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prvazgostenka 
Bodeceneze 

VRH - Bodeca neza vstopa v novo sezono s prvo zgoscenko 

»Bodecenezno« 
prepevaio 

Po intenzivnih vajah, ki so ze po
stale tradicionalni uvod v vsako pevsko 
sezono, so se tudi pri dekliski vokalni 
skupini Bodeca neza z Vrha pricele red-
ne vaje v novi sezoni, ki obeta tudi le-
tos veliko dozivetij. Pevke dvajsetclan-
ske zasedbe, ki se je v zadnjih letih uve-
ljavila z vidnimi in vedno pogostejsimi 
mednarodnimi dosezki, so se letos, 
prvic srecale na studijskih dnevih v Izo-
l i , kjer so zacele branje novega reper-
toarja in so v druzabnih trenutkih utr-
dile prijateljske vezi. 

Jesenski koledar zbora bo zazna-
moval dolgo pricakovani izid prvega 
CD-ja z naslovom »Bodecenezno«. De-
lo se je zacelo pred vec kot enim letom 
po prejemu nagrade na tekmovanju v No-
vTGorici, ko so se pri zboru odlocili, da 
bodo obelezil in dokumentiral triletno 
uspesno delovanje s posnetki z nekaterih 
tekmovanj in s snemanjem najbolj za-
znamujocih skladb iz svojega raznolike-
ga repertoarja. Kmalu bodo vsi prijatelji 
te dejavne skupine lahko poslusali tudi do
ma izvedbe renesancnih in sodobnih 
skladb iz slovenske in tuje literature, ljud-
skih in zabavnih pesmi. C D bodo pevke 
predstavile najprej v ozjem krogu prija-
teljev in podpornikov na Vrhu, z vecjim 
odmevom pa v Kulturnem centru Lojze 
Bratuz v Gorici in v cerkvi v Stivanu. 

Dekliski zbor raste skupaj s svojo zbo-
rovodkinjo Matejo Cernie, ki stalno isèe 
nove priloznosti za izpopolnjevanje svoje
ga znanja in nedvomne nadarjenosti. Le
tos bo namrec pricela drugi letnik na pe-
dagoski smeri Akademije za glasbo v Lju-
bljani, vkljucila se je v Italijanski mladinski 
zbor, s katerim je pred kratkim nastopila 
v Arezzu, in je postala stalni umetniski vod-
ja vokalne skupine Camice. Pevke zbora 
Bodeca neza so pod Matejinim vodstvom 
zacele sezono, ki bo ob CD-ju bogata s se 
drugimi zanimivimi izkusnjami. Med bliz-
njimi obveznostmi bo sodelovanje pri bo-
zicnem koncertu, ki ga prireja Kultumi cen
ter Lojze Bratuz iz Gorice in na katerem 
bodo pevke najprej izvedle Brittnovbozi-
cni cikel »A Ceremony of Carols«, nakar 
se bodo pridruzile izvedbi bozicnih skladb 
za zbor in godalni orkester skladatelja mlaj-
se generacije Patricka Quaggiata. 

Bodeca neza se je v zadnjih letih 
veckrat izkazala na tekmovanj ih, ki jo tu
di v novi sezoni priéakujejo v pomlad-
nem casu. Angazirane in motivirane 
pevke so se namrec privadile na tovrstne 
izzive in so po mnenju zborovodkinje 
vedno pripravljene na sooèanje z mne-
nji zirije in na sprejemanje konstruktiv-
nih nasvetov z vedno zrelejsim pristo-
pom k tekmovalni izkusnji. 
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»BODECENEZNO« 

Trìkratni krst zgoscenke 
Svojo prvo zgoscenko z naslovom 
»Bodecenezno« bo dekliska vokalna 
skupina Bodeca neza predstavila na 
treh vecerih. Krstna predstavitev bo 
v torek, 4. oktobra, ob 19. uri v Lo-
kandi Devetak na Vrhu; namenjena 
bo predvsem predstavnikom organi-
zacij, drustev in medijev ter krogu va-
bljenih gostov. Dekleta bodo prepe-
vala, spregovoril bo Mirko Ferlan. V 
nedeljo, 9. oktobra, ob 19. uri bo v 
Kulturnem centru Lojze Bratuz v Go
rici celovecerni koncert, ki bo izveden 
s sodelovanjem reziserja Franka Zer-
jala. Zbor bo nastopil s skladbami iz 
CD-ja in z novejsim repertoarjem, go-
vornik bo Mirko Ferlan. V soboto, 15. 
oktobra, ob 20.30 bo sledil se koncert 
v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Stivanu; 
organizacijsko pomoc bo zagotovil 
devinski zbor Fantje izpod Grmade. 
V zgoséenki so zaobjete slovenske 
ljudske pesmi in sodobnejse prired-
be, pa se sakralne skladbe ter napevi 
iz slovenske in svetovne klasike. Zgo-
voren je naslov »Bodecenezno«: me-
lodije so zdaj bodeée, zdaj nezne. 


