
S P A N I J A : O d l i c n i u v r s t i t v i B o d e c e n e z e 

Nov dolcaz kakovost i 

Dekliska vokalna skupina Bodeca neza z Vrha sv. Mihaela je v drugi polovici 
julija, na drugi tekmovalni dan mednarodnega zborovskega tekmovanja v 
Cantonigrosu v Kataloniji v blizini Barcelone, zabelezila nov odlicen 

dosezek. V kategoriji Ijudskih pesmi je v konkurenci 17 zborov moskih, zenskih 
in mesanih sestavov osvojila zelo visoko 4. mesto s 128,5 tockami. 

Gre za zelo pomemben uspeh tudi glede 
na kakovost ostali h tekmujocin zborov iz 
celega sveta. Na prvo mesto se je namrec 
uvrstil zbor Univerze s Filipinov s 136,6 
tockami, drugo mesto ie pripadlo Magni
ficat Youth choir iz Budimpeste (136 tock), 
tretje pa ruskemu zboru Allegri Children's 
Choir. Slo je za zelo kakovostno tekmo-

petek, na prvi tekmovalni dan, osvojila dru
go mesto v kategoriji zenskih zborov s 
168,5 tocke in je za prvourscenim zborom 
iz Budimpeste zaostala samo za poi tocke. 
Oba uspeha, ki ju je dosegla DVS Bodeca 
neza, ponovno pricata o visoki kakovostni 
ravni zborovskega petja, ki ga ta skupina 
dosega vseskozi v zadnjih letih. Uvrstitev 

Dekliska vokalna skupina Bodeca neza 

vaino kategorijo, v kateri so nastopajoci 
Ijudske glasbene motive predstavljali s pes-
mijo in koreografijp. Vrhovska dekleta pod 
vodstvom Mateje Cernie so predstavila 
sirok izsek iz slovenske Ijudske zgkladnice, 
ki je tako prisla do izraza tudi v Spaniji. 

To je ze drugi pomemben uspeh za -
povrstjo, potem ko je DVS Bodeca neza v 

na festivalu, ki letos praznuje ze 30 let, je 
potrditev vecletnega uspesnega dela, ki je 
bilo prepoznano ze na drugin mednaro-
dnih tekmovanjih (Bratislava, Antverpen, 
Vittorio Veneto, ...). Letosnje leto DVS Bo
deca neza podpirata tudi Javni sklad RS za 
Ijubiteljske dejavnosti in Urad RS za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu. (nn) 

$i0yil<£ nomee. 


