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  Lokalno: Občine in regija
  Trbovlje - 21.12.2006, 23:02

  Poišči

Napredno iskanje

Slovenski božič v izvedbi Zbora sv. Nikolaja Litija
Zbor sv. Nikolaja Litija bo tradicijo božičnih koncertov nadaljeval tudi letos z izvedbo Slovenskega
božiča Matije Tomca in božičnih kolednic

Letošnji Božični koncert Zbora sv. Nikolaja Litija bo pričaral pristen
duh starega slovenskega božiča in nas popeljal za nekaj desetletij
nazaj. Zbor, pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič, za božični dan
pripravlja koncert na katerem bo izvedel Slovenski božič v priredbi
Matije Tomca ob spremljavi priznanega slovenskega organista Primoža
Malavašiča.

V drugem delu koncerta bodo predstavljene božične kolednice. Sodelovali bodo
še Nikolajev otroški zbor in Nikolajev dekliški zbor pod vodstvom zborovodkinje
Klavdije Zupančič, Blaž Kladnik na citrah in Krunoslav Križ na harmoniki.
Posebnost letošnjega koncerta bo scenska postavitev s prikazom tipičnega
slovenskega okolja.
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V Litijo se vsako leto odpravi več ljudi, da doživijo božično vzdušje, ki ga
pričara eden najboljših slovenskih pevskih zborov. Tokrat pevci vabijo tudi vas,
da jih obiščete na koncertu 25. decembra ob 19.30 uri v cerkvi sv. Nikolaja v
Litiji in z njimi delite radost božičnih praznikov. Ponovitve koncerta bodo še 27.
decembra v Trbovljah in 6. januarja v Kosezah. Več o zboru pa lahko najdete
tudi na spletni strani www.litija.org.

 Povej prijatelju  Tiskalniku prijazno  Išči po novicah  Sorodne novice Najbolj brane  

Avtor/Vir: Peter Benko |  Vpisal: Aljoša Železnik | Urednik: Aljoša Železnik |  PTX: 114787-XC2A3
ID novice: 00000005410 | URL novice: http://zasavje.org/sistem/viewnews.php?cmd=article&id_news=00000005410

Naroči se na tedenske novice |  Dodaj novice na svojo stran |  RSS Feed |  PDA/WAP

O straneh |Uredništvo | Kontakt | Sodelovanje | Oglaševanje | Posreduj novico | Piši nam | Kazalo

Pravna izjava o uporabi teh strani. 

    


