SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO!

V četrtek pričetek festivalskega dogajanja

Koper, 7. april 2015 – Po enoletnem premoru se v četrtek v Kopru ponovno začenja bienalni pevski
dogodek v organizaciji Mešanega pevskega zbora Obala Koper, tokrat že 11. Mednarodni zborovski
festival Koper.
Organizatorji so ponosni, da se je v desetih edicijah festivala v Kopru zvrstilo kar 49 celovečernih
koncertov, 23 delavnic/predavanj in 1 razstava fotografij. Skupno torej več kot 70 dogodkov, ki so od
leta 2001 do danes pomembno zaznamovali dogajanje v mestu. V sklopu festivala se je občinstvu
predstavilo 42 zborovskih sestavov ali več kot 500 pevk in pevcev iz Slovenije in tujine (Italija, Anglija,
Norveška, Belgija, Nemčija, Madžarska, Španija, Srbija in Črna gora, Filipini). Od leta 2007 je festival
organiziran bienalno, prvih šest let (od 2001 do 2006) pa je mestno dogajanje popestril vsako leto.
Maja Cilenšek in Ambrož Čopi, ki sestavljata umetniški odbor festivala, sta tudi za letošnjo edicijo
poskrbela, da bo med obiskovalci še dolgo odzvanjala. V Kopru se bo namreč prvič predstavilo nekaj
sestavov, ki se zaradi svoje oddaljenosti (Švedska, Indonezija) zagotovo ne bodo kmalu vrnili na
slovensko obalo, kar je razlog več za obisk koncertov. Tudi letošnja edicija bo pripomogla k oživitvi
starega koprskega mestnega središča. Vsi koncerti se bodo namreč zvrstili v strogem mestnem jedru: v
pravkar prenovljeni dvorani Sv. Frančiška na Martinčevem trgu, v stolnici na Titovem trgu, organizatorji
pa so letos prvič pajčevino odstrli s cerkvice Sv. Miklavža na Kidričevi ulici, ki bo zaradi izjemne akustike
zagotovo ponudila užitke tako izvajalcem kot poslušalcem. Da je festival pomemben za kulturno
dogajanje v mestu, dokazuje tudi častno pokroviteljstvo koprskega župana Borisa Popoviča, ki je
ponovno prevzel pokroviteljstvo nad dogodkom.
Začetek 11. Mednarodnega zborovskega festivala Koper bo mednarodno obarvan. V četrtek, 9. aprila, se
predstavlja Lunds akademiska kör iz Švedske (Akademski pevski zbor Univerze v Lundu) pod vodstvom
dirigentke Cecilie Martin-Löf. Zbor je bil ustanovljen leta 1927. Ob tradicionalni zborovski literaturi in
temeljnih delih iz različnih obdobij, se zbor rad predstavlja tudi z manj znanimi ali novejšimi skladbami
domačih skladateljev. Pregovorno kakovost in izrazito zvočnost švedskih zborov potrjujejo s
pomembnimi dosežki na mednarodnih tekmovanjih, zato se tudi na otvoritvenem festivalskem večeru
ob akustičnosti prizorišča zagotovo obeta nepozaben večer s pridihom Skandinavije.

Drugi festivalski koncert, ki bo v ponedeljek, 13. aprila, bo v Koper pripeljal živobarvno indonezijsko
kulturo, zato se obiskovalcem obeta neponovljivo doživetje za uho in oko. Padjadjaran University Choir
iz Indonezije (Univerzitetni zbor Padjdadjaran iz Bandunga) pod vodstvom dirigenta Arvina Zeinullaha je
ena najbolj uglednih in uspešnih vokalnih zasedb v Indoneziji, zagotovo pa tudi prepoznavnejši v
svetovnem zborovskem merilu. Svojo tehnično dovršenost in interpretativno zrelost je sestav v skoraj
štirih desetletjih obstoja potrdil z neštetimi koncerti, sodelovanji s pomembnimi glasbeniki in nagradami
na mednarodnih tekmovanjih. Posebnost zbora, ki mu pogosto prinese nagrade publike, je, da v svoj
raznoliki repertoar rad uvršča skladbe, kjer zvočno sliko popestrijo izjemno bogati kostumi in
koreografije iz indonezijske ljudske zakladnice, ki vedno znova očarajo občinstvo. Njihovi koncerti tako
ponujajo svojevrstno doživetje, ki ga ne gre zamuditi.
Oba koncerta bosta v dvorani Sv. Frančiška v Kopru, ki bo prvič gostila zborovski festival, s pričetkom ob
20.00 uri. Vstopnina je 5 evrov.
Več informacij o koncertih vam je na voljo na spletnem naslovu www.zborobala.net/festival.

Za dodatne informacije: MePZ Obala Koper, Jana Blaškovič Šmajgl, jana.smajgl@gmail.com, 040 849
749

Pestro festivalsko dogajanje se nadaljuje, o čemer boste še obveščeni:
Petek, 17.4., ob 20.00 uri, stolna cerkev Marijinega vnebovzetja, Koper: Vokalna skupina Mezzo (Slo)
Sobota, 18.4., ob 20.00 uri, cerkev sv. Miklavža, Koper: Vokalna skupina Gallina (Slo)
Nedelja, 19.4., ob 20.00 uri, cerkev sv. Miklavža, Koper: Vokalna skupina Ingenium (Slo)
Sobota, 16.5., ob 20.00 uri, dvorana sv. Frančiška, Koper: Dekliški pevski zbor glasbene šole Koper,
Mladinski pevski zbor glasbene šole Koper in MePZ Obala Koper (Slo)

