TAKO POJO ZLATI
V okviru projekta KD Glasbena Matica Ljubljana "Tako pojo zlati"
predstavljamo zbor, ki je v preteklem letu z odličnostjo
zaznamoval slovenski prostor

Z

bor sv. Nikolaja Litija je mlad
tako po času delovanja kot tudi
po povprečni starosti članov
zbora. V njem pojejo predvsem dijaki in
študenti iz Litije in okolice. V samo nekaj
letih delovanja je pomembno zaznamoval
slovenski zborovski prostor. Na svojih
nastopih po Sloveniji in tujini prejema
odlične kritike. Deluje kot litijski
župnijski zbor, pod okriljem Nove
kulture Litija in je član evropske
zborovske zveze Europa Cantat. Posebej
se je izkazal na državnem tekmovanju v
Mariboru (marca 2003), kjer je poleg
zlate plakete prejel številne posebne
nagrade. V decembru 2003 je izdal svojo
prvo zgoščenko z naslovom Božična luč.
Na 7. mednarodnem tekmovanju
Maribor 2004 se je uvrstil na drugo
mesto in prejel vse podeljene posebne
nagrade. V septembru 2004 je odmevno
sodeloval na dveh
zborovskih festivalih v
Italiji (Fano, Pesaro), v
decembru pa pripravil dva
božična koncerta s
Simfoničnim orkestrom
RTV Slovenija (Cankarjev
dom in SNG Maribor).
Pevce še posebej povezuje
iskrena in močna izkušnja
duhovne glasbe. Zbor od
ustanovitve leta 1997, ob
pomoči korepetitorjev Ane
Jazbec in Žige Torija, vodi
Helena Fojkar Zupančič.

H

elena Fojkar Zupančič,
glasbena pedagoginja in
akademska glasbenica –
solopevka, sodi med najvidnejše
slovenske zborovske dirigente. Kot
zborovodkinja in glasbena pedagoginja
deluje na Škofijski klasični gimnaziji v
Ljubljani in na Gimnaziji Litija.
Z zbori, ki jih vodi (Zbor sv. Nikolaja in
Dekliški zbor Škofijske klasične
gimnazije) na državnih in mednarodnih
tekmovanjih dosega zlata odličja in
številne posebne nagrade. Je cenjena
predavateljica na seminarjih za
zborovodje šolskih zborov in na tečajih
za cerkvene glasbenike. Pri delu s pevci
posveča posebno pozornost vokalni
tehniki, jasni dikciji in
povezavi vsebine z glasbo,
kar se izraža v lepem
zvoku ter muzikalnih in
prepričljivih izvedbah
skladb različnih stilov.
Kot zborovska dirigentka
je bila večkrat nagrajena
tako na državni, kot na
mednarodni ravni.
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Slovenska filharmonija,
27. februarja 2005, ob 19. uri

Damijan Močnik:
Verbum supernum prodiens
(bogoslužno besedilo)
Ambrož Čopi:
Bonus est Dominus
(Lamentationes 3)
Iacobus Handl Gallus:
Ego flos campi
(iz Visoke pesmi)
Iacobus Handl Gallus:
Alleluia. In resurrectione
tua Christe
OM 2/29 (Jn 20, 20)

Ubald Vrabec:
Kresno jutro
(Cvetko Golar)
Anton Lajovic:
Pomladni spev
(A. G. Hartmann,
prev. F.S. Finžgar)

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Psalm 43, Richte mich Gott
(Ps 43)

Uroš Krek:
Večer
(Josephina de la Torre,
prev. A. Gradnik)

Sergej Rachmaninov
Bogorodits djevo
(Janez Zlatousti)

Lojze Lebič:
Luba vigred se rodi
(ljudska iz Roža)

Deák-Bárdos György:
Eli! Eli! (Mt 27, 46)

Lojze Lebič:
Trauniče so žie zalene
(koroška ljudska)

Bardos Lajos:
Libera me
(bogoslužno besedilo)

Ambrož Čopi:
San se šetao
(ljudska iz Gor. Bistrice)
Alojz Srebotnjak:
Rezijanska
(ljudska iz Rezije)
Pavle Merku:
Jnjej čeua jtigna
(ljudska iz Bile v Reziji)

