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Cestitke 
Za odlicno srebrno odlikovanje, 
ki ga je bila delezna dekliska 
vokalna skupina Bodeca neza z 
Vrha Sv. Mihaela na 
mednarodnem tekmovanju v 
Cantonigrósu v Spaniji cestita 
pevkam in dirigentki Mateji 
Cernie in jim zeli se veliko takih 
vrhunskih dosezkov Zveza 
slovenske katoliske prosvete iz 
Gorice. 

maja 2012 

Maribor / N a s a pesem Lep uspeh za 
' nase ' zborovodj 

"B odite orodje glasbe" ! 
.Tako je predsednica 
'2irije 22. drzavnega 

zborovskega tekmovanja Nasa pe
sem, uveljavljena zbrovodkinja 
Martina BatiC, bodrila Ciane 
dvaindvajsetih zborov, ki so jih 
"razne odlofitve i n ozadja, zelje, 
vzroki in pogoji pripeljali v Mari
bor", da bi se izkazali po svojih 
najboljSih zmoznostih. Povprec'-
no visoka kakovost udelezencev 
je priSla do izraza na letoSnji iz-
vedbi v idealnem trenutku, da bi 
potrdila ugled slovenskega zbo-
rovstva pred mednarodnim 
obemstvom. Po sreCnem 
nakljuòju je drzavno tekmovanje 
potekalo namrec' v kombinaciji s 
tekmovanjem za Veliko zborov-
sko nagrado Evrope in v sklopu 
programa Evropske prestolnice 
kulture Maribor 2012. Odkar je 
mariborsko mednarodno tekmo

vanje postalo Clan mreze za Ve
liko nagrado Evrope, ki zdruzuje 
tekmovanja v Toursu, Tolosi, 
Arezzu, Debrecenu i n Varni, je 
Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti prviò gostil tekmovanje na-
grajencev za najviSje priznanje. 
Med vrhunskimi zbori iz Svedske, 
Ukrajine, Japonske in Filipinov je 
zmagal Svedski zbor Sofia Voca-
lensemble, ki je pod vodstvom 
Bengta Olléna, s Siroko ekspresiv-
no paleto prepriCal obemstvo i n 
mednarodno zirijo, kateri je pred-
sedoval Stojan Kuret. 
Zelo dobro so se odrezali tudi zla-
ti zbori letoSnjega drzavnega tek
movanja, med katerimi je naj-
vi$jo uvrstitev dosegel ljubljanski 
metani zbor Megaron, ki ga vodi 
skladatelj Damijan MoCnik. Za
nne jskim Primorcem pa so bi l i v 
najveéji ponos doseiki mesanega 
zbora Jacobus Gallus iz Trsta in 

dekliSkega zbora 
BodeCa neza z 
Vrha Sv. Mihae
la, ki sta prejela 
srebrno priz
nanje. Schutz, e Mendelssohn, 
Quaggiato in Le-
biè so bil i avtorji 
zgodovinsko za-

snovanega programa, ki 
ga je izbral Marko Sancin. 
Zborovodja je prviC na-
stopil na tem tekmo
vanju, debitantka na NaSi 

Matejo Cernie prejme nagrado 
za obetavnega zborovodjo 

pesmi pa je bila tudi Mateja Cer
nie, ki je s svojo povezano in mo-
tivirano skupino mladih pevk 
osvojila tudi posebni nagradi za 

najboljSo iz-
vedbo skladbe 
20. stoletja i n 
za obetavnega 
zborovodjo: 
" M i s l i m , da je 
bilo to tekmo
vanje v zadnjih 
letih najveCji 
zalogaj za 

pevke, vendar so se z izzivom spo-
prijele delovno, resno in navduSe-
no. Z nastopom zbora sem zelo 
zadovoljna, kajti pokazal je velik 

napredek, ki smo ga dosegle 
predvsem v zadnjih mesecih z in-
tenzivnim delom na tehnicni pri-
pravljenosti i n interpretaciji sk-
ladb". 
Dodatno, uglaSeno "zamejsko" 
noto bi lahko poiskali tudi pri sre-
brnem mesanem zboru Postojna, 
ki ga vodi Mirko Ferlan: "Letos 
sem na NaSi pesmi drugif^ nasto-
pi l kot dirigent, zato sem lahko 
stopil na oder bolj sproSceno in 
sem vse svoje energije usmeril v 
vodenje. Veliko bolj pa me je 

prevzela publika, k i je bila izred-
no radodarna z aplavzi in zelo po-
zorna pri posluSanju. V Unionski 
dvorani je sedelo veliko zborov-
skih strokovnjakov, pevcev i n di-
rigentov. Preprican sem, da se je 
vsak pevec potrudil maksimalno, 
kar je dalo nasemu petju pre-
priCljivost i n intenzivnost. Bolj 
kot ocena so m i bile v zadoScenje 
pohvale, ki sem jih bi l delefen po 
nastopu, kar potrjuje, da jadram v 
pravo smer". 
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