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Koper, 3.7.2013 

 
 

V soboto vrhunec 10. Mednarodnega zborovskega festivala Koper 
 

Koncert za obeležitev 35-letnega kakovostnega in  
mednarodno priznanega pevskega ustvarjanja    

 
 

 
Koper, 3. julij 2013 – V soboto bo Mešani pevski zbor Obala Koper, ki se po kakovosti 
zaradi številnih odličij iz domačih in tujih tekmovanj uvršča v sam vrh slovenske 
zborovske glasbe, s koncertom obeležil 35-letnico uspešnega delovanja. Dirigent 
Sebastjan Vrhovnik, ki zbor vodi od leta 2008, napoveduje pester program, ki bo 
obsegal sakralna in umetna dela, sodobne skladbe in priredbe ljudskih del 
slovenskih in tujih avtorjev.  
 
Mešani pevski zbor Obala Koper je bil ustanovljen oktobra 1977. Pomembno je zbor 
zaznamoval dirigent Mirko Slosar, ki je zbor vodil 15 let. Nasledili so ga Walter Lo Nigro, 
Ambrož Čopi in Maja Cilenšek. Vsi so z zborovskim sestavom posegali po najvišjih 
mestih in priznanjih na domačih in tujih tekmovanjih.  Od leta 2008 zbor deluje pod 
umetniškim vodstvom mladega, a uveljavljenega dirigenta Sebastjana Vrhovnika. 
 
Zbor, ki združuje pevke in pevce iz treh obalnih občin in širšega okolja, je osvojil kar 
dvanajst zlatih plaket na državnem zborovskem tekmovanju »Naša pesem« v Mariboru, 
zadnjo leta 2012. Med pomembnejše dosežke v tujini MePZ Obala prišteva zlate plakete in 
prva mesta s številnih tekmovanj v tujini, med njimi Fort Lauderdale (ZDA), Cantonigros 
(Španija), »Orlando di Lasso« v Camerinu (Italija), »Franz Schubert« na Dunaju (Avstrija), 
Preveza (Grčija), »Tonen 2000« (Nizozemska), Rimini (Italija) ter Miltenberg (Nemčija). 
Na prestižnem mednarodnem tekmovanju »C. A. Seghizzi« v italijanski Gorici je julija 
2011 strokovna žirija zboru dodelila 2. mesto v polifoniji, 2. mesto v kategoriji glasbe od 
19. stoletja do danes in 3. mesto v ljudskem programu. Z uspešnimi nastopi si je MePZ 
Obala Koper prislužil še uvrstitev v šesterico najboljših, ter se tako s predstavniki 
Estonije, Srbije, Španije, Indonezije in Češke potegoval za Grand Prix in osvojil 2. mesto. 
Zbor redno koncertira po Sloveniji, povabljen pa je tudi na razne festivale in srečanja v 
tujini. Veliko sodeluje s primorskimi in slovenskimi glasbenimi ustvarjalci, z Obalnim 
komornim orkestrom in Glasbeno šolo Koper. Projektno sodeluje tudi z Akademskim 
pevskim zborom Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Simfoničnim orkestrom RTV 
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Slovenija, orkestrom Slovenske filharmonije, Orkestrom slovenske vojske in drugimi. 
Pevke in pevci pa se intenzivno pripravljajo tudi na udeležbo na mednarodnem 
zborovskem tekmovanju v Španiji, kamor odhajajo konec julija. 
 
Visoki in uspešni 35. jubilej bo Mešani pevski zbor Obala Koper obeležil s koncertom v 
soboto, 6. julija 2013, ob 20.00 uri na Škofijah, v domu krajevne skupnosti. Koncert sodi v 
cikel koncertov 10. Mednarodnega zborovskega festivala 2013, katerega častni 
pokrovitelj je župan Mestne občine Koper Boris Popovič.  
 
Ob visokem jubileju se pevke in pevci MePZ Obala Koper zahvaljujejo vsem 
podpornikom, ki so jim v vseh letih delovanja nudili finančno, materialno in tudi 
moralno podporo. Med njimi zagotovo velja izpostaviti vse dosedanje umetniške 
vodje zbora, Mestno občino Koper, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zvezo 
kulturnih društev in številne organizacije in posameznike ter nenazadnje svoje 
družine, ki jim omogočajo kulturno udejstvovanje. Generalni pokrovitelj letošnjega 
10. Mednarodnega zborovskega festivala Koper je zavarovalnica Adriatic Slovenica.  
 
V sklopu festivala se je včeraj v samostanu Sv. Ane v Kopru zvrstil tudi koncert 
Mednarodne poletne akademije Utopija & realnost. Pevke in pevci iz petih držav so pod 
vodstvom Urše Lah in Ragnarja Rasmussna ob spremljavi Slovenskega tolkalnega 
projekta predstavili dela Lojzeta Lebiča, Eriksa Ešenvaldsa, Ragnarja Rasmussna in 
drugih in navdušili številno občinstvo (fotografija s koncerta v priponki).   
 
Umetniški odbor festivala, ki ga sestavljajo dirigenti in zborovski pedagogi Sebastjan 
Vrhovnik, Ambrož Čopi in Maja Cilenšek, so za festival izbrali še dva zborovska sestava. 
V nedeljo se bodo v Kopru v samostanu Sv. Ane predstavili pevci Koroškega akademskega 
pevskega zbora Mohorjan, festival pa se bo zaključil v sredo, 17. julija, s še enim 
mednarodnim gostovanjem. V samostanu Sv. Ane (križni hodnik) se bo predstavil 
Norveški mladinski nacionalni zbor.   
 
Več o Mešanem pevskem zboru Obala Koper, o vseh prejetih odličjih v preteklih letih in 
življenjepis dirigenta Sebastjana Vrhovnika, najdete na www.zborobala.net. 
 
Vabljeni na koncerte 10. Mednarodnega zborovskega festivala Koper! 
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, križni hodnik samostana Sv. Ane (v primeru slabega 
vremena središče Rotunda) 
 
NORVEŠKI MLADINSKI NACIONALNI ZBOR 
sreda, 17. julij 2013, ob 20:00, Koper, križni hodnik samostana Sv. Ane (v primeru slabega 
vremena središče Rotunda) 

 
### 
 

 
 
MePZ Obala Koper        Koper, 3.7.2013 
 
Za dodatne informacije: Marko Margon, 040 341 013 


