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V Kopru se je s koncertom Komornega zbora Ave  začel 10. Mednarodni 
zborovski festival Koper 

 

Z mednarodnim projektom Utopija in relanost se bodo 
občinstvu predstavili pevci iz petih držav in slovenski 

tolkalci    
 
 

 
Koper, 29. junij 2013 – Včeraj (v petek, 28. junija) se je s koncertom Komornega 
zbora Ave v Kopru pričel že 10. Mednarodni zborovski festival Koper 2013. 
Festivalski utrip se v mestu stopnjuje, saj bodo že v torek v koprskem središču 
Rotunda nastopili pevke in pevci Mednarodne poletne akademije Utopija in 
realnost ob spremljavi Slovenskega tolkalnega projekta. 
 
Poletna akademija Utopija & realnost je projekt, ki je nastal na pobudo dveh, v 
zborovskem svetu uveljavljenih dirigentov, Ragnarja Rasmussena z Norveške in Urše 
Lah iz Slovenije. Njune dolgoletne izkušnje na področju dela z mladinskimi zbori so 
botrovale zamisli po združitvi nadarjenih mladih pevcev iz različnih držav. Tako so jih 
želeli  spodbuditi k razvoju lastnih glasbenih sposobnosti v sredi vrstnikov iz drugačnih 
okolij ter jih vpeljati v svet vrhunskega umetniškega podajanja. Projekt je bil prvič 
uresničen poleti leta 2011, ko je v njem sodelovalo 22 mladih pevcev (v starosti 19-26 let) 
iz Slovenije, Norveške, Islandije in Italije. Program so sestavljala zahtevna zborovska dela 
slovenskih in skandinavskih skladateljev. Pevci so se predhodno pripravljali v manjših 
skupinah, skupne zborovske vaje pa so potekale v Fiesi.   
 
Letos bo v Mednarodni poletni akademiji Utopija & realnost sodelovalo 24 izbranih 
mladih pevcev z Norveške, Islandije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Koncertni program bodo 
sestavljala izbrana dela na temo Zemlja - človek - apokalipsa. Od skladateljev bodo 
zastopani Lojze Lebič, Eriks Ešenvalds, Ragnar Rasmussen idr. Pri projektu bo pri 
izvedbi del Hvalnica svetu Lojzeta Lebiča ter The Fight in Wachet auf! Ragnarja 
Rasmussena sodeloval tudi Slovenski tolkalni projekt (več na www.stop-projekt.com). 
Koncertirali bodo v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. 
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10.  Mednarodni zborovski festival Koper 2013 se je pričel v petek, 28. junija 2013, ko se 
je v koprski stolni cerkvi predstavil Komorni zbor Ave, pod vodstvom Jerice Gregorc 
Bukovec (fotografijo s koncerta najdete v priponki). Festival, ki ga od leta 2001 
organizira Mešani pevski zbor Obala Koper, bogati slovenski in obalni prostor. Umetniški 
odbor festivala sestavljajo uveljavljeni dirigenti in zborovski pedagogi Sebastjan 
Vrhovnik, Ambrož Čopi in Maja Cilenšek, ki so tudi letos poskrbeli, da se bodo 
občinstvu predstavili izbrani domači in tuji zborovski sestavi. Častno pokroviteljstvo 
jubilejne izvedbe festivala je prevzel župan Mestne občine Koper Boris Popovič. 
 
Letošnji festival bo še posebno zaznamoval tudi koncert ob uspešnem 35-letnem 
delovanju MePZ Obala Koper.  Slavnostni koncert zbora, ki ga od leta 2008 vodi dirigent 
Sebastjan Vrhovnik, bo v soboto, 6. julija 2013, ob 20.00 uri v dvorani doma krajevne 
skupnosti na Škofijah.  
 
 
V sklopu festivala se bo občinstvu predstavil še Koroški akademski pevski zbor 
Mohorjan z dirigentko Heleno Buhvald Gorenšek in Norveški mladinski nacionalni 
zbor, ki ga vodi dirigentka Tone Bianca Sparre Dahl. 
 
Več o festivalu in Mešanem pevskem zboru Obala Koper na www.zborobala.net. 
 
Vabljeni na koncerte 10. Mednarodnega zborovskega festivala Koper! 
MEDNARODNA POLETNA AKADEMIJA UTOPIJA & REALNOST 
torek, 2. julij 2013, ob 20.00, Koper, središče Rotunda 
 
MePZ OBALA KOPER -35 LET 
sobota, 6. julij 2013, ob 20.00, Škofije, dvorana doma krajevne skupnosti 
 
KAPZ MOHORJAN PREVALJE 
nedelja, 7. julij 2013, ob 20.00, Koper, središče Rotunda 
 
NORVEŠKI MLADINSKI NACIONALNI ZBOR 
sreda, 17. julij 2013, ob 20:00, Koper, središče Rotunda 
 
 

 
### 
 

 
 
MePZ Obala Koper        Koper, 29.6.2013 
 
Za dodatne informacije: Marko Margon, 040 341 013 


