
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE       ZA OBJAVO! 

Festivalsko obarvan konec tedna je pred vrati  

 

Koper, 16. april 2015 – 11. Mednarodni zborovski festival Koper se ta konec tedna preveša v drugo 

polovico. Gostovanja treh slovenskih vokalnih zasedb (Mezzo, Gallina, Ingenium Ensemble) bodo 

poskrbela za najrazličnejše glasbene okuse, pajčevino pa bomo odstrli iz cerkvice sv. Miklavža v 

Kidričevi ulici v Kopru, ki jo odlikuje izjemna akustika.  

Prva dva festivalska koncerta sta za nami. Občinstvo  so navdušili Lunds akademiska kör iz Švedske 

(Akademski pevski zbor Univerze v Lundu) pod vodstvom dirigentke Cecilie Martin-Löf in Padjadjaran 

University Choir iz Indonezije (Univerzitetni zbor Padjdadjaran iz Bandunga) pod vodstvom dirigenta 

Arvina Zeinullaha. Številni obiskovalci dokazujejo, da mesto hrepeni po tovrstnih dogodkih. Prav zaradi 

obiskov kakovostnih tujih zborov festival ponosno ohranja svojo mednarodnost, saj je poslanstvo 

organizatorjev, Mešanega pevskega zbora Obala Koper, zagotavljanje večje dostopnosti kakovostnih 

zborovskih dogodkov tudi za obalno publiko. 

Ta konec tedna bo popolnoma slovensko obarvan, saj se bodo v Kopru predstavili trije mladi vokalni 

sestavi, vsi koncerti pa bodo obiskovalcem na voljo brez vstopnine. V petek, 17. aprila, ob 20.00 uri 

bodo v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru zazveneli glasovi Vokalne skupine Mezzo z 

dirigentko Barbaro Lotrič, na orglah pa se jim bo pridružil Matej Burger. Petnajst vokalno izurjenih pevk, 

ki so se prvič združile v vokalno skupino jeseni leta 2010, se danes že uvršča med boljše dolenjske 

sestave. Navkljub mladosti ima zasedba za seboj že kar nekaj odmevnih koncertov in se lahko pohvali z 

zlatimi plaketami z domačih in mednarodnih tekmovanj. Njihov repertoar zajema najrazličnejše glasbene 

zvrsti, na koncertu v koprski stolnici pa se bodo predstavile s programom sakralne glasbe. Program bo 

zaobjel več glasbenih obdobij in ponudil poslušalcem najvidnejše in manj poznane kompozicije 

slovenskih in tujih skladateljev. 

Festival se nadaljuje že v soboto, 18. aprila, ob 20.00 uri, tokrat na popolnoma svežem festivalskem 

prizorišču, v cerkvici sv. Miklavža v Kopru, ki se po akustiki lahko primerja z najboljšimi koncertnimi 

dvoranami. Zapela bo Vokalna skupina Gallina, ki jo vodi Ana Erčulj. Izvrsten kvartet se je v svojem 

kratkem, izredno plodovitem delovanju s tekmovalnimi dosežki doma in v tujini in z repertoarnim 

izborom postavil na vidnejše mesto med vokalnimi zasedbami v Sloveniji. Veliko pozornost namenjajo 



 

 
 

izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe. Prav tako spodbujajo mlade skladatelje k ustvarjanju novih  

 

 

 

 

 

 

 

 

skladb. V koncertni program so Galline uvrstile skorajda izključno dela slovenskih skladateljev z izvedbo 

najnovejših kompozicij primorskih skladateljev (A. Čopi, A. Makor) ter Kogojevih in Merkùjevih 

stvaritev, na koncu pa ne bodo pozabile na ljubitelje slovenske popevke. Gre za koncert s širokim 

glasbenim programom za vse glasbene okuse.  

Aprilsko festivalsko dogajanje se bo sklenilo v nedeljo, 19. aprila, ob 20.00 uri prav tako v cerkvici sv. 

Miklavža na Kidričevi ulici v Kopru. Predstavila se bo Vokalna skupina Ingenium Ensemble. 

Mednarodno priznano slovensko mešano pevsko zasedbo sestavljajo mladi, a izkušeni pevci z ambicijo 

ustvarjati in poustvarjati klasične in moderne stvaritve, predstavljati javnosti novo nastala dela ter rasti v 

sami kakovosti izvedbe in interpretacije. Zasedba je prejemnica številnih prvih mest in nagrad na 

najvidnejših evropskih zborovskih tekmovanjih, v goste pa jih vabijo na različne zborovske festivale. 

Znani so po svojih izvrstnih izvedbah madrigalov in motetov iz obdobja renesanse. V cerkvici sv. Miklavža 

jim bomo prisluhnili v tematsko zaokroženem koncertu, kjer bodo izvajali tudi še neslišane motete in 

maše našega renesančnega velikana Jacobusa Handela-Gallusa.  

11. Mednarodni zborovski festival Koper, ki tudi letos poteka pod častnim pokroviteljstvom župana 

mestne občine Koper Borisa Popoviča, se bo sklenil maja, v tednu ljubiteljske kulture. V soboto, 16. 

maja, ob 20.00 uri se bodo v dvorani sv. Frančiška na Martinčevem trgu v Kopru predstavili 

organizatorji, Mešani pevski zbor obala Koper pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika, pridružili pa se jim 

bodo še Dekliški in Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, ki jih vodi Maja Cilenšek. Sklepni 

koncert festivala bo obenem tudi občinsko darilo občankam in občanom ob občinskem prazniku 

Mestne občine Koper. Vljudno vabljeni!  

 
Vstop za vse navedene koncerte je PROST. 
  
Več informacij o koncertih in fotogalerija 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 
 

 


