ZBORI
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem
zborovodja Jožef Močnik
Primorski akademski zbor
Vinko Vodopivec, Ljubljana
zborovodja Iztok Kocen**

Mešani pevski zbor Hrast, Doberdob (I)
dirigent Hilarij Lavrenčič
Zbor sv. Nikolaja Litija
zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič

Mešani pevski zbor Viva Brežice
zborovodkinja Simona Rožman Strnad

Akademski pevski zbor Maribor
zborovodkinja Tadeja Vulc

20.00: MEŠANI PEVSKI ZBORI

14.00: ŽENSKI PEVSKI ZBORI

Komorni zbor Konservatorija za glasbo
in balet Ljubljana*
zborovodja Ambrož Čopi

Dekliški pevski zbor Aglaja*, Radlje ob Dravi
zborovodkinja Kerstin Vuga**

Zbor Jacobus Gallus, Trst (I)
zborovodja Marko Sancin

Vokalna akademija Ljubljana*
dirigent Stojan Kuret

Komorni pevski zbor Mysterium, Kranj
dirigentska Urška Štampe

Akademski pevski zbor Maribor (moški)**,
Maribor
zborovodkinja Tadeja Vulc

Akademski pevski zbor Univerze
na Primorskem, Koper
zborovodja Mirko Ferlan

CEZURA
Cezura! Čas za zborovski klepet
Pogovori o Naši pesmi: priprave na tekmovanje, izbor sporedov, zborovski trendi, literatura, izvedbe ipd.
Pogovore bo vodil Sebastjan Vrhovnik.
Sobota, 23. aprila 2016, ob 10.00 in 16.00. Nedelja, 24. aprila 2016, ob 9.30 in po zadnjem koncertu.
2. nadstropje dvorane Union.

Grudnove Šmikle, Železniki
zborovodkinja Marjeta Naglič
Ženski komorni zbor ČarniCe, Ljubljana
zborovodkinja Monika Fele
Ženski pevski zbor Dupljanke, Duplje pri Kranju
zborovodkinja Katja Klančnik Jelenc
Ženski zbor Carmen manet, Kranj
zborovodja Primož Kerštanj
17.00: NASTOP GOSTOV, PODELITEV PRIZNANJ
IN NAGRAD

*prvi nastop zbora na Naši pesmi.
**prvi nastop zborovodje na Naši pesmi.
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VOKALNA SKUPINA
A CAPPELLA
KUD RAČE
Rače
vodja skupine

Tone Žuraj

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PUERI CONCINITE (OM: I/58)
ZRC SAZU
Johannes Brahms (1833–1897):
DREI GEISTLICHE CHÖRE, op. 37
2. Adoramus Te (antifona za čaščenje križa)
CPDL
Fran Gerbič (1840–1917):
GOLDOLIRJEVA PESEM (po poljskem izvirniku)
Novi akordi
Jakob Jež (1928):
VODOMKE (Ervin Fritz), 2006
DSS

Vokalna skupina A cappella iz Kulturno-umetniškega
društva Rače je ženski vokalni oktet, ki je spomladi
2015 praznoval jubilejno 10-letnico delovanja in pod
mentorstvom Toneta Žuraja izvedel jubilejni koncert v
Kazinski dvorani SNG Maribor. Posnela ga je RTV Slovenija,
enota Maribor. S številnimi nastopi v teh desetih letih je
skupina poglabljala in širila svoj repertoar. Njihov spored
skladb obsega dela od stare glasbe do sodobnih zvočnih
iskanj, temelji pa na slovenski glasbi. V domačem kraju
je ansambel nepogrešljiv kulturni dejavnik, nastopa pa
tudi na revijah pevskih zborov in tekmovanjih, na katerih
dosega spodbudne rezultate. Vsako leto gostujejo pevke
tudi v tujini in predstavljajo slovensko pesem, naše odlične
skladatelje vokalne glasbe in spoznavajo nove pevsko
čuteče duše. Ansambel načrtuje širitev repertoarja, ki bo
kot zdaj namenjen žlahtnemu zvočnemu razvedrilu, ki druži
družino, kakršna je tudi A cappella.
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Matej Penko
klavir Marta Kržič

VOKALNA SKUPINA
ELUM
Postojna
vodja skupine

Karolina Repar

Vokalno skupino Elum sestavlja deset deklet iz postojnske
in pivške občine, delujejo pa pod umetniškim vodstvom
Karoline Repar. Letos so dopolnile deset let delovanja,
spomladi pa so jubilej častno zaznamovale. Oktobra so
izdale svojo prvo zgoščenko PrijETNO glasbeno potepanje,
s katero so okronale istoimenski lanski projekt, ki so ga
predstavile v sklopu koncertov. To je bil skupek večletnega
ustvarjanja na področju ljudske glasbe in je združil njihove
avtorske priredbe. Poleg številnih udeležb na revijah je
skupina uspešno sodelovala tudi na zadnjih treh regijskih
tekmovanjih odraslih zborov in malih pevskih skupin.
Pevke odlikuje mladostniška ustvarjalnost, ki se kaže v zelo
obsežnem in pestrem delovnem repertoarju. Vsako leto se
predstavijo na obsežnejšem letnem koncertu, poleg tega
pa prirejajo in se redno odzovejo na koncerte in prireditve
ob številnih priložnostih. Gostovale so v Sloveniji, v
italijanskem in avstrijskem zamejstvu in nemškem Durachu.

Andrej Makor (1987):
TRI O LJUBEZNI (Stano Kosovel), 2013
3. Serenada
Astrum
Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PUERI CONCINITE (OM: I/58)
Astrum
Nana Forte (1981):
ŽABE (Oton Župančič), 2005
SLKD/JSKD
Uršula Jašovec (1986):
COPRNICA ZOFKA (Svetlana Makarovič), 2013
Skladateljičin zapis
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KVINTET VINTGAR
Blejska Dobrava
vodja skupine

Luka Černe

Max Reger (1873–1916):
DAS LIEBEN BRINGT GROSS' FREUD' (nemška ljudska)
Universal Edition Wien A. G.
Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
ASCENDIT DEUS IN IUBILATIONE (OM: II/3)
ZRC SAZU
Andrej Makor (1987):
JAZ SËM PA SNUËČË NEČIJ BIL (koroška ljudska), 2015
Skladateljev zapis
Vilko Ukmar (1905–1991):
EJ, MAČICE (Oton Župančič)
ZPZP

V sedanji zasedbi prepeva kvintet od začetka preteklega
leta. Prvič so nastopili na Območnem srečanju odraslih
pevskih zborov in malih pevskih skupin 22. februarja 2014.
S petjem na letošnjem območnem srečanju so vzbudili
zanimanje in prejemajo številna povabila na pevska
tekmovanja. Pevci si pridobivajo znanje predvsem v drugih
zborovskih okoljih, delovanje v tej zasedbi pa je odvisno od
razpoložljivega časa, povpraševanja in projektnih ciljev, ki
si jih postavijo. Okvirno imajo na leto 10 nastopov, vključijo
pa tudi celovečerne programe. Njihov cilj in želja sta stalno
napredovanje in usvajanje zborovske literature, ki spoštuje
in ohranja ljudsko pesem, umetno pesem in skladbe drugih
žanrov ter različnih časovnih obdobij. Možnost nastopa na
Naši pesmi 2016 so si pridobili z nastopom na Regijskem
tekmovanju odraslih pevskih zborov in malh pevskih skupin
2015.
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VOKALNI KVARTET
RUSALKE
Radlje ob Dravi
vodja skupine

Tadeja Vulc

Ambrož Čopi (1973):
ŠKRINJA OƏREHOVA (ljudska iz okolice Trsta)
Astrum

Štiri dekleta iz Radelj ob Dravi in okolice so svoj posluh in
glas začele razvijati že v rosnih otroških letih na glasbeni šoli
v Radljah ob Dravi. Pozneje so se kalile v številnih priznanih
zborih Slovenije, obiskovale ure solopetja in si upale sanjati.
Leta 2011 so se njihove poti križale in nastale so Rusalke.
Dekleta se z veseljem udeležujejo festivalov in tekmovanj
ter veliko nastopajo v Sloveniji in tujini. Vse rusalkastične niti
so v rokah akademske glasbenice Tadeje Vulc.

Tomás Luis de Victoria (1548–1611):
DUO SERAPHIM (Iz 6, 3)
CPDL
Tadeja Vulc (1978):
OBREKOVANJE (Sara Praper), 2015
Skladateljičin zapis, noviteta
Győrgy Orbán (1947):
LAUDA SION (sv. Tomaž Akvinski)
Ed. Ferrimontana
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KOMORNI MOŠKI
PEVSKI ZBOR
DAVORINA JENKA
CERKLJE NA
GORENJSKEM
Cerklje na Gorenjskem
zborovodja

Jožef Močnik
Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
VAE NOBIS (OM: II/16)
ZKOS/JSKD
Jakob Jež (1928):
VERZI (Branko Hofman)
ZKOS/JSKD
Lojze Lebič (1934):
PESEM NOSAČEV ŽITA (po staroegipčanskem papirusu)
Rokopis
Janez Močnik (1936–2016):
LAUDES TRIADI CANO (napis na starem cerkljanskem zvonu), 2006
Skladateljev zapis

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka deluje 57
let. Iz skupinice navdušencev se je razvil v pomembno
poustvarjalno telo in se potrjeval na številnih koncertih,
gostovanjih in državnih tekmovanjih. V zadnjem obdobju
se posveča predvsem študiju vsebinsko zaokroženih
koncertnih sporedov, od slovenskih ljudskih pesmi,
predstavitev številnih skladateljev in skladb na besedila
pomembnih slovenskih pesnikov, do koncertnih večerov
duhovne glasbe. Z njimi predstavlja pomembne, večkrat
tudi manj znane strani zborovskega izročila in s tem oživlja
pozabljene skladbe slovenskih skladateljev. V sedemdesetih
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je zbor šestkrat
udeležil Naše pesmi. Po tridesetih letih se spet vrača z zelo
pomlajeno ekipo in »starim« dirigentom. Zbor od leta 1973
z dvema krajšima prekinitvama vodi Jožef Močnik.
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PRIMORSKI
AKADEMSKI ZBOR
VINKO VODOPIVEC
Ljubljana
zborovodkinja

Iztok Kocen

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec sestavljajo
pretežno primorski študenti, ki študirajo v sklopu Univerze
v Ljubljani. Zbor je bil ustanovljen leta 1953 na pobudo
Antona Nanuta, ki je bil tudi prvi dirigent zbora. V 64
letih delovanja so prepotovali skoraj vse evropske države,
Severno Ameriko, zadnja večja turneja pa je bila leta 2009 v
Južnoafriško republiko. Udeležujejo se številnih zborovskih
festivalov in tekmovanj na mednarodnih in domačih odrih.
Leta 2014 so izvedli koncertno turnejo po Srbiji, lani pa po
Nemčiji, Belgiji in Nizozemski.
Vodopivci ves čas sledijo tradiciji moškega zborovskega
petja. Redko se zgodi, da se po pevskih vajah in koncertih
takoj razidejo, saj zelo radi zapojejo še kakšno na trgih
Stare Ljubljane, dekletom v študentskih domovih, ali pa v
domačih kleteh na Primorskem. Njihov repertoar zajema
vse, kar je od moške zborovske zakladnice sprejemljivo za
študentsko zasedbo, ki vsako leto zamenja približno tretjino
pevcev.

