
VRH - Bodeca neza v Vittorio Venetu 

S slovensko 
pesmijo pometle 
s konkurenco 

Bodeca neza v Vittoriu Venetu 

Dekliska vokalna skupina Bodeca 
neza z Vrha je na 45. italijanskem drzav-
nem zborovskem tekmovanju v Vittorio 

•Venetu osvojila prvo mesto v obeh kate-
gorijah, v katerih je nastopila. Obcinstvo 
in zirijo so mlade pevke, ki jih vodi Ma-
teja Cernie, obakrat prepricale s sloven-
skimi pesmimi. Dve zlati priznanji, ki )u 
je skupina osvojila. minuli konec tedna, 
dopolnjujeta niz uspehov doma in v tu-
jini, ki jih dekleta nizajo ze vec let. 

Na stiridnevnem festivalu, ki je po-
tekalo od petka do nedelje, je skupaj na-
stopilo 32 pevskih zborov z vse Italije. Na-
stopajoci so se pomerili v stirih kategori-
jah. Prva je bila namenjena moskim pev-
skim zborom, druga avtorskim projek-
tom, tretja ljudskim pesmim, cetrta pa 
mladinskim zborom. V zadnjih dveh ka-
tegorijah so se pomerile rudi clanice ome-
njene dekliske vokalne skupine, ki so v ka-
tegoriji Ljudske pesmi postregle s petimi 
slovenskimi ljudskimi pesmimi, v kate-
goriji mladinskih pevskih zborov pa so 
najvisjo oceno med vsemi zbori v stirih 
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tekmovalnih dneh dosegle z izvedbo av-
torskih skladb sodobnih slovenskih glas-
benih ustvarjalcev, kot so Lojze Lebic, 
Ambroz Copi, Iztok Cergol, Nana Forte 
in Aldo Rumar. 

V skupini Bodeca Neza poje 22 de-
klet, starih od 13 do 25 let Prihajajo iz Do-
berdoba, Vrha sv. Mihaela, Sovodenj, De-
vina in René. Komaj teden dni pred uspe-
hom v Vittorio Venetu so uspesno na-
stopile na Mednarodnem pevskem festi
valu Singing Together na Nizozemskem, 
kamor so bile povabljene kot zmagoval-
ke evropskega zborovskega tekmovanja 
2010 v Belgiji. Pred tem pa so v Bratisla-
vi na tekmovanju Slovakia Cantat preje-
le zlato plaketo za Ijudsko pesem. Lepe 
uspehe so dosegle rudi v Sloveniji: zlato 
priznanje in pohvalo ter dosezeno abso-
lutno prvo mesto in priznanje za najboljso 
izbiro programa, najboljso izvedbo ljud
ske pesmi ter najboljso izvedbo skladbe 
iz 20. stoletja so osvojile predlani na re-
gijskem tekmovanju otroskih in mladin
skih zborov v Novi Gorici. (km) 


