Kulturno društvo Mešani pevski zbor
Nova Gorica
v sodelovanju s

Slavističnim društvom Nova Gorica
posveča koncert

S PESMIJO IN BESEDO
celoletnemu praznovanju obletnic
Kostanjevice nad Novo Gorico
in

občinskemu prazniku
Mestne občine Nova Gorica
Podpora današnje prireditve:
 Frančiškanski samostan Kostanjevica Nova Gorica
 JSKD in ZKD Nova Gorica
 Mestna občina Nova Gorica

Program povezuje Megi Rožič

Dvorana Frančiškanskega samostana Kostanjevica
petek, 23. september 2022, ob 20. uri

Program
Pozdravna

 Franc Gačnik

NA GREBENIH GORA

Mešani pevski zbor Nova Gorica

Slovenska pevska dediščina










prir. Karol Pahor
harm. Janko Žirovnik
Pavle Kernjak
prir. Bogdan Brecelj
Davorin Jenko
prir. Ubald Vrabec
prir. Jože Leskovar
prir. Jože Leskovar

PA SE SLIŠ
VEČERNICA
ROŽ, PODJUNA, ZILA
VRNITEV
LIPA
OJ, BOŽIME
ČEJ SO TISTE ST'ZICE
TEČE MI VODICA

Literarni vložek

MARIJAN BRECELJ (1931-2019)
Mladostna lirika, utrinek iz njegove ustvarjalnosti
 Bogdan Brecelj

DOLGO, DOLGO TE ŽE NI

Pesmi vere, upanja, ljubezni

 Franz X. Engelhart
 Vinko Vodopivec
 Stanko Premrl

DAJTE MI ZLATIH STRUN
LEPŠEGA V NEBESIH NI
ZA GORE ŽE SONCE HITI

Sestav z enostavnim, a pomenljivim in zavezujočim imenom
združuje ljubitelje petja iz Nove Gorice in okolice. Po stažu mlad zbor
ravno praznuje triletnico delovanja. Pevke in pevci se na vajah
običajno srečujejo enkrat tedensko, vendar je to utečenost žal večino
časa delovanja krnila epidemija. Zbor, ki šteje trenutno okrog dvajset
pevk in pevcev, vodi g. Bogdan Brecelj. Kot izkušen in ob vodenju
različnih pevskih sestavov preizkušeni zborovodja, si s svojo
strokovnostjo prizadeva na pevce prenašati pevsko znanje, saj za
vsakega izmed njih pomeni harmonično prepletanje glasov nekaj
čarobnega in nepozabnega. Repertoar zbora postaja vse obsežnejši.
Pohvalijo se lahko tudi že z nizom zanimivih prireditev in nastopov,
med katerimi so ponosni na samostojno organiziran koncert ob
kulturnem prazniku v prvi sezoni delovanja in na udeležbo na dveh
revijah Primorska poje ter na lanskoletno dragoceno izkušnjo s
koncertom v nizu prireditev Svetogorske sobotnice v baziliki nad našim
mestom. Nabor tam izvedenih pesmi so obnovili in dopolnili za
današnjo prireditev, da bi z njim, s pesmijo in besedo lahko povezali
jubileje samostana na Kostanjevici z občinskim praznikom Mestne
občine Nova Gorica. S pesmijo se spominjajo tudi 70-letnice smrti
Vinka Vodopivca, krajši literarni vložek pa posvečajo Marijanu
Breclju, vsestranskemu kulturniku, pomembnemu občanu Nove Gorice,
ki je neizbrisno povezan s samostanom na Kostanjevici.