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PRAEPARATE CORDA VESTRA (OM: III/34)
ZRC SAZU
Orlando Dipiazza (1929–2013):
LAUDATE DOMINUM (Ps 116)
Edizioni Suvini Zerboni
Vilko Ukmar (1905–1991):
PESEM (Josip Murn Aleksandrov)
ZKOS/JSKD
Uršula Jašovec (1986):
KONS KOS-OVEL-U (Srečko Kosovel), 2015
Skladateljičin zapis, noviteta
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VOKALNA AKADEMIJA
LJUBLJANA
Ljubljana
dirigent

Stojan Kuret

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
ANTE LUCIFERUM, GENITUS (OM: V/56)
CDPL
Marco Enrico Bossi (1861–1925):
IL BRIVIDO (Giovanni Pascoli)
Astrum
Ambrož Čopi (1973):
TIHA MISEL ZABLESTELA (Srečko Kosovel), 2012
Slavček med trnjem
Pesem s Krasa
Astrum, prva izvedba
Andrej Makor (1987):
JAZ SËM PA SNUËČË NEČIJ BIL (koroška ljudska), 2015
Astrum
Camille Saint-Saëns (1835–1921):
SALTARELLE, op. 74 (Émile Deschamps)
Astrum

Vokalna akademija Ljubljana (VAL, 2008) je maja 2010
kot prvi moški zbor v zgodovini osvojila veliko zborovsko
nagrado Evrope. Jeseni 2010 je bil ansambel povabljen
na festival Polyfollia v Franciji in izdal prvo zgoščenko.
Leta 2011 in 2012 je VAL kot mešani zbor s solisti in
instrumentalisti na baročnih instrumentih Val camerata
izvedla baročno opero H. Purcella Dido in Enej, jo posnela za
RTV Slovenija in v lastni avdioprodukciji izdala na zgoščenki.
Leta 2011 je v Arezzu prejela prestižno nagrado Guidoneum
award 2011 za prispevek k razvoju zborovske glasbe v
svetovnem merilu. Julija 2012 je ansambel med petimi
predstavniki celin zastopal Evropo na IFCM (International
Federation for Choral Music) World choral summit 2012 v
Pekingu. S člani orkestra Slovenske filharmonije, solisti in
italijanskim moškim zborom Coro filarmonico Trentino je s
koncerti zaznamovala stoletnico začetka 1. svetovne vojne.
Leta 2014 je na povabilo nagrajenke nastopila v vladni
palači na Dunaju na svečani podelitvi najvišjega avstrijskega
priznanja na področju komorne vokalne glasbe Bernardi
Fink.
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MOŠKI AKADEMSKI
PEVSKI ZBOR
MARIBOR
Maribor
zborovodkinja

Tadeja Vulc

Moški Akademski pevski zbor Maribor je pevska sekcija, ki je
nastala na moških temeljih, saj je bila prva pevska zasedba,
ustanovljena leta 1964, Moški zbor KUD Študent. Zbor je
v prvih desetih letih delovanja kar nekajkrat spremenil
svojo zasedbo in ime, leta 1975 je postal APZ Boris Kraigher
in leta 1991 dobil ime, pod katerim deluje zdaj. V vseh
svojih oblikah so ga vodili številni priznani umetniški
vodje, v sezoni 2012/13 pa je umetniško vodenje prevzela
Tadeja Vulc, akademska glasbenica, profesorica glasbe in
večkrat nagrajena skladateljica, ki se vedno loteva novih
projektov in izzivov. Pevce postavlja pred izzive tudi tako,
da delujejo kot zasedbe homogenih glasov. V sklopu APZ
Maribor delujeta ženski in moški pevski zbor, ki na nastopih
in koncertih, občasno tudi na tekmovanjih, delujeta
samostojno. Aktualna moška zasedba ima 20 članov, ki se s
pesmijo radi postavijo pred svoje sopevke in občinstvo.

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525–1594):
ADORAMUS TE, CHRISTE
(obhajilna antifona za veliki petek)
CPDL
Radovan Gobec (1909–1995):
VÖRA BIJE (prekmurska ljudska)
Astrum
Ambrož Čopi (1973):
TRI FANTOVSKE PESMI
(Feri Lainšček), 2012
1. Ljubim
Astrum
Camille Saint-Saëns (1835–1921):
SALTARELLE, op. 74 (Émile
Deschamps)
IMSLP
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KOMORNI ZBOR
HUGO WOLF
Maribor
zborovodja

Aleš Marčič

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
ANSERIS EST GIGA (HM: III/47)
ZKOS/JSKD
Hugo Wolf (1860–1903):
SECHS GEISTLICHE LIEDER (Joseph von Eichendorff )
3. Resignation
CPDL
Trond Kverno (1945):
AVE MARIS STELLA (himna za večernice)
Norsk Musikvorlag Oslo
Tadeja Vulc (1978):
PA NE POJDEM PREK POLJAN (Josip Murn, Tadeja Vulc), 2005
Skladateljičin zapis

Ustanovitev zbora marca 2010 je sovpadala s 150.
obletnico rojstva skladatelja slovenskih korenin Huga
Wolfa (1860–1903, Slovenj Gradec), ki ga evropska kulturna
javnost pozna in ceni kot enega največjih skladateljev
romantičnega samospeva. Na Maribor ga veže leto 1873, ko
je kot trinajstletni deček obiskoval gimnazijo v Mariboru in
se ob tem že posvečal študiju glasbe. Že takrat je sodeloval
kot violinist v mariborski stolnici in začel tudi komponirati.
V Komornem zboru Hugo Wolf prepeva 23 pevk in
pevcev. Glavna cilja delovanja zbora sta slediti Wolfovemu
umetniškemu kredu in z glasbo povezovati različne kulture.
Oba predstavljata vodilo pri izboru literature in sestavi
koncertnih programov. Posebno pozornost posveča zbor
obujanju spomina na pozabljene skladatelje, ki so bili tako
ali drugače povezani z Mariborom. Poleg Wolfa so do zdaj
bili to Eduard Lannoy, Robert Stolz, Rudolf Wagner, glasbena
družina Schönherr, Valentin Lechner in Emil Hochreiter. Zbor
vodi pevski pedagog in baritonist Aleš Marčič.
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KOMORNI ZBOR
LIMBAR, MORAVČE
Moravče
zborovodja

Tomaž Pirnat

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594):
TU ES PETRUS (Mt 16:18–19)
CPDL
Charles Wood (1866–1926):
FULL FATHOM FIVE (William Shakespeare)
CPDL
Komorni zbor Limbar je bil ustanovljen leta 1996 in deluje
pod okriljem Kulturno-izobraževalnega društva Limbar
iz Moravč. Pevce je zbrala in 14 let vodila zborovodkinja
Elizabeta Pirnat, leta 2009 pa ga jih prevzel Tomaž Pirnat.
Zbor se loteva glasbe iz skoraj vseh obdobij in zvrsti,
sodeluje v vokalno-instrumentalnih projektih. Posnel je dve
zgoščenki.

Tomaž Bajželj (1979):
ŠKRLAT (Irena Teran), 2004
Skladateljev zapis
Uroš Krek (1922–2008):
ŠKRINJA OREHOVA (ljudska iz okolice Trsta)
SLKD/JSKD
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KOROŠKI
AKADEMSKI PEVSKI
ZBOR MOHORJAN
Prevalje
zborovodkinja

Helena Buhvald Gorenšek

Johann Hermann Schein (1586–1630):
ISRAELSBRÜNNLEIN
2. Freue dich des Weibes deiner Jugend (Pr 5: 18b-19)
CPDL
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847):
DENN ER HAT SEINEN ENGELN BEFOHLEN (Ps 91: 11–12)
CPDL
Sverre Bergh (1920–2006):
AND DEATH SHALL HAVE NO DOMINON (Dylan Thomas)
Norsk Musikforlag Oslo
Nana Forte (1981):
RIBA FARONIKA NOSI SVET (Veno Taufer), 2015
Skladateljičin zapis

Koroški akademski pevski zbor Mohorjan prihaja s Prevalj
in deluje v sklopu KD Mohorjan, v njem je okoli 40
članov. Letos deluje zbor že 17. leto, od leta 2005 ga vodi
Helena Buhvald Gorenšek. Sestavljajo ga ljubitelji dobre
zborovske glasbe iz celotne Koroške, ne le iz domačih
Prevalj – vse od Črne na Koroškem do Radelj ob Dravi. Za
svoje najpomembnejše poslanstvo jemljejo razvijanje in
ohranjanje kakovostnega petja med mladimi na Koroškem,
zato v zboru veliko pozornosti posvečajo vzgoji mladih
pevcev, ki prihajajo k zboru pogosto takoj po končani
osnovni šoli. Zbor je na regijskih, državnih in mednarodnih
tekmovanjih v zadnjih petih letih prejel že kar nekaj visokih
nagrad in priznanj, letos pa se tekmovanja Naša pesem
udeležuje tretjič.
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MEŠANI PEVSKI
ZBOR VIVA BREŽICE
Brežice
zborovodkinja
Simona Rožman Strnad

