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Koncert so pripravili:

Mešani pevski zbor KUD SCT
Zborovodja: Denis Robnik
Korepetitorka: Romana Šegula
Povezovanje:Dramsko recitacijska sekcija KUD SCT

Mešani pevski zbor KUD SCT je sekcija Kulturno umetniškega društva
SCT. Ustanovljen je bil decembra 1976. Prvi zborovodja je bil Jože Pe ar,
sledili pa so mu Gorazd Rai , Tanja Benedik in Aleksandar Spasi .
Januarja 2011 je prevzel vodstvo zbora Denis Robnik – študent Akademije
za glasbo. Z Denisom se je zbor hitro ujel in dobil nov zagon.

V petintridesetih letih delovanja se je v zboru zvrstilo 189 pevcev. Zbor je v
tem obdobju priredil 32 celove ernih koncertov v Ljubljani, 285 nastopov
in 43 koncertov v razli nih krajih po Sloveniji.

Zbor je imel koncerte tudi v tujini (Nizozemska dvakrat, Italija, Avstrija,
Francija, Madžarska, Dubrovnik in Kor ula). Sodeloval je tudi s številnimi
zbori, sedaj pa že veliko let sodeluje z Mešanim pevskim zborom iz Senože
na koncertih ob slovenskem kulturnem prazniku in drugih priložnostih.

V petintridesetih letih delovanja se je nabralo 376 skladb, od tega 166
priredb ljudskih pesmi. Najve ji delež imajo priredbe slovenskih avtorjev.
Na sporedu so bile umetne in sakralne skladbe, od renesanse in baroka do
sodobnih skladb doma ih in tujih avtorjev.

Za prvi letni koncert pod novim vodstvom smo izbrali raznolik spored
umetnih pesmi od renesanse do današnjih dni, ne manjka pa tudi priredb
ljudskih pesmi tujih in slovenskih avtorjev. Veliko je za pevce novih skladb,
ki so terjale temeljite priprave in bodo tudi za zveste poslušalce novost,
nekaj pa takih, ki smo jih prepevali že pred leti a so vše  nam in novemu
zborovodji. V po astitev 70 letnice ustanovitve OF boste lahko slišali tudi
dve partizanski…Dramsko recitacijska skupina KUD SCT, ki vas bo ob
povezovanju seznanila s prevodi tujih pesmi pa se bo predstavila tudi s
šaljivo igrico.

Prepri ani smo, da vam bo spored vše !



Spored

Slovenska ljudska, prir. Vlado Golob: Kaj pa dekle tukaj delaš
Alfred von Beckerath: Sine musica nulla vita

Jurij Fleišman: Pod oknom
        France Prešeren

Orlando di Lasso: Bon jour, mon cœur
Rožanska ljudska, prir. Matija Tomc: Vuštnejša ja ni

Medjimurska ljudska,
prir. Josip Štolcer - Slavenski: Voda zvira iz kamena

Prekmurska ljudska,
prir. Ubald Vrabec: Protuletje

Ljudska šega: Ženin pride po nevesto
/izvaja DRS KUD SCT/

Istrska ljudska, prir. Aldo Kumar: Dajte, dajte

Jaakko Mäntyjärvi: Ave Maria
Ljudska, prir. Matej Hubad: Škrjan ek poje, žvrgoli

Makso Pirnik: Smrt v Brdih
     Živa Carevska

Portugalska ljudska,
prir. Jacques Chailley: Os olhos de Marianita

Stevan Stevanovi  Mokranjac: Rukovet II - Iz moje domovine
Rezijanska ljudska, prir. Pavle Merkù: i nana, Mari ica

Radovan Gobec: Pesem o svobodi



Denis Robnik je svojo glasbeno pot za el na SGBŠ Maribor kot u enec
saksofona. Kasneje je dodal instrument klavir, s katerim je uspešno
maturiral.  Od leta 2009 študira dirigiranje na Akademiji za glasbo v
Ljubljani kot študent drugega letnika v razredu prof. Milivoja Šurbka, od
2010 pa še vzporedno kompozicijo in glasbeno teorijo pri prof. Marku
Mihevcu. Od mladih let je lan pihalnega orkestra ob ine Šentilj, pri
katerem je postal v letu 2008 asistent dirigenta.

Koncertni list sta pripravila Romana Šegula in Andrej Kerin.


