
Mladinska vokalna skupina 
Bodeca neza - Vrh sv. Mihaela 

Le par dni pred prvo obletnico 
delovanja kot Mladinska vokalna sku
pina Bodeca neza, bo skupina nasto-
pila 15.12. na Gregorcièevi proslavi na 
Vrhu sv. Mihaela. Zgodba o nastanku 
in razvoju sedanje skupine pa ima ne-
kajletno zgodovino. 

Leta 1991 je na pobudo g. Mar
iana Markezica, ob priloznosti praz-
novanja vaskega zavetnika sv. Lo-
vrenca, pri masi prvic nastopil otroski 
pevski sestav. Leta 1991 se j e tako za-
celo uradno delovanje OPZ Vrh sv. M -
haela, ki ga je vodila Anka Cernie. 
Zbor je stel 15 clanov. Sirsi pubiliki se 
je O P Z Vrh sv. Mihaela prvic pred-
stavil na Cecilijanki leta 1993. Takrat 
je zbor vodila Marjanka Cevdek. Ko so 
starejsi pevei prerastli otroska leta, se 
je O P Z Vrh sv. Mihaela razcepil na 
otroski zbor ter mladinsko vokalno 
skupino. 

Mladinska vokalna supina je za-
èela uradno samostojno delovati leta 
2004. Glasbena pedagoginja Marja Fei-
nig Tavcar, ki je vodila tudi O P Z Vrh 
sv. Mihaela, je zbrala 6 ciarde, starih od 
10. do 14. leta, in segla v zahtevnejsi 
mladinski repertoar. Pod njeno spret-
no taktirko se je Mladinska vokalna 
skupina Vrh sv. Mihaela kmalu izka-
zala: dve leti zaporedoma (leta 2004 in 
2005) je v svoji kategoriji dosegla prvo 
mesto na tekmovanju otroskih in 
mladinskih pevskih zborov Zlata grla. 
Mladinska vokalna skupina redno so-
deluje na razlicnih prireditvah, ki jih 
organizira mancino drustvo P.D. Vrh sv. 
Mihaela, na drugih prireditvah v vasi 
in v okolici (Praznik spargljev, Praznik 
frtalje), na revijah Mala Cecilijan-
ka,Ceciljanka, Zlata grla, Primorska 
poje, Sovodenjska poje, ob cerkvenih 
praznikih v vasi pa sodeluje tudi pri 
bogosluzju. 

Oktobra leta 2005 je Mladinska 
vokalna skupina nastopala na srecanju 
treh dezel v Radisah na Koroskem. 
Istega leta je skupina sodelovala na do-
brodelnem veceru Tezka izguba naj laj-
sa tegobe (ki jo letno organizira dru-
zina Devetak) na Vrhu sv. Mihaela. Fe-
bruarja 2006 se je skupina prvic ude-
lezila revije Sovodenjska poje. 

Leta 2007 je vodstvo skupine 
prevzela Mateja Cernie. Pevke so na-
stopale na novoletnem sprejemu 

stranke Slovenska skupnost in na pro
slavi ob odkritju spominske plosée A n -
dreja Ursica v Kobaridu. Aprila 2007 
so prvic nastopale na reviji Primorska 
poje. Junija so sklenile sezono s kon-
certom v Postojni, ki so ga soobliko-
vale skupaj s pevkami DPZ Elum iz Po-
stojne. 

Oktobra 2007 se je mladinska 
skupina Vrh sv. Mihaela udelezila de-
zelnega tekmovanja Corovivo in se 
uvrstila med najboljse zbore: za svoj 
nastop je prejela priznanje z odlicjem. 

Skupina je v naslednjih mesecih 
nastopila je v Bardu v sklopu vaskega 
praznovanja sv. Martina, s petjem pa 
je sodelovala pri masi, decembra pa je 
nastopila na bozicnih prireditvah Na
tale in rosa v Turjaku ter na bozicnici 
v Standrezu, nenazadnje pa so pevke 
bile gostje koprske televizijske oddaje 
Sportel. 

Letos se je skupina preimenova-
la v Mladinsko vokalno skupino Bo
deca neza - Vrh sv. Mihaela. Januar-
ja se je pod novim imenom najprej 
predstavila steverjanski pubilki ob 
prireditvi v sklopu praznovanja sv. treh 
kraljev ter se poklonila spominu na 
Mirka Spacapana s sodelovanjem pri 
masi zadusnici v Sovodnjah. 

Originalnemu osemclanskemu 
sestavu so se z novim letom pridruzi-
le se nove clanice. Mladinska skupina 
je spomladi nastopala na otvoritvi do-
prsnega kipa Primoza Trubarja v Ru-
bijah, maja so bile pevke gostje 10. 
mednarodne revije uéiteljskih zborov 
v Trzicu v Sloveniji. 

V okviru revije otroskih in mla
dinskih zborov Nasa pomlad se je VS 
Bodeca neza predstavila tudi na za-
kljucnem nastopu najboljsih izbranih 
zborov revije, ki se je odvijal v Kul -
turnem centru Lojze Bratuz v Gorici. 
Sezono so pevke zakljucile z nastopom 
na slavnostni seji v sklopu obeinske-
ga praznika v Sovodnjah. 

Avgusta je VS Bodeca neza so
delovala pri operi Figarova svatba, ki 
so jo pod mentorstvom m. Alessandra 
Svaba priredili v Krizu, oktobra pa so 
se pevke udelezile mednarodnega tek
movanja »Città di Rimini« ter v kate
goriji komornih zborov prejele srebr-
no priznanje in s 84,5 tockami zasedle 
odlièno tretje mesto. 