Mešani pevski zbor Viva Brežice je nastal pred 24 leti z
namenom kakovostnega poustvarjanja slovenske in tuje
ljudske, zabavne in umetne zborovske literature. V njem
prepeva okoli 40 pevcev, druži pa jih želja po nenehnem
napredku. Vsako leto se udeležijo posavskega zborovskega
praznika Pesem Posavja, so pa tudi redni udeleženci
Sozvočenj, Regijskih tekmovanj in tekmovanja Naša pesem.
Vsakih nekaj let si privoščijo tudi daljšo turnejo – slišali so
jih že v Kanadi, Grčiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na Tajskem ...
Oktobra domače poslušalce razveselijo z letnim koncertom,
ki prinaša svež veter v domač pevski prostor. Njihovo vodilo
že od vsega začetka je Vivat, crescat, floreat! Naj živi, raste in
cvete! Kot se ni spremenil moto, se ni tudi zborovodkinja –
že od začetka jih namreč vodi Simona Rožman Strnad.

Patrick Quagiatto (1983):
U ŠMIHELU NO KAJŽICO MAM (ljudska, po zapisu iz Tolmina)
Astrum
Tomás Luis de Victoria (1548–1611):
AVE MARIA (antifona za četrto adventno nedeljo)
Editorial Clivis, Barcelona
Albert Becker (1834–1899):
BLEIBE ABEND WILL ES WERDEN (Franz Alfred Muth)
Carus Verlag
Tadeja Vulc (1978):
CANTATE DOMINO (Ps 96(95), Ps 69(68)), 2004
Astrum
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KOMORNI ZBOR
KONSERVATORIJA ZA
GLASBO IN BALET
LJUBLJANA
Ljubljana
zborovodja

Ambrož Čopi
Hans Leo Hassler (1564–1612):
ANGELUS DOMINI DESCENDIT (Matej 28: 1–6)
CPDL
Albert Becker (1834–1899):
BLEIBE, ABEND WILL ES WERDEN, op. 36 št. 2 (Alfred Muth)
CPDL
Matej Kastelic (1994):
O ADONAI (antifona)
Astrum, noviteta
Tadeja Vulc (1978):
O SAPIENTIA (antifona)
Astrum, noviteta
Katarina Pustinek Rakar (1979):
ŠTIRI LJUBEZENSKE LJUDSKE – 2003
3. Ivek se je ženil (medjimurska ljudska)
Astrum

Na Konservatoriju za glasbo in balet delujeta dva pevska zbora.
Vanju so vključeni dijaki, ki niso vključeni v šolske orkestre.
Poleg glasbenega znanja ter sožitja med besedno in glasbeno
umetnostjo, se v zboru srečujejo tudi z odgovornostjo,
sprejemanjem različnosti, prilagajanjem in predanostjo
skupnemu cilju, vrednotami, ki omogočajo kakovostno
delovanje skupine.
Komorni zbor KGBL ima približno 35 članov. V njem prepevajo
dijaki, ki si želijo večjih izzivov na vokalnem področju, in
nekateri, ki so izobraževanje že končali in nadaljujejo svojo
pot na akademiji za glasbo in drugih fakultetah. Namen
komornega zbora je udejanjanje umetniških hotenj
posameznikov ter spoznavanje stilno in žanrsko raznovrstne
literature. Posebno pozornost namenja zbor izvedbam skladb
slovenskih skladateljev, v svoj repertoar pa umešča skladbe
najmlajše skladateljske generacije. Zbor je dolgo let vodil
Tomaž Habe, od septembra 2010 je vodstvo prevzel skladatelj
in dirigent Ambrož Čopi, ki mu pomagata asistenta Tine Bec
in Petra Jerič. Zbor se je uspešno predstavil na mednarodnih
tekmovanjih v Gdansku, Pragi, Montreuxu, Estoniji in Mariboru.
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ZBOR JACOBUS
GALLUS
Trst, Italija
zborovodja

Marko Sancin

Giovanni Gabrieli (1557–1612):
ANGELUS DOMINI DESCENDIT (iz Sacrae symphoniae) (Mt 28, 2–6)
PRB Productions
Zbor Jacobus Gallus, ki deluje v sklopu Glasbene matice
v Trstu, predstavlja in valorizira slovensko zborovstvo na
Tržaškem med Slovenci v Italiji. Nastal je leta 1991 po
zgledu MePZ Jacobus Gallus, ki ga je vodil skladatelj Ubald
Vrabec. V petindvajsetih letih delovanja se je zbor predstavil
v Sloveniji, Italiji in v Evropi kot nositelj slovenske strasti do
skupnega petja. Pprizadeva si tudi, da bi z glasbo povezal
slovensko in italijansko zborovsko realnost v obmejnem
prostoru. Sestav je izdal tri plošče. Radio in televizija redno
snemata koncerte in revije, ki jih Zbor Jacobus Gallus
oblikuje in organizira.
Od leta 2008 ga vodi Marko Sancin.

Matej Kastelic (1994):
VSAKA JESEN RUMENI (ljudska iz Istre), 2012
Astrum
Peter Cornelius (1824–1874):
LIEBEN, op. 18 (Johannes Scheffler)
2. Ich will dich lieben, meine Krone
Carus Verlag
Vytautas Miškinis (1954):
BONUM EST, CONFITERI DOMINO (Ps 91 (92))
Samozaložba
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KOMORNI PEVSKI
ZBOR MYSTERIUM
Kranj
dirigentka
Urška Štampe

Pavle Merkù (1927–2014):
CMUREK (Tone Kuntner), 2004
1. Srčna ura
2. Pojdem
Astrum
Francis Poulenc (1899–1963):
SEPT CHANSONS
6. Marie (Guillaume Apollinaire)
CPDL
Tomás Luis de Victoria (1548–1611):
REQUIEM OFFICIUM DEFUNCTORUM
9. Versa est in luctum (Job 30: 31)
CPDL
Tadeja Vulc (1978):
JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (rožanska ljudska)
Skladateljičin zapis

Komorni pevski zbor Mysterium je nastal jeseni 2005
v želji poustvarjanja raznovrstne zborovske glasbe. Od
ustanovitve ustvarja pod strokovno-umetniškim vodstvom
soustanoviteljice, zborovodkinje Urške Štampe. Sodelovali
so še z Željko Ulčnik Remic in Dominikom Jurca, projektno
pa tudi z Gregorjem Klančičem. Pripravljajo odmevne in
med kritiki zelo dobro sprejete samostojne celovečerne
in tematske koncerte, samostojno ali z drugimi zbori
pa redno izvajajo daljša tehtnejša dela v sodelovanju z
instrumentalnimi zasedbami. Radi sodelujejo tudi z mladimi
slovenskimi skladatelji in vsako leto izvedejo najmanj eno
domačo noviteto. Nastopajo na festivalih, dobrodelnih
koncertih, udeležujejo se delavnic kot demonstracijski zbor
v Sloveniji in tujini. Sodelujejo tudi na Poletnih delavnicah
vokalne glasbe, ki jih pripravlja društvo. Jeseni so izdali prvo
zgoščenko z naslovom Bila je tišina.
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AKADEMSKI PEVSKI
ZBOR UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
Koper
zborovodja

Mirko Ferlan
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem deluje pod
okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem
(ŠOUP) vse od ustanovitve leta 2004. V zboru poje približno 35
študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP) in drugih
zborovskih zanesenjakov. Prvo desetletje je zbor zelo uspešno
vodil skladatelj in dirigent Ambrož Čopi, oktobra 2014 pa je
dirigentsko palico prevzel dirigent Mirko Ferlan.
Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile, od renesanse do
današnjih dni. Posebno pozornost namenja izvedbam skladb
primorskih skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje
izvajana dela in novitete mlajše generacije. V svojih projektih
združuje primorske glasbenike in sodeluje z različnimi domačimi
in tujimi zbori. S prirejanjem kakovostnih mednarodnih
koncertov vokalne in instrumentalne glasbe v sklopu cikla
Simfonic voices bogati kulturno dogajanje na slovenski obali.
APZ UP redno nastopa na prireditvah v sklopu Univerze na
Primorskem in koncertira po Sloveniji in v tujini. Izdal je 7
zgoščenk: APZ UP – V živo (2008), Mysterium (2010), Istriantico
(2010–2012), Mozaiki (2010–2012), Sonority (2012–2014), Tebe
pojem (2014) in Fantazije (2014).

Claudio Monteverdi (1567–1643):
DOMINE NE IN FURORE TUO (Ps 6: 2–4)
CPDL
Max Reger (1873–1916):
ACHT GEISTLICHE GESÄNGE, op.138
2. Morgengesang (Johannes Zwick)
Carus Verlag
Lajos Bardos (1899–1986):
LIBERA ME (responzorij)
Editio Musica Budapest
Katarina Pustinek Rakar (1979):
NOCOJ JE ENA LÜŠTNA NOČ (prekmurska ljudska iz Beltincev), 2011
Skladateljičin zapis
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KOMORNI ZBOR ORFEJ
Ljutomer
zborovodkinja

Romana Rek
dirigent

Andraž Hauptman k. g.

