
Zbor sv. Nikolaja Litija navdušil na gostovanju v Franciji :: Zasavje ::... http://zasavje.org/sistem/viewnews.php?cmd=article&id_news=0000...

1 of 2 30.8.2007 8:57

  Poišči
  NASLOVNICA    DOGODKI    FORUM    MALI 

OGLASI  
  ZAPOSLOVANJE    ISKALNIK  

Novice iz Zasavja  

Lokalne novice

Gospodarstvo

Regionalna politika

Šport

Tuji viri novic

RTV Slovenija

Delo

24UR

Dnevnik

Večer

Svarog

Kinospored

Trbovlje

Forum  

Teme  | Pregled

Prijava

Registracija

Drugo

Zaposlovanje

Študentsko delo

ETV program

MAILING LISTA

Naroči se na tedensko poštno izdajo
spletnega časopisa Zasavje danes in
prejmi novice, dogodke in obvestila
v svoj e-poštni nabiralnik!

Prijavi
Odjavi

Zašmelcaj

SERVISI

Iskalnik Zasavje.si

PDA/WAP izdaja

Novice na vaši strani

Mailing lista

RSS feed

DRUGE STORITVE

Izdelava spletnih strani

Spletno gostovanje

Optimizacija strani

Elektronska pisarna

 

  Lokalno: Občine in regija
  Trbovlje - 29.8.2007, 22:11

  Poišči

Napredno iskanje

Zbor sv. Nikolaja Litija navdušil na gostovanju v Franciji

Od 19. do 24. avgusta 2007 je v francoskem mestu Bayeux v
Normandiji potekal 3. mednarodni zborovski festival "Bayeux Chante
L'Europe", ki je bil posvečen 50. obletnici združene Evrope. Na
festivalu so sodelovali zbori iz Anglije, Nizozemske, Italije, Slovenije in
Francije. Organizator festivala je bil L'Orpheon Vocal Music Centre, ki
je bil ustanovljen leta 1846 in združuje preko 220 članov in tri zbore.

Pevci Zbora sv. Nikolaja po koncertu slovenskih ljudskih pesmi

Na festivalu je Slovenijo zelo uspešno zastopal Zbor sv. Nikolaja Litija pod
vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič. Na koncertih v katedrali
Notre Dame in v cerkvi v Isygni sur Mer je predstavil duhovno glasbo iz
svetovne zakladnice različnih stilnih obdobij. Na koncertih z ljudsko tematiko je
v slovenskih narodnih nošah predstavil slovensko ljudsko glasbo in običaje.
Poslušalci so bili očarani in navdušeni nad zborom in pevci. Koncerti, ki so bili
polni emocij, so se zaključevali s stoječimi ovacijami in dolgimi aplavzi. Po
mnenju obiskovalcev in organizatorjev je bil Zbor sv. Nikolaja najboljši zbor na
festivalu.

Pevci zbora so sodelovati tudi na skupnih vajah, kjer so se seznanili z novo
glasbeno literaturo, študirali nove skladbe in izmenjali izkušnje z drugimi pevci.
Nastopili so na zaključnem gala koncertu v čudoviti katedrali Bayeuxa, kjer je
skupaj s simfoničnim orkestrom prepevalo 220 pevcev iz petih držav. Z dobro
celostno predstavitvijo je zbor vzbudili veliko zanimanje za Slovenijo in
slovensko kulturo. Z dobrimi koncertnimi nastopi pa se je na najlepši možni
način oddolžil gostiteljem za zelo topel sprejem in gostoljubnost.
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