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DEKLISKA VOKALNA SKUPINA BODE-
CA NE2A Z Vrha prireja ob izidu svoje 
prve zgoscenke z naslovom »Bodecene-
zno« niz treh koncertov: danes, 4. okt-
obra, ob 19. uri v Lokandi Devetak na 
Vrhu namenjena predvsem predstavni-
kom organizacij, drustev in medijev ter 
krogu vabljenih gostov. V nedeljo, 9. okt-
obra, ob 19. uri bo v Kulturnem centru 
Lojze Bratuz v Gorici celoveèerni koncert, 
ki je nastaj v sodelovanju z reziserjem 
Frankom Zerjalom. Prva dva vecera bo 
predstavil Mirko Ferlan. Zbor bo pred-
stavil skladbe s cd-ja in tudi novejsi re-
pertoar. V soboto, 15. oktobra, ob 20.30 
v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Stivami bo 
zadnja v nizu koncertnih predstavitev, ki 
nastaja ob organizacijski pomoci devin-
skega zbora Fantje izpod Grmade. 
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Bodecenezno navdusile... 

Ferlan je tehnicno plat 
zgoScenke povzel kot izde-
lek z modernim dizajnom, 

ki je eleganten, a ne prenatrpan. 
Vsebinsko je zgoScenko razdelil 
na Stiri sklope: v prvega spadajo 
skladbe iz mednarodnega reper-
toarja, drugi je posvecen sloven-
sko-primorskim skladateljem, 
tretji zajema iz zakladnice slo-
venske ljudske pesmi, konec pa 
oblikujeta dve skladbi s podroCja 
zabavne glasbene industrije. 
ZgoScenko je ob koncu svojega 
posega Ferlan tako ocenil: "Zbor 
karakterizira dobra vokalnost, k i 
se stalno razvija, dober glasbeni 
posluh, ki pripomore k Asti 
intonaciji , predvsem pa 
tehnicna zmogljivost, k i 
dovoljuje skupini, da se 
spopada rudi z zahtevnimi 
partiturami. To je po 
mojem mnenju glavni 
adut, k i je pripeljal zbor do 
visokih mednarodnih do-
sezkov". Nekaj svezih po-
dob o nastajanju zgoScenke 
je s svojim posegom obcin-
stvu naslikala predsednica 
zbora in pevka Karen Ulian. 
Spomnila se je tistih tre-
nutkov, k i niso vselej urad-
n i in ki j ih SirSa javnost ne 
zazna: so pa zato toliko bolj 
pomembni za skupino i n 
za ustvarjanje pravega vzduSja 
med pevkami. PosluSalci so tako 
lahko ujeli posamezne drobce "iz 
zakulisja", napetost pred tekmo-

vanji, sproScene trenutke spreje-
manja novih pevk v zbor i n seve-
da duh prijateljstva, ki se je vzpo-
stavil med samimi pevkami. 
Vecer je pred obema posegoma 
uvedla Katja TomsiC, predsednica 
PD Vrh Sv. Mihaela, druStva, v 
katerem deluje DVS Bodeca neza. 
V uvodu se je zahvalila vsem 
pokroviteljem, ki so omogocil i 
izid ploSce. S pohvalnimi beseda-
m i se je nato obrnila tudi na vse 
pevke i n zborovodkinjo ter j im 
Cestitala za vztrajnost in vlozeni 
trud, ki se je bogato obrestoval. 
Ce je bi l vrnovski vecer predvsem 
utrinek, s katerim so posluSalci 

sce". V ne-
deljo, 9. okto
bra, je namreC 
DVS Bodeca 
neza svojo 
zgoScenko 
predstavila 
SirSemu 
obcmstvu v 
veliki dvorani 
Kulturnega 
centra Lojze 
Bratuz v Gori-
ci . O zani-
manju za dogodek prica ze samo 
dejstvo, da so dvorano do zadnje-
ga kotiCka napolni l i posluSalci 

okusili zgoScenko, pa je b i l drugi 
dogodek v tem sklopu lepo pre-
miSljena i n izdelana pevsko-
scenska postavitev "za sladoku-

vseh starosti; nagrajeni so bi l i z 
umetniSkim vecerom, ki je pre
segai obicajni zborovski koncert. 
Program je bi l namrec zamiSljen 

kot celota, v kateri se pesem pre-
pleta z igrami lucmi, projekcija-
m i , scenskimi efekti i n pesniSki-

m i verzi. Za uspeh vecera 
nosi poleg pevk in zboro-
vodkinje glavno zaslugo 
reziser Franko Zerjal, k i 
m u je bila zaupana naloga 
povezati vse omenjene 
elemente v smiselno celo-
to. PesniSki utrinki, k i so 
pravzaprav bi l i kot mosto-
vi med posameznimi sklo-
pi koncertnega veCera, so 
b i l i "izposojeni" pri pe-
sniku Borisu A. Novaku i n 
njegovih Skicah za nebe-
sno p r a v i j i c o . Verze je po-
dajal Jan Leopoli. Koncert 
je tako potekal po drugaC-
n i h t irnicah od tistih, k i 
smo j ih navajeni: prej b i 

lahko govorili, da je 51o za pred-
stavitev, k i ponazarja d u h 
zgoScenke, pa tudi pristop do 
petja i n glasbe, ki so ga v letih 

skupnega delovanja razvila dek-
leta skupaj z zborovodkinjo. Slo 
je za serijo utrinkov, ki so pustili 
vsak svoj pecat: enkrat je b i l re-
snejSi, drugiC lahkotnejSi, spet 
drugiC bolj igriv i n zelo mladost-
niSki. Dekleta so tako vodila 
obcinstvo z roko v roki in ga po-
peljala v skrivnostni svet svoje 
zborovske glasbe. V uro i n pet-
najst minut trajajocem progra-
mu so pevke i n zborovodkinja 
poslusalcem razkrile svojo ljube-
zen do petja i n do razlichih tipov 
skladb, s katerimi so se sooéile. 
Pri tem sta j im pomagala tudi 
Mirko Ferlan s spremljavo na har-
moniko i n Iztok Cergol s 
spremljavo na klavir. Vecer so 
delno oblikovale pesmi, k i j im 
poslusalci lahko prisluhnejo na 
zgoSCenki, veliko pa je bilo tudi 
skladb, k i j ih na CD-ju n i . Raz-
deljene so bile v tematske i n vse-
binske sklope, k i so se spremeni-
l i v zelo tekoCo i n za gledalce 

prijetno celoto. Dekleta so v 
KCLB predstavila spored pesmi, 
ki je segai v zakladnico sodobnih 
skladb: program je vkljuceval pri-
redbe slovenskih ljudskih moti-
vov, avtorske skladbe slovenskih 
in tujih skladateljev ter izseke iz 
zabavne lahke glasbe. UmetniSki 
veCer je tako pustil vtis uCinkovi-
te enostavnosti brez nepotrebnih 
dolgoveznosti ali neustreznih 
vloìkov. Ob sklepu veCera je pu-
blika vse nastopajoCe nagradila z 
buènim aplavzom i n "zahtevala" 
seveda bis. S tremi dodatnimi pe-
smimi sta se DVS Bodeca neza i n 
zborovodkinja Mateja Cernie 
zahvalili Stevilnemu obtìnstvu 
za prisotnost i n topel sprejem. 
Hkrati pa je b i l bucen koncni 
aplavz ze tudi vabilo na zadnji 
koncert v sklopu predstavitve 
zgoScenke Bodecenezno, ki bo v 
soboto, 15. oktobra, ob 20.30 v 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v Stiva
mi. 