Claudio Monteverdi (1567–1643):
ZEFIRO TORNA (Francesco Petrarca)
CPDL
Andrej Makor (1987):
O LUX BEATA TRINITAS (sv. Ambrož), 2013
Astrum
Uroš Krek (1922–2008):
VESTER, CAMENAE (Quintus Horatius Flaccus)
Pizzicato Verlag Helvetia
Zorko Prelovec (1887–1939):
ŽENKA MI V GOSTE GRE (idrijska ljudska)
Scena, Ljubljana

Komorni zbor Orfej iz Ljutomera (1989) deluje pod
vodstvom Romane Rek od ustanovitve. V zadnjih letih je
prejel vrsto priznanj, kar ga uvršča med vidnejše zborovske
zasedbe v Sloveniji. Leta 2009, ko je uspešno nastopil
na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov in
malih pevskih skupin na Ptuju, je na 21. Mednarodnem
zborovskem tekmovanju v Pécsu na Madžarskem osvojil
nagrado mesta Pécs, drugo mesto v kategoriji mešanih
zborov in posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe
na tekmovanju. Leta 2010 je Orfej na Naši pesmi s 93
osvojenimi točkami prejel zlato plaketo, isto leto se je
uvrstil tudi na tekmovanje v Tolosi. Leto pozneje je na 46.
Mokranjčevih dnevih v srbskem Negotinu osvojil drugo
mesto. Leta 2013 je zbor ponovil uspeh na tekmovanju
na Madžarskem, z mednarodnega tekmovanja v Pécsu
se je vrnil s prvo nagrado občinstva in osvojenim drugim
mestom po oceni žirije. Oktobra lani (2015) se je Orfej
udeležil Mednarodnega zborovskega tekmovanja Varsovia
Cantat na Poljskem. Osvojil je prvo nagrado, zlato diplomo
in statuo zlata lira.
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MEŠANI PEVSKI
ZBOR HRAST
Doberdob, Italija
dirigent

Hilarij Lavrenčič
Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba deluje v sklopu
istoimenskega katoliškega društva, ustanovljenega
leta 1968, korenine zbora pa segajo v leta pred drugo
vojno. Zbor nastopa na številnih koncertih doma in v
tujini z bogatim izborom slovenskega in mednarodnega
repertoarja, posebno pozornost pa posveča izvajanju
sodobnih in ljudsko ubranih skladb ter glasbeni
ustvarjalnosti slovenskih skladateljev. Od leta 1985 ga vodi
Hilarij Lavrenčič. Od leta 1997 je bil zbor Hrast nagrajen
na več slovenskih regijskih zborovskih tekmovanjih in
je večkratni lavreat tekmovanja slovenskih zborov v
Mariboru. Svojo kakovost je potrdil z najvišjimi uvrstitvami
in posebnimi priznanji tudi na italijanskih regijskih,
nacionalnih in mednarodnih zborovskih tekmovanjih.
Zadnji pomembnejši uspehi so bili prvo absolutno mesto
na regionalnem tekmovanju Postojna 2013, zlato priznanje
na državnem tekmovanju Naša Pesem 2014 v Mariboru,
druga nagrada na državnem tekmovanju v Quartiano 2015
in nazadnje še »odličje« na tekmovanju Corovivo 2015 v
Čedadu. Zbor je izdal dve zgoščenki: Stezice in Petelinček
je zapieu.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847):
DIE DEUTSCHE LITURGIE
8. Kyrie (mašni vzklik)
12. Ehre sei Gott in der Höhe (molitev)
Edition Peters
Antonio Lotti (1667–1740):
CRUCIFIXUS (del Nicejske veroizpovedi A. D. 381)
Oxford University Press
Patrick Quaggiato (1983):
KHVALITE GOSPODA: DVA DUKHOVNIYKH KHORA, 2013
2. Otche nash (Mt 6: 9–13)
Astrum
Samo Vremšak (1930–2004):
MARKO SKAČE (prekmurska ljudska)
ZKOS/JSKD
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ZBOR SV. NIKOLAJA
LITIJA
Litija
zborovodkinja

Helena Fojkar Zupančič

William Byrd (c.1539–1623):
HAEC DIES (Ps 117: 24)
Aoede Consort
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847):
KIRCHENMUSIK, op.23
3. Mitten wir im Leben sind (antifona iz 15. stol., Martin Luther)
Carus Verlag
Z. Randall Stroope (1953):
THE CONVERSION OF SAUL (Z. Randall Stroope)
Aliance Music Publications Inc.
Ambrož Čopi (1973):
CANTATE DOMINO (Ps 95: 1ab, 2a; Ps 97: 1b, 4b, 5b), 2016
Astrum, noviteta

V zboru poje 50 pevk in pevcev iz Litije in osrednje
Slovenije. Od ustanovitve (1997) ga vodi Helena
Fojkar Zupančič. V osemnajstih letih delovanja se je s
sodelovanjem pri bogoslužju, koncertiranjem in gostovanji
razvil v vrhunski pevski sestav, ki pomembno sooblikuje
slovenski in širši zborovski prostor. Sodeloval je s številnimi
domačimi in tujimi umetniki in ansambli, novitete in
priredbe so mu napisali številni slovenski skladatelji.
Na državnih in mednarodnih tekmovanjih se uvršča na
najvišja mesta in prejema številne posebne nagrade.
Preteklo sezono je zaznamoval s sodelovanjem pri dveh
abonmajskih koncertih Simfoničnega orkestra RTV SLO
(J. Talmi – De Profundis, G. Holst – Planeti), z zmago na
mednarodnem tekmovanju v Derryju na Irskem in ciklom
božičnih koncertov na tematiko gregorjanskega korala z
izvedbo novitet skladateljev Čopija, Makorja, Sojar Voglarja
in Močnika. Zbor je izdal tri zgoščenke: Božična luč (2003),
Sacra religio (2007), ter Eno drevce (2011). Zbor, ki domuje v
župniji Litija, deluje pod okriljem društva Nova kultura Litija.
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AKADEMSKI PEVSKI
ZBOR MARIBOR
Maribor
zborovodkinja

Tadeja Vulc
koreografija
Mojca Kasjak

Akademski pevski zbor Maribor deluje v sklopu KUD
Študent od leta 1964, tvorijo ga pevci, željni kakovostnega
ustvarjanja in prijateljstev. Prvotni Moški zbor KUD Študent
je leta 75 postal APZ Boris Kraigher in leta 1991 dobil svoje
današnje ime. V tem času so zboru dirigirali številni dirigenti,
v sezoni 2012/13 je umetniško vodenje prevzela Tadeja
Vulc, akademska glasbenica, profesorica glasbe in večkrat
nagrajena skladateljica, ki je pod svoje mentorstvo vzela
asistentki Špelo Drašler in Kerstin Vuga. Aktualna zasedba
ima 49 članov, večinoma študentov različnih fakultet
Univerze v Mariboru. Številna tekmovanja, od koder se
zbor vrača z odličji, so stalnica 52-letnega ustvarjanja.
Leta 2014 so s ponosom prejeli Gallusovo plaketo JSKD.
Zbor je temeljni nosilec kulture mladih v Sloveniji, ki na
mednarodnih tleh promovira državo, slovensko glasbo in
avtorje. Poleg tekmovanj organizirajo koncerte in različne
projekte ter izkoristijo vsako priložnost, da med ljudi
ponesejo veselje do glasbe in glasbenega ustvarjanja.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594):
EXULTATE DEO (Ps 80)
Andrew S. Collins
Oskar Dev (1868–1932)/Lojze Lebič (1934):
KAKO KRATEK JE TA ČAS (ljudska iz Blač v Ziljski dolini), 2012
Kulturno društvo Mohorjan Prevalje
Josep Vila (1966):
SALVE REGINA (Marijanska antifona)
La mà de Guido
Folke Rabe (1935):
RONDES (izmišljeno besedilo)
Edition Wilhelm Hansen Stockholm
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DEKLIŠKI PEVSKI
ZBOR AGLAJA
Radlje ob Dravi
zborovodkinja

Kerstin Vuga

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594):
ADORAMUS TE, CHRISTE (obhajilna antifona za veliki petek)
CPDL
Radovan Gobec (1905–1995):
NE ÓURI, NE SEJAJ (ljudska iz Prekmurja)
ZKOS/JSKD
Tadeja Vulc (1978):
DEŽNIKI (Niko Grafenauer), 2015
Skladateljičin zapis
Stephen Hatfield (1956):
LAS AMARILLAS (mehiška ljudska)
Boosey & Hawkes Inc.

Dekliški pevski zbor Aglaja sestavlja 21 pevk, dijakinj in
študentk, iz Dravske doline. Aglaje so boginje krasote in
blišča, ki na Zemlji zbirajo sončne žarke in z njimi grejejo
človeška srca, lepšajo njihovo življenje s številnimi radostmi
in skrbijo za dobre družbene odnose.
Dekleta je oktobra 2010 združila zborovodkinja Kerstin
Vuga. Zelo mlade pevke ustvarjajo skupaj že šesto pevsko
sezono. V teh letih so se udeleževale območnih revij in
izvedle osem samostojnih koncertov. Njihov prvi večji
korak so bila Sozvočenja, na katerih so bile s temo Ples v
pesmi izbrane za sklepni koncert Sozvočenj v Slovenski
filharmoniji. Leto 2015 je bilo zanje prelomno, saj so se
udeležile prvih tekmovanj: mednarodnega v Pragi in
regijskega tekmovanja. So šele na začetku svoje poti, ampak
z vsakim nastopom, tekmovanjem in koncertom rastejo in
se razvijajo. Veselijo se novih doživetij in pogumno stopajo
naprej k čedalje višjim ciljem.
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GRUDNOVE ŠMIKLE
Železniki
zborovodkinja

Marjeta Naglič

Ženski pevski zbor Grudnove Šmikle prihaja iz Železnikov in
nepretrgano deluje že trinajsto leto.
Zbor se zaveda raznovrstnosti svojih poslušalcev, zato se
neutrudno preizkuša v različnih glasbenih stilih iz različnih
glasbenih obdobij, s čimer na novo odkriva dela bogate
glasbene zakladnice in jih približuje sodobnim poslušalcem.
Izvedena dela pogosto povezuje in postavlja v širši kontekst,
kar zasedba dokazuje z delom, ki v zadnjih letih zajema več
vsebinsko in izvedbeno zaokroženih projektov, pri čemer
zelo poudarjajo dela slovenskih glasbenih ustvarjalcev.
Nezanemarljivo je tudi sodelovanje s sodobnimi
slovenskimi skladatelji, kar se je še posebno izrazilo pri
lanskem zaokroženem projektu Pot sonca in ob izdaji prve
lastne zgoščenke, ki je izšla v decembra lani. Od ustanovitve
do zdaj zasedbo idejno in izvedbeno vodi Marjeta Naglič.

