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DVS Bodeca neza zlata na tekmovanju v Belgiji 

Uspeh "summa cum 
laude'' mladih pevk 

DekliSka vokalna skupi-
na Bodeca neza - Vrh 
Sv. Mihaela je pod vod-

stvom zborovodkinje Mateje 
Cernie prejSnji konec tedna do-
segla nov odmeven uspeh na 
mednarodni ravni. Vrhovska 
dekleta so namreC na glasbe-
nem festivalu za otroSke in 
mladinske zbore, ki je potekal 

Belgijski mladinski mednarod
ni festival, ki so se ga letos ude-
lezila vrhovska dekleta, ima za 
sabo ze mocrio uteCeno tradi-
cijo. Letos je bila namreC na vr-
sti 58. zaporedna izvedba, nje-
gov zaCetek pa sega v daljno le-
to 1953. Festivala se je letos 
udelezilo 112 zborov, ki je za-
stopalo 26 drzav po svetu. Zbo-

na kakem zborovskem tekmo
vanju. 
Vrhovska dekleta so pod tak-
tirko dirigentke Mateje Cernie 
nastopala v kategoriji dekliSkih 
zborov do 25. leta starosti, na 
viSjl stopnji. Predstavile so raz-
nolik program, ki je posegal v 
razliCna zgodovinska obdobja 
in razlicne slogovne zvrsti. Po-

v Neerpeltu v severozahodni 
Belgiji (na meji z Nizozemsko), 
za svoj nastop prejele 99 toCk 
(na 100 moznih) in bile uvrSce-
ne v najviSjo kakovostno kate-
gorijo "summa cum laude". Na 
tekmovanju, ki se ga je udelezi
lo preko 100 zborov z vsega 
sveta, so tako osvojile absolut-
no drugo mesto in prvo mesto 
v svoji kategoriji. 

ri so bili razdeljeni v sedem 
tekmovalnih kategorij. Tek-
mujoCi pevski sestavi so se po-
merili v kategoriji otroSkih, 
dekliSkih, meSanih zborov ter 
jazz petja. Prvi trije tekmovalni 
razredi so bili Se dodatno raz
deljeni v osnovno in viSjo 
kakovostno stopnjo. V tole so 
se lahko prijavili zbori, ki so 
pred tem ze osvojili priznanje 

leg obvezne skladbe Full of 
energy izpod peresa belgijske-
ga skladatelja Luda Claesna in 
obveznega enoglasnega nape-
va (dekleta so izbrala slovensko 
ljudsko Nocoj, pa, oh nocoj) so 
Vrhovke izbrale program, ki je 
Sei vse od renesanse do moder-
nejSih slovenskih in medna-
rodnih stvaritev ter priredb slo
venskih ljudskih skladb. 

Mednarodna strokovna zirija je 
dekletom podelila zelo visoko 
oceno, 99/100 toCk in jih tako 
uvrstila v najviSji kakovostni 
razred tekmovanja, summa 
cum laude (vanj so se uvrstili 
zbori, ki so si prigarali 98 ali 
vei toCk). Veliki met je, ce izv-
zamemo vrhovska dekleta, 
uspel le Se Sestim zborom med 
vsemi 112 udelezenci. DVS Bo
deca neza je ob tem rudi osvoji-
la absolutno prvo mesto v svoji 
kategoriji (v kateri je tekmova-
10 15 zborov), v kontekstu ce-
lotnega tekmovanja pa je 
osvojila drugo mesto ex-aequo 
z zborom Raffles Chorale iz 
Singapurja, zaostala pa je samo 
za japonskim meSanim zbo
rom Kasukabe Toyoharu, ki 
mu je zirija podelila celotni 
izkupicek toCk. 
Zbori so tekmovali v dveh dne-
vih, v soboto, 1., in nedeljo, 2. 
maja. Ob odlicni organizaciji 
pobudnikov festivala so imeli 
pevski sestavi zelo pester pro
gram. Po sklepu tekmovalnih 
nastopov so zbori namreé v pa-
radi obkrozili ves Neerpelt (gre 
za mestece s 16 tisoC prebival-
ci): na ulici so jih pricakali do-
maCini, ki so peveem mahali 
in jih pozdravljali. Parada se je 
sklenila v veCji telovadnici, kjer 
je bila na vrsti razglasitev rezul-
tatov. Slo je za pravi spektakel, 
ki so ga organizatorji pripravi-

11 s pomoc'jo racunalniSkih, 
zvoCnih in svetlobnih efektov. 
Na dveh veCjih ekranih so se 
zvrstili posnetki vseh nasto-
pajoCih in seveda posnetki v zi-
vo iz telovadnice, kjer se je 
zbralo veC tisoC ljudi. 
Organizatorji so ob vsem tem 
posameznim zborom ob tek-
movalnem programu ponudi-
li rudi mozriost pevskih delav-
nic s priznanimi in uveljavlje-
nimi dirigenti, ki so potekale v 
netekmovalnem Casu. 
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