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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.
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Pevci Zbora sv. Nikolaja po koncertu slovenskih ljudskih pesmi
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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.

Povej prijatelju

Tiskalniku prijazno

Išči po novicah

Sorodne novice

Najbolj brane

Avtor/Vir: Aljoša Železnik | Vpisal: Aljoša Železnik | Urednik: Aljoša Železnik | PTX: 16587-XC2A3
ID novice: 00000005661 | URL novice: http://zasavje.org/sistem/viewnews.php?cmd=article&id_news=00000005661
Naroči se na tedenske novice | Dodaj novice na svojo stran | RSS Feed | PDA/WAP
Uredništvo | Sodelovanje | Oglaševanje | Posreduj novico | Piši nam | Splošni pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kazalo

30.8.2007 8:57