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PUERI HEBRAEORUM (OM: II/10)
Astrum
Johannes Brahms (1833–1897):
DREI GEISTLICHE CHÖRE, op. 37
1. O bone Jesu (motet iz 16. st.)
2. Adoramus (antifona za čaščenje križa)
3. Regina coeli (Marijanska antifona)
CPDL
Knut Nystedt (1915–2014):
SANCTA MARIA (molitev)
Norsk Musikforlag Oslo
Ambrož Čopi (1973):
NESLIŠNO, KOT DA SE LE ZDI (Brina Štampe Žmavc), 2014
Astrum
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ŽENSKI KOMORNI
ZBOR ČARNICE
Ljubljana
zborovodkinja

Monika Fele

Tomás Luis de Victoria (1548–1611):
O REGEM COELI (božični motet)
CPDL
Andrej Makor (1987):
PESEM ŠT. X (Srečko Kosovel), 2015
Skladateljev zapis, noviteta
Anej Černe (1994):
O, KA DALEČ (beneška ljudska), 2016
Skladateljev zapis, noviteta

Ženski komorni zbor ČarniCe je eden vidnejših zborov v
Sloveniji. Sestavlja ga pisana druščina pevk z vseh koncev
Slovenije, z različnimi željami, cilji in poslanstvi ter eno
veliko skupno ljubeznijo – zborovsko glasbo. Njihovo
že desetletno poustvarjanje pod vodstvom različnih
dirigentov so zaznamovali številni odmevni projekti in štiri
izdane zgoščenke. Pri izbiranju programov in sodelujočih
glasbenikov jih vodi želja po ohranjanju kulturne dediščine,
promociji slovenske ustvarjalnosti in kakovostni izvedbi
različnega programa: sakralne in posvetne, stare in
sodobne glasbe, ljudskih pesmi in izvirnih skladb. V novem
desetletju delovanja vodi zbor nova umetniška vodja, mlada
perspektivna glasbenica, pevka in zborovodkinja Monika
Fele.
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ŽENSKI PEVSKI ZBOR
DUPLJANKE
Spodnje Duplje
zborovodkinja

Katja Klančnik Jelenc

Ženski pevski zbor Dupljanke deluje na področju razvoja
pevske kulture že od leta 1992, praznovale so že 20-letnico
delovanja, kar so zaznamovale s celovečernim koncertom v
avli OŠ Naklo, lani pa so pripravile koncert zabavne glasbe
v sodelovanju z zboroma Mavrica z Vrhnike in Perpetum
Gaudeamus iz Ljubljane.
Vsako leto se udeležijo območne in občinske pevske
revije in se z veseljem odzovejo povabilu k sodelovanju.
Januarja so sodelovale v ciklu Srčnih koncertov z Manco
in Benjaminom Izmajlovim. Udeležile so se pevskega
tekmovanja v Bratislavi in osvojile zlato priznanje. Poleg
bronaste plakete občine Naklo za uspešno delo na področju
kulture v občini in tudi zunaj meja so prejele še srebrno
plaketo Občine Naklo za razvoj in promocijo kulture ter
vrhunske dosežke na področju kulture. Lani so se udeležile
regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov in osvojile
zlato priznanje.

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PUERI HEBRAEORUM (OM: II/10)
Astrum
Ambrož Čopi (1973):
ČE BI DŽOS BIJLA FČELICA (ljudska iz Števanovcev v Prekmurju)
Astrum
Tadeja Vulc (1978):
PRIČAKOVANJE (Alojz Gradnik), 2009
Astrum
Zoltán Kodály (1882–1967):
TÚRÓT ESZIK A CIGÁNY (madžarska ljudska)
Editio musica Budapest
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ŽENSKI ZBOR
CARMEN MANET
Kranj
zborovodja

Primož Kerštanj

Jacobus Handl Gallus (1550–1591):
PUERI CONCINITE (OM: I/58)
Astrum
Robert Schumann (1810–1856):
IN MEERES MITTEN (Friedrich Rückert)
IMSLP
Nana Forte (1981):
ŽABE (Oton Župančič), 2005
JSKD
Eriks Ešenvalds (1977):
SPRING, THE SWEET SPRING (Thomas Nashe)
Musica Baltica

Carmen manet je nastal leta 2011 na pobudo nekdanjih
članic Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Kranj. Od
ustanovitve ga vodi Primož Kerštanj, z mladim zborom pa si
je pripel že kar nekaj nagrad na mednarodnih tekmovanjih
(Riva del Garda, Petrinja, Guangzhou, Montreux, Rimini).
Najbolj ponosni so na veliko nagrado mesta Montreux,
osvojeno aprila 2014 v Švici. Poleg tekmovalnih nastopov
se zbor loteva tudi tematskih koncertov, zadnji z naslovom
Ples glasov je bil posvečen popularni glasbi.
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Tekmovalni pogoji
UDELEŽENCI
24. slovenskega zborovskega tekmovanja
Naša pesem 2016 se udeležujejo zasedbe
iz Republike Slovenije in slovenske zasedbe
iz tujine. Na tekmovanju lahko sodelujejo male pevske
skupine (4 do 11 pevcev) in odrasli zbori v mešani, ženski
ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevk in/ali pevcev.
Pevci smejo
v zboru sodelovati le ljubiteljsko (nepoklicno), zborovodje
pa so lahko poklicni glasbeniki.
SPORED
Spored mora obsegati:
• izvirno skladbo slovenskega skladatelja ali priredbo
slovenske ljudske pesmi, napisano
od leta 1995 do zdaj,
• pretežno polifono, najmanj štiriglasno skladbo skladatelja,
rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750,
• spored po lastni izbiri.
Minutaža:
Spored mora vsebovati najmanj tri skladbe, trajanje
glasbenega sporeda je omejeno na največ 16 minut čiste
glasbe.
Inštrumentalna spremljava:
Ena izmed skladb v programu po lastni izbiri je lahko
izvedena z inštrumentalno spremljavo, če je to predvideno
v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih
instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti.
Solistični deli:
Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne
prevladuje.

ŽIRIJA
Sestava: nastope zborov in skupin bo ocenjevala petčlanska
žirija, sestavljena iz treh domačih in dveh tujih članov.
REZULTATI, PRIZNANJA
IN NAGRADE
Priznanja Naše pesmi 2016:
• za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato plaketo
Naše pesmi 2016;
• za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno plaketo
Naše pesmi 2016;
• za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto
plaketo Naše pesmi 2016;
• zbor, ki bo dobil manj kot 70 odstotkov točk, bo prejel
priznanje za sodelovanje na tekmovanju.
Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:
• priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter
malo pevsko skupino;
• priznanje za najboljšo izvedbo skladbe skladatelja,
rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750;
• priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane
v 19. stoletju;
• priznanje za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od
20. stoletja do zdaj;
• priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske
skladbe, napisane od leta 1995 do zdaj;
• priznanje za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske
pesmi;
• priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda;
• priznanje za najboljšega zborovodjo;
• priznanje za obetavnega zborovodjo; ki je prvič na
tekmovanju;
• priznanje za najboljši zbor, ki je prvič na tekmovanju;
• dodatna priznanja po odločitvi žirije.

Denarne nagrade:
• 1. nagrada v znesku 1800 €, ki jo dobi zbor
z največjim številom točk,
• 2. nagrada v znesku 1500 €, ki jo dobi zbor
z drugim največjim številom točk,
• 3. nagrada v znesku 1200 €, ki jo dobi zbor s tretjim
največjim številom točk,
Če dobi več zborov enako število točk, si v enakih deležih
razdelijo svojo in naslednjo(i) nagrado(i),
• 400 € za najboljši ženski zbor, najboljši moški zbor in
najboljšo malo pevsko skupino, če zasedba ne bo prejela
ene od prvih treh nagrad ali nagrade za najboljšega
debitanta (pogoja za denarno nagrado: udeležba vsaj treh
zasedb iste vrste in doseženih vsaj 85 točk);
• 400 € za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe,
napisane od leta 1995 do zdaj;
• 400 € za najboljšo izvedbo izvirne slovenske novitete;
• 400 € za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske
pesmi, če je bila ta napisana od leta 2006 do zdaj oz. je
noviteta.
Žirija lahko podeli tudi:
• nagrado JSKD skladatelju za najboljšo noviteto v obliki
naročila nove skladbe v znesku 400 €;
• plačilo kotizacije za udeležbo na Svetovnem zborovskem
simpoziju 2017 v Barceloni/Španija (22.–29. julija 2017) ali
Konferenci ACDA v Minneapolisu/ZDA (7.–13. marca 2017)
do dvema perspektivnima zborovodjema po izboru žirije.
Nagrada Mateja Hubada Glasbene matice Ljubljana:
• organizacija koncerta enega od zlatih zborov v Ljubljani.
Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa
Poslovnik 24. tekmovanja slovenskih pevskih zborov NAŠA
PESEM 2016.
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Damijan
Močnik

Franz M.
Herzog

predsednik žirije

Žirija
Predsednik
Damijan Močnik
Člani
Franz M. Herzog (Avstrija)
Ints Teterovskis (Latvija)
Danica Pirečnik
Marko Vatovec

