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Obilo raznovrstne zborovske glasbe in 35-letnica Mešanega pevskega zbora 
Obala Koper  

 
Ta konec tedna se v Kopru začenja že  

10. Mednarodni zborovski festival Koper 
 
Koper, 24. junij 2013 – V petek, 28. junija, se v Kopru pričenja že 10. Mednarodni 
zborovski festival Koper 2013, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne 
občine Koper Borisa Popoviča. Jubilejno izvedbo festivala, ki ga od leta 2001 
organizira Mešani pevski zbor Obala Koper, bo letos zaznamoval tudi koncert ob 
uspešnem 35-letnem delovanju MePZ Obala Koper.  
 
V dvanajstih festivalskih letih se je občinstvu v Kopru in na slovenski obali  predstavilo 
preko 30 uspešnih in raznovrstnih domačih in tujih pevskih sestavov. Umetniški odbor 
festivala, ki ga sestavljajo Sebastjan Vrhovnik, Ambrož Čopi in Maja Cilenšek, tudi za 
letošnjo jubilejno izvedbo napoveduje zanimiv izbor izvajalcev in umetniško razgiban 
program. Poleg organizatorja, Mešanega pevskega zbora Obala Koper, se bodo občinstvu 
predstavili še Komorni zbor Ave pod vodstvom Jerice Gregorc Bukovec, Koroški 
akademski pevski zbor Mohorjan z dirigentko Heleno Buhvald Gorenšek, pevke in pevci 
mednarodne poletne akademije Utopija in realnost pod vodstvom Urše Lah in Ragnarja 
Rasmussna, iz tujine pa nas bo obiskal Norveški mladinski nacionalni zbor, ki ga vodi 
dirigentka Tone Bianca Sparre Dahl. 
 
10. Mednarodni zborovski festival Koper 2013 se začenja v petek, 28. junija 2013, ob 
20.00 uri v stolni cerkvi v Kopru. Poslušalcem se bo predstavil Komorni zbor Ave, pod 
vodstvom Jerice Gregorc Bukovec.  

 
Komorni zbor Ave je bil ustanovljen leta 1984 v župniji Ljubljana-Vič kot Vokalna 
skupina Ave. Pod umetniškim vodstvom ustanovitelja Andraža Hauptmana je skupina 
kmalu prestopila prag domače župnije in s kakovostnim poustvarjanjem raznolike 
zborovske glasbe osvojila poslušalstvo doma in v tujini. Obenem se je razširila v komorni 
zbor, v katerem prepevajo pevci iz vse Slovenije in zamejstva. Zbor je uspešno sodeloval 
na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih ter koncertiral po 
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Sloveniji in na turnejah v tujini: v Argentini (2000), Avstriji (2004, 2008), Belgiji (1993), 
Bolgariji (2010), Bosni in Hercegovini, Čilu (2000), na Danskem (1996), v Egiptu (1994), 
Estoniji (2001), na Finskem (2006), v Franciji (1993, 1997, 1998, 2010), Grčiji (1996), na 
Hrvaškem (2007), v Italiji (1998, 1999), Južni Afriki (1995), Kanadi (1994), 
Luksemburgu, Makedoniji, Nemčiji (1991, 1999), Srbiji (2006), Španiji (1994, 2007), Švici 
(1998), Vatikanu (1999) in v ZDA (1994, 1997).  Za svoje nastope je prejel številne 
nagrade in priznanja. Eno ali več prvih nagrad je osvojil na kar 13 zborovskih 
tekmovanjih. Zadnje mednarodno priznanje je prejel kot fi nalist prestižnega zborovskega 
tekmovanja za Veliko nagrado Evrope 2010 v Varni v Bolgariji, kamor se je uvrstil kot 
zmagovalec mednarodnega zborovskega tekmovanja v Mariboru spomladi 2009. Ave je 
dobitnik nagrade mesta Ljubljane (1994), nagrade Prešernovega sklada (1994), plakete 
mesta Ljubljane (2000) in srebrnega priznanja Zveze kulturnih društev Ljubljana (2002). 
Kot demonstracijski zbor je sodeloval na več mednarodnih seminarjih zborovske glasbe 
in na mednarodnem tekmovanju za mlade zborovske dirigente. Sodeloval je z uglednimi 
dirigenti, Ericom Ericsonom (Švedska), Garyjem Gradnom (Švedska) in Martino Batič 
(Slovenija). Komorni zbor Ave je posnel več kaset in zgoščenk z različno tematiko, 
nazadnje dvojno zgoščenko “Ave v živo”.  
Od maja 2011 je umetniška vodja Jerica Gregorc Bukovec. Ave je že dobri dve desetletji 
eden najprepoznavnejših pevskih sestavov v Sloveniji in Evropi, ki zre v prihodnost z 
neugasljivo željo po odličnem izvajanju zborovske glasbe. 
 
 
V sklopu festivala bo Mešani pevski zbor Obala Koper s koncertom obeležil 35-letnico 
uspešnega delovanja. 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.  
 
Vabljeni na koncerte 10. Mednarodnega zborovskega festivala Koper! 
 
Program 10. Mednarodnega zborovskega festivala: 
 
Komorni zbor AVE  
petek, 28. junij 2013, ob 20.00, Koper, stolna cerkev 
 
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, 24.6.2013 


