
VRH - Dekliska vokalna skupina Bodeca neza 

Zaradi svojih uspehov pevke nagrajene 
z udelezbo na mednarodnem srecanju 

Bodeca neza v kraju Fano v Markah 

Dekliska vokalna skupina Bodeca Neza, ki deluje 
pod okriljem Prosvetnega drustva Vrh sv. Mihaela, je 
vstopila v novo sezono z intenzivnimi vajami v Skofi-
jah, kjer se je tri dni temeljito pripravljala na zborov-
sko srecanje »Città di Fano« v Markah, hkrati pa je se-
gla po novem repertoarju, ki ga bo predstavila letos. 

Mednarodni zborovski festival »Città di Fano« 
je bil letos 39. po vrsti: od leta 1974 ga redno prireja-
ta obcina Fano in domaci zbor Coro Polifonico Ma
latestiano, ki ohranjata visoko kakovost koncertov in 
povabljenih zborov. Bodeca neza je prejela vabilo na 
festival zaradi stevilnih uspehov, ki jih je pozela na ra-
zlicnih drzavnih in mednarodnih tekmovanjih. Pevke 
so v Fanu nastopile v petek in soboto, 7. in 8. septem-
bra. V baziliki sv. Paternijana so najprej predstavile pro
gram sakralne glasbe za zenski zbor: od renesanse do 
dahasnjega casa, med skladatelji pa so bili tudi slovenski 

avtorji. Na veceru sta nastopila se dekliski zbor iz kra-
ja Feltre in svetovno znani univerzitetni zbor Philip-
pine Madrigal Singers s Filipinov. Na drugem veceru 
je Bodeca neza del svojega ljudskega repertoarja pred
stavila na odprtem, na dvoriscu grasèine plemicev Ma-
latesta, kjer je nastopila kot castni gost na prvic prire-
jenem mladinskem delu omenjenega festivala. Dekle-
ta so imela priloznost opozoriti italijanske sovrstnike 
nase in na svoj domaci kraj ter obenem spoznati mla-
dinsko zborovsko sceno v drugih italijanskih dezelah: 
ugotovila so, da zborovsko petje drugod ne uziva taks-
nega ugleda kot v nasih kraj ih, saj zelo malo mladih 
zrtvuje svoj presti cas za to dejavnost. 

Bodeca neza je sodelovala tudi v popoldanski de-
lavnici, kjer so se pevke nastopajocih zborov ucile ti-
piénih pesmi pod vodstvom zborovodij ostalih skupin 
in na ta naéin spoznale tudi del njihove kulture. (ne) 