Damijan Močnik (1976) se je po diplomi iz
kompozicije v razredu Daneta Škerla na ljubljanski
Akademiji za glasbo večkrat izpopolnjeval v tujini,
predvsem v zborovodstvu (tudi pri Ericu Ericsonu).
Od leta 1993 dela kot profesor na Škofijski klasični
gimnaziji v Ljubljani, na kateri od leta 2000 kot
umetniški vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu
sv. Stanislava išče inovativne poti v glasbenem
izobraževanju in delovanju. Od leta 1986 je vodil
več zborov in s Cerkvenim ženskim zborom Andreja
Vavkna, APZ France Prešeren Kranj in Komornim
zborom Megaron ob uspešni koncertni dejavnosti
prejel več nagrad na tekmovanjih (nazadnje je leta
2012 s KZ Megaron zmagal na Naši pesmi, leta 2014
je na festivalu KATHAUMIXW v Kanadi z Mladinskim
mešanim zborom sv. Stanislava ŠGK osvojil tudi
grand prix tekmovanja). Je ustanovitelj in umetniški
vodja Slovenskega otroškega zbora. Bil je vodja
avtorske skupine za učbenik Glasba za gimnazije
(2007). Sodeluje v več strokovnih in umetniških
svetih, redno predava na strokovnih srečanjih in je
član strokovnih žirij na glasbenih tekmovanjih.
Težišče Močnikovega skladateljskega snovanja je
posvečeno zborovski glasbi, v zadnjem času se
je uveljavil tudi kot skladatelj obsežnih vokalnoinstrumentalnih partitur (Passio, Oratorium
Nativitatis, Hvalnica stvarstva idr.). Je nagrajenec

številnih kompozicijskih natečajev. Leta 2006 je bil
rezidenčni skladatelj na Bavarski glasbeni akademiji
v Marktoberdorfu, na festivalu Europa Cantat 2006 v
Mainzu je uspešno vodil atelje Skladatelji dirigirajo.
Od leta 2007 je kot skladatelj dirigent večkrat
gostoval v ZDA in na Tajvanu. Za svoje umetniško
in pedagoško delovanje je prejel študentsko
Prešernovo nagrado, Gallusovo plaketo in državno
nagrado na področju šolstva (2013).
Franz M. Herzog (1962) je študiral kompozicijo
in zborovsko dirigiranje. Bil je umetniški vodja
komornega zbora Vocalforum Graz in štajerskega
mladinskega zbora Cantanima (2004–2013), s
katerima je požel številne mednarodne uspehe.
Franz Herzog se mednarodno udejstvuje kot dirigent,
skladatelj in strokovnjak za zborovsko dirigiranje in
vokalno tehniko. Zdaj je predstojnik za zborovsko
dirigiranje na Konservatoriju Johanna Josepha Fuxa
v Gradcu in predavatelj na graški glasbeni univerzi
KUG. Med drugim je bil eden izmed umetniških
direktorjev 5. Svetovnih zborovskih iger v letih
2008 in 2011. Za svojo skladbo Ave, maris stella je
leta 2010 prejel drugo nagrado na mednarodnem
tekmovanju za skladatelje Goldene Stimmgabel
(Zlate vilice) v organizaciji AGEC. Avstrijsko zvezno
ministrstvo za znanost in razvoj mu je za njegove

30

NASA_PESEM_knjiz�ica016.indd 30

15. 04. 16 11:59

Ints
Teterovskis

dosežke podelilo nagrado za zaslužne. Od aprila
2012 je umetniški direktor avstrijskega državnega
zborovskega združenja.
Ints Teterovskis (1972) je že od leta 1998 umetniški
vodja nagrajenega latvijskega mladinskega zbora
BALSIS, od leta 2008 pa tudi glavni dirigent na
latvijskih državnih pevskih proslavah. Obenem je
glavni regijski dirigent več kot 20 latvijskih zborov.
V vlogi dirigenta je posnel dvanajst zgoščenk.
Teterovskis je še posebno cenjen kot interpret
repertoarja baltskih skladateljev. Zaradi domišljije
in strastnega pristopa pri poučevanju zborovske
tehnike in interpretacije je v Latviji in na tujem
čedalje bolj zaželeni gost na delavnicah, gostujoči
skladatelj in žirant. Zborovske delavnice je večkrat
vodil v Ameriki/ZDA, Kanadi (2010, 2011), na
Švedskem (2013), v Avstraliji (redno 2009–2016) in
Latviji redno izvaja mednarodne mojstrske tečaje
za mlade glasbenike. Poleg dejavne zborovodske
kariere je Ints Teterovskis tudi nadarjen baritonist.
Danica Pirečnik (1954), glasbena pedagoginja in
zborovodkinja, je diplomirala na ljubljanski Akademiji
za glasbo. Leta 1978 je prevzela vodenje dekliškega
zbora Gimnazije Velenje in ga leta 1987 razširila v
mešani mladinski pevski zbor. Prve pomembne

Danica
Pirečnik

zborovske uspehe je dosegala prav z omenjenima
zboroma na nacionalnih tekmovanjih, v širšem
evropskem prostoru in v Kanadi. Že od nastanka
(1999) vodi v Velenju Šaleški akademski pevski zbor.
Med številnimi pomembnimi dosežki so ji poleg
zlatih plaket na slovenskih zborovskih tekmovanjih
in prvih mestih ter zlatih priznanjih v tujini najbolj pri
srcu leta 1998 osvojeni grand prix na mednarodnem
zborovskem tekmovanju KATHAUMIXW v Kanadi, leta
2009 osvojeni grand prix na zborovskem tekmovanju
v Varni in leta 2010 finalni nastop na tekmovanju za
veliko nagrado Evrope prav tako v Varni (zadnja dva
s Šaleškim APZ). S svojimi zbori je izvedla tudi vrsto
slovenskih zborovskih novitet. Za prispevek k razvoju
slovenskega zborovstva in oblikovanja zborovske
kulture je leta 1996 prejela državno priznanje
Gallusovo plaketo, v Velenju pa Napotnikovo plaketo
za izjemne dosežke v kulturi. Dejavna je tudi kot
članica strokovnih žirij na slovenskih zborovskih
revijah in tekmovanjih. Po mnenju strokovne kritike
so njene vrline, ki odlikujejo njene prepričljive in
pretanjene zborovske interpretacije, muzikalnost,
strokovni pristop, glasbeni okus in sugestivna moč.

Marko
Vatovec

Ljubljani pod mentorstvom dr. Mirka Cudermana
končal študij glasbene pedagogike. Za tem je
nadaljeval študij dirigiranja in uspešno diplomiral v
razredu Antona Nanuta in se strokovno izpopolnjeval
pri različnih predavateljih v tujini. Svojo dirigentsko
pot je začel z dirigiranjem srednješolskim zborom v
Kopru in Ljubljani in z njimi dosegal lepe uspehe na
nacionalnih tekmovanjih.
Prvo redno službo je dobil kot dirigent asistent pri
Slovenskem komornem zboru. Kmalu za tem so
ga povabili z Akademije za glasbo v Ljubljani in
mu ponudili mesto asistenta stažista. Tam še zdaj
deluje kot izredni profesor za zborovsko dirigiranje in
zborovsko petje.
Dirigiral in vodil je različne ansamble, bil eden
ustanoviteljev srednješolskega zbora Veter, vodil
je Obalni oktet, sodeloval z vokalno skupino Ecce,
zborom Vox Europae, Slovenskim komornim zborom,
vodil je Obalni komorni in simfonični orkester. Je član
različnih tekmovalnih žirij, predavatelj na nacionalnih
in mednarodnih simpozijih. V svojem dolgoletnem
umetniškem delovanju je krstno izvedel in bil
pobudnik za nastanek vrste slovenskih zborovskih in
vokalno-instrumentalnih del.

Marko Vatovec je po končanem študiju
zborovodstva in glasbenega pouka na Pedagoški
akademiji v Ljubljani na Akademiji za glasbo v
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Gosti 24. Naše pesmi
2016
Najboljši otroški, mladinski in srednješolski zbor 25. Revije
Zagorje ob Savi 2016, državnega tekmovanja otroških in
mladinskih zborov (4.–6. aprila 2016).
Prireditev je bienalna in poteka že od leta 1968. Letošnja
dva dneva in pol jubilejnega državnega tekmovanja
sta bila res praznična: na podaljšani prireditvi je zaradi
velikega zanimanja nastopilo kar 51 zborov z več kot 2000
mladimi pevci najboljših slovenskih otroških, mladinskih,
dekliških in mešanih mladinskih zborov. Predstavili so
izvedbe 157 različnih skladb 51 slovenskih in 30 tujih
skladateljev, med njimi kar 22 novitet 13 slovenskih
skladateljev.
Poleg letošnjih zmagovalcev kategorij so najvišje, zlato
priznanje z odliko dosegli še:
OPZ GŠ Murska Sobota, zb. Felicita Heric Taškov,
OPZ OŠ Koper, zb. Ingrid Poropat, OPZ CS, Maribor,
zborovodkinji Manja Gošnik Vovk, Jasna Drobne, OPZ OŠ
Marjana Nemca Radeče, zb. Jana Wetz, OPZ OŠ Gorica
Velenje, zb. Mihaela Britovšek, MPZ Konservatorija
za glasbo in balet, Ljubljana, zb. Marta Sojar Voglar,
MPZ OŠ Koper, zb. Maja Cilenšek, MPZ OŠ Alojzija
Šuštarja, Ljubljana Šentvid, zb. Nadja Janežič, MPZ RTV
Slovenija, zb. Tomaž Pirnat

OPZ GŠ FRAN KORUN
KOŽELJSKI, VELENJE
Posebna priznanja za najboljši,
za najboljšo korepetitorico otroških
zborov, za najbolj prepričljivo izvedbo
skladbe iz obdobja romantike,
za najboljšo sestavo sporeda.
Zborovodkinja Manja Gošnik Vovk

MPZ OŠ NAZARJE
Posebna priznanja za najboljši zbor
(ex equo), za najbolj prepričljivo
izvedbo sodobne skladbe, za
najboljšo sestavo sporeda.
Zborovodkinja Katja Gruber
Toni Acman, klavir

Katja Žličar Marin, klavir
Ana Zajc Smolčnik, flavta
Jerica Žgeč, violončelo

Damijan Močnik (1967):
LJUBEZEN (Niko Grafenauer)
JSKD/Astrum

Anej Černe (1994):
UČENA MUHA (Neža Maurer)
Astrum

Blaž Arnič (1901–1970):
TOLOVAJ
(Črtomir Šinkovec)
ZKOS/JSKD

Vilko Ukmar (1905–1991):
JESENSKA (Vida Jerajeva)
JSKD/Astrum
Bojan Glavina (1961):
ĆIV, ĆIV, ĆIV (istrska ljudska iz Koštabone)
JSKD/Astrum, noviteta
Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912):
PESEM VIKINGOV (David Mc Kee Wright,
slov. besed. Marija Jesenovac)
Astrum

Tadeja Vulc (1978):
SLIŠALA SEM PTIČKO PET’ (ljudska)
Skladateljičin zapis, noviteta
Ambrož Čopi (1973):
MAGNIFICAT (Lk 1, 46b–55)
Magnificat anima mea Dominum
Et exsultavit
11. Sicut locutus est
Astrum
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MPZ GŠ ROGAŠKA
SLATINA

DPZ GIMNAZIJE CELJE CENTER

Posebna priznanje za najboljši zbor
(ex equo), za najboljšega zborovodjo
debitanta, za najboljši debitantski
nastop zbora, za najbolj prepričljivo
izvedbo slovenske ljudske pesmi.

Posebna priznanja za najboljši
dekliški zbori, za najbolj prepričljivo
izvedbo slovenske ljudske pesmi, za
najbolj prepričljivo izvedbo sodobne
skladbe.

Zborovodkinja Andreja Došler

Zborovodja David Preložnik

Andreja Krklec, klavir
Costanzo Festa (1485/1490–1545):
MADONNA, IO V’AMO E TACCIO
(madrigal)
CPDL
Marij Kogoj (1892–1956):
ZVONČKI (Fanči Dolenc)
Državna založba Slovenije
Ambrož Čopi (1973):
DEČEK IN CVET (Dragotin Kette)
Astrum
Črt Sojar Voglar (1976):
ENA PTIČKA PRILETELA
(slovenska ljudska)
JSKD/Astrum

Damijan Močnik (1967):
ACCLAMATIO
(iz Reda sv. maše)
Ferrimontana
Andrej Makor (1987):
DVE O SLOVESU:
Dobro jutro mamica
(ljudska iz Zagorice v Dobrepolju)
Astrum
Tadeja Vulc (1978):
DEŽNIKI (Niko Grafenauer)
JSKD/Astrum

Cezura!
Sebastjan
Vrhovnik
Sebastjan Vrhovnik (1978) se je po končani Srednji glasbeni
in baletni šoli (splošna teoretska smer, 1997; petje, 2003) leta
2004 vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani, smer glasbena
pedagogika. Z odliko je diplomiral pod mentorstvom doc.
Marka Vatovca, pozneje pa prav tako z odliko končal magistrski
študij na Visoki šoli za glasbeno in upodabljajočo umetnost
v Gradcu (Avstrija), v razredu Johannesa Prinza. Od leta 2014
je docent za zborovsko dirigiranje na Akademiji za glasbo v
Ljubljani, kot predavatelj vodi različne zborovodske delavnice
doma in v tujini. Dejaven je tudi kot član strokovnih žirij na
slovenskih in mednarodnih revijah in tekmovanjih. Zdaj deluje
kot dirigent Mešanega pevskega zbora Obala Koper, kot
gostujoči dirigent pa je v preteklosti sodeloval s Komornim
zborom RTV Slovenija, zborom mariborske opere, žensko
vokalno skupino ČarniCe, Slovenskim otroškim zborom in
Slovenskim komornim zborom. Vodil je Mešani pevski zbor
Cantemus iz Kamnika, Vokalno skupino Ecce, Učiteljski pevski
zbor Slovenije Emil Adamič, Mešani pevski zbor Glasbene
matice Ljubljana in APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, s
katerimi je posnel več zgoščenk in prejel številna prva mesta
in posebna priznanja na različnih tekmovanjih. Njegovo
koncertno delovanje z zbori odlikujeta odlično poznavanje
vokala in izrazita muzikalnost, njegove interpretacije posebna
mehkoba in zlitost zborovskega zvoka, repertoar skladb, po
katerih sega, pa prinaša v slovenski prostor svežino in nove
strokovne izzive.
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Oddaje o
Naši pesmi 2016
RADIO SLOVENIJA, 3. PROGRAM,
PROGRAM ARS
Sobota, 30. 4. 2016, ob 10.05:
Zborovski panoptikum
Naša pesem po Naši pesmi
Petek, 4., 11. , 18. in 25. 11. 2016:
Zborovski koncert
Izbor posnetkov s tekmovanja Naša pesem
2016
Pripravlja gl. urednica Brigita Rovšek.
RADIO MARIBOR
Četrtek, 5. 5. 2016, ob 19.30:
Glasbena sozvočja: oddaja o nagrajenih
zborih 24. Naše pesmi
Pripravlja gl. urednica Urška Čop Šmajgert,
RC RTV Maribor.
RADIO KOPER
Sreda, 25. 5. 2016, ob 21.00:
Koncertna prizorišča
Pripravlja gl. urednica Branka Kljun.
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Napovedi dogodkov JSKD
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE (TLK) 2016
Po vsej Sloveniji, od petka, 13.,
do nedelje, 22. maja
Projekt s pestrim kulturnim dogajanjem
povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva
in izpostavlja kulturni ter družbeni pomen
ljubiteljske kulture v naši državi. Letošnji
poudarek je zborovsko petje.
Vpis vaših dogodkov: www.tlk.jskd.si
13. FESTIVAL SREDI ZVEZD … 2016
Žalec, sobota, 17. maja: otvoritveni koncert TLK
festival v Žalcu za skupine, ki izvajajo vokalni pop
in jazz.
SEMINAR S TOBIASOM HUGOM
(dolgoletnim članom The Swingle Singers)
Žalec, nedelja, 18. maja
Delavnica z nagrajenimi skupinami letošnjega
festivala Sredi zvezd
PETJE NA RECEPT
Ljubljana, torek, 17. maja
Intervju s strokovnjaki o premalo znanih
pozitivnih učinkih petja v zboru oz. skupini
(terapevstki, psihološki, socialni). Sodelujejo:
Monica Weise (glasbena terapevtka, izvajalka
mednarodnega projekta Pojoče bolnišnice,
dr. Katarina Habe (doktorica psihologije in

pevka), Damijana Zupan (pianistka, poznavalka
zdravstvenih težav glasbenikov), Blaž Rojko
(socialni delavec, zborovodja).
Pogovor bo vodila Ana Tavčar.

ZVOK MOJIH ROK
Ljubljana, 4.–6. novembra
1. državno tekmovanje Mateja Hubada
za slovenske zborovodje do 35 let
(s sodelovanjem Akademije za glasbo,
Slovenske filharmonije in JSKD)

SOZVOČENJA 2016
Ljubljana, nedelja, 13. novembra
(Osrednja Slovenija),
Ljutomer, sobota, 19. novembra
(Štajerska in Pomurje)
Mežica, nedelja, 20. novembra
(Od Celja do Koroške),
Radovljica, nedelja, 20. novembra (Gorenjska),
Dobrovo v Goriških brdih, petek, 25. novembra
(Primorska),
Brežice, sobota, 11. novembra
(Dolenjska, Posavje in Bela krajina).
Rok prijave: 20. maj.

SVETOVNI DAN ZBOROVSKE GLASBE
2016 (praznik praznujemo vedno
drugo nedeljo decembra)
Ljubljana, Slovenska filharmonija, sobota,
10. decembra
Sklepni koncert izbranih zborov regijskih
Sozvočenj in podelitev posebnih priznanj

14. MEDNARODNO ZBOROVSKO
TEKMOVANJE GALLUS, MARIBOR 2017
Maribor, 21.–23. aprila
Razpis: www.jskd.si/maribor
Rok prijave: 16. 9.

DOGODEK S PODPORO JSKD
47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH
ZBOROV
ŠENTVID PRI STIČNI
OŠ Ferda Vesela, Stična, sobota, 18. junija
koncert slovenskih zborov iz drugih držav
Igrišče pred OŠ Ferda Vesela, Stična,
nedelja, 19. junija
koncert združenih zborov
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Jskd napoveduje tretji teden ljubiteljske
kulture in vabi k sodelovanju
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) bosta že tretje leto
zapored pripravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture (TLK), zato vabita lokalne skupnosti, kulturna društva,
etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se mu pridružijo s
svojimi programi. To lahko storijo na spletni strani na http://tlk.jskd.si/.
Sodelujejo lahko s predstavo, koncertom, razstavo, razpravo, dnevom
odprtih vrat, javno vajo in podobnim. Teden ljubiteljske kulture, ki je
namenjen ozaveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih
vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo, bo po vsej Sloveniji
potekal od 13. do 22. maja 2016. Letos se TLK prvič aktivno povezuje
tudi s Tednom vseživljenjskega učenja, zato bo 17. maj posvečen
dnevu učenja in kulture.

Facebook:
tedenljubiteljskekulture

Spletna stran:
tlk.jskd.si

Teden ljubiteljske kulture je vsako leto posvečen
določeni temi – če sta JSKD in ZKDS skupaj
z društvi in občinami pred dvema letoma
sadila avtohtone sorte sadnih dreves in tako
opozarjala na pomen javnih sadovnjakov ter lani
javnost spomnila na velik prispevek in potencial
mladih v ljubiteljski kulturi, bo osrednja tema
letošnjega Tedna ljubiteljske kulture namenjena
zborovskemu petju – njegovi množičnosti
(prepevanje v zborih je najbolj razširjena

Glavni medijski pokrovitelj:
RTV Slovenija

prostočasna kulturna dejavnost pri nas),
njegovim uspehom (po kakovosti so naši zbori
v svetovnem vrhu) ter blagodejnemu vplivu
petja na zdravje posameznikov in celotne
družbe.
Tednu ljubiteljske kulture se vsako leto pridruži
več društev, ustanov in posameznikov. Lani
se je samo v tem tednu po vsej Sloveniji
zvrstilo več kot 1000 kulturnih dogodkov, kar

NAJ SE VIDI –
promocijska akcija v Tednu ljubiteljske kulture
TLK-kukalo (nagradna rubrika)
Pošljite fotografijo s koncerta, odprtja razstave,
gledališke premiere, pesniškega večera,
navdušenega občinstva, posebno uspešne
zakuske ipd., skratka, izvirne fotografije,
povezane z vašim kulturnim dogodkom.
Fotografije so lahko posnete z digitalnimi ali
analognimi fotoaparati, z mobilnimi telefoni
ali tablicami, fotografira lahko profesionalni
fotograf, vaša babica ali kar vi.
Pošljite vtise s koncerta, odprtja razstave,
gledališke premiere, pesniškega večera, haiku
o navdušenju občinstva ali posebno uspešni
zakuski. Skratka, izvirne verze, povezane z
vašim kulturnim dogodkom, saj išče TLK-kukalo
duhovite, satirične, kritične ali zabavne pesmi, ki
nastanejo, kadar se znajdete sredi zvezd.
Naj se vidi
Po vzoru številnih kolegov iz tujine postavite na
okenske police, pred hiše ali v trgovinske izložbe
na ogled inštrumente, slikarska platna, knjige,
plesne kostume, gledališke plakate, zgoščenke,
notne zapise, skratka, predmete, ki ponazarjajo
umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero
se ukvarjate.
Prijavite kot TLK-dogodek s pripisom v
naslovu: NAJ SE VIDI! in tako opozorite nase.
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Odprti ateljeji
TLK je priložnost, da svojo kulturno
ustvarjalnost postavite v središče
majskega dogajanja in dovolite
obiskovalcem, da pokukajo v vaš
ustvarjalni proces. Vsi, ki boste svoje
ateljeje odprli za javnost, boste
umeščeni na zemljevid ateljejev
Slovenije, ki bo s podatki o lokaciji in
terminih ter objavo vaše spletne strani
del promocije Tedna ljubiteljske kulture
(tlk.jskd.si) in vašega dela.
pomeni, da projekt dosega svoj namen –
spodbuditi ustvarjalce, da stopijo na svetlo,
se predstavijo in tako pokažejo, koliko
posameznikov se pri nas v prostem času

ukvarja s kulturo in kako dobri so v tem.
Slavnostno odprtje TLK bo dan po začetku,
14. maja 2016, v Žalcu v sklopu Festivala
Sredi zvezd, nastopile pa bodo najboljše
male vokalne skupine za vokalni pop in jazz
Slovenije. Teden se bo nadaljeval z desetimi
velikimi regijskimi kulturnimi projekti, ki se
jim bo pridružilo okrog 1000 dogodkov po
vsej Sloveniji. Osrednja slovesnost ob koncu
TLK bo 21. maja 2016 zvečer v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer
bo APZ Tone Tomšič s koncertom praznoval
svojo 90-letnico.
Združenje SAZAS bo za vse prijavljene sodelujoče
projekte med 13. in 22. 5. 2016 brezplačno
uredilo avtorske pravice.

TLK NAGRAJUJE
Prijavite dogodke: izmed prijavljenih dogodkov bomo izžrebali dobitnika vikendpaketa
za dve osebi v hotelu Convent**** v Ankaranu.
Fotonatečaj: akcija TLK-kukalo bo avtorja najboljše fotografije nagradila z 2-dnevnim
vikendpaketom za dve osebi v Zdravilišču Radenci (Hotel Radin****). Nagrajenih bo tudi
5 ocenjevalcev, ki bodo všečkali fotografije.
Pesniški natečaj: akcija TLK-kukalo bo avtorja najboljše pesmi nagradila z 2-dnevnim
vikendpaketom za dve osebi v Zdravilišču Terme 3000 (Hotel Termal****). Nagrajenih bo
tudi 5 ocenjevalcev, ki bodo všečkali pesmi.

PETJE NA RECEPT
Vabilo na okroglo mizo o pozitivnih vplivih petja v zboru
· Ali so ljudje, ki redno pojejo v zboru, res bolj zdravi in
bolje razpoloženi?
· Kako vpliva petje na zdravje in počutje posameznikov
in kakšen vpliv ima na celotno družbo?
· Prvič pri nas predstavljamo izvirno prakso pojočih
bolnic (Singing Hospitals).
JSKD pripravlja v Tednu ljubiteljske kulture v torek,
17. 5. 2016, ob 19.00 v Cankarjevem domu razpravo
na temo pozitivnih vplivov petja v zboru ali skupini
na zdravje posameznikov, njihovo počutje in
dobrobit celotne družbe. Na njej bodo sodelovali
Monika Weise, glasbena terapevtka, predstavnica
mreže pojočih bolnic, dr. Katarina Habe, doc., dr.
psihologije in pevka, Damjana Zupan, profesorica
klavirja, ISSTIP terapevtka glasbene medicine in
vodja delavnic na temo nastopanja ter Blaž Rojko,
univ. dipl. socialni delavec, zborovodja in skladatelj.
Projekt pojočih bolnic se je razvil v Nemčiji in
se razširil v druge države. Monika Weise bo med
drugim predstavila zdravstveno-psihološke učinke
tega zanimivega projekta ter načine njegove
izvedbe. Na okrogli mizi bomo razmišljali še o
možnem prenosu te prakse v Slovenijo (v smislu
preventive in rehabilitacije), o socialnih vidikih
petja v zboru ter o psiholoških procesih pri petju in
učinkih petja na sistem vrednot.
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Organizacija

Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti z območno
izpostavo Maribor

Mestna občina Maribor

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in
območna izpostava Maribor
Mestna občina Maribor
Zveza kulturnih društev Maribor
Zveza kulturnih društev Slovenije
Organizacijski odbor tekmovanja

Organizacijski odbor
tekmovanja Naša pesem
Zveza kulturnih društev
Maribor

Zveza kulturnih društev
Slovenije

Urška Čop Šmajgert
Mihela Jagodic
Franci Pivec
Jože Protner
Marjan Pungartnik
Brigita Rovšek
Daniel Sajko
mag. Igor Teršar
Matija Varl

Vodstvo in organizacija
tekmovanja
Direktor in organizacijski vodja
Matija Varl
Programski vodja
Mihela Jagodic

Umetniški svet
Martina Batič
Ambrož Čopi
Damijan Močnik
Stojan Kuret
Karmina Šilec
Tajnica žirije
Mihela Jagodic
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Sponzorja
Meljski dol 1
2000 Maribor, Slovenija
+386 2 234 0 720
www.razgorsek.si

Izdal in založil
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
zanj mag. Igor Teršar

Kolofon
24. TEKMOVANJE
SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV
NAŠA PESEM
MARIBOR
Izvedba tekmovanja
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
z Območno izpostavo Maribor

Uredila
Mihela Jagodic
Korekture sporedov
Maša Medved in Mitja Gobec
http://www.termemb.si/
Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor
Tel: 02 23 44 301
info@termemb.si

Povezovalec programa
Tomaž Simetinger

RCRTV Maribor, urednica Urška Čop – Šmajgert
Radio Slovenija, urednica Brigita Rovšek

Jezikovni pregled
Božislava Čož
Sporedi in opisi zborov so povzeti iz prijav.
Avtorja fotografij
Damijan Močnik: Jana Jocif
Sebastjan Vrhovnik: Janez Kotar

Scenarij koncertov
Martin Petrovčič

Snemanje koncertov
Radio Slovenija

KONCERTNA KNJIŽICA

Računalniški prelom
Matjaž Mohor, MO-MA, s. p.

Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 24 10 525
www.jskd.si

Tisk in vezava
Cicero, Begunje d. o. o.
500 izvodov
Ljubljana, aprila 2016
Cena brošure: 2 €
DŠ SI62905902
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Vokalna skupina A cappella KUD Rače, vodja skupine Tone Žuraj
Vokalna skupina Elum, Postojna, vodja skupine Karolina Repar
Kvintet Vintgar, Blejska Dobrava, vodja skupine Luka Černe
Vokalni kvartet Rusalke, Radlje ob Dravi, vodja skupine Tadeja Vulc
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, zborovodja Jožef Močnik
Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Ljubljana, zborovodja Iztok Kocen
Vokalna akademija Ljubljana, dirigent Stojan Kuret
Akademski pevski zbor Maribor (moški), Maribor, zborovodkinja Tadeja Vulc
Komorni zbor Hugo Wolf, Maribor, zborovodja Aleš Marčič
Komorni zbor Limbar, Moravče, zborovodja Tomaž Pirnat
Koroški akademski pevski zbor Mohorjan, Prevalje, zborovodkinja Helena Buhvald Gorenšek
Mešani pevski zbor Viva Brežice, zborovodkinja Simona Rožman Strnad
Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, zborovodja Ambrož Čopi
Zbor Jacobus Gallus, Trst (I), zborovodja Marko Sancin
Komorni pevski zbor Mysterium, Kranj, dirigentka Urška Štampe
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Koper, zborovodja Mirko Ferlan
Komorni zbor Orfej, Ljutomer, zborovodkinja Romana Rek, dirigent Andraž Hauptman k. g.
Mešani pevski zbor Hrast, Doberdob (I), dirigent Hilarij Lavrenčič
Zbor sv. Nikolaja Litija, zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič
Akademski pevski zbor Maribor, zborovodkinja Tadeja Vulc
Dekliški pevski zbor Aglaja, Radlje ob Dravi, zborovodkinja Kerstin Vuga
Grudnove Šmikle, Železniki, zborovodkinja Marjeta Naglič
Ženski komorni zbor ČarniCe, Ljubljana, zborovodkinja Monika Fele
Ženski pevski zbor Dupljanke, Duplje pri Kranju, zborovodkinja Katja Klančnik Jelenc
Ženski zbor Carmen manet, Kranj, zborovodja Primož Kerštanj
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Zbori
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