
Zborovski seminar gospela in spirituala

Eden največjih mojstrov črnske duhovne glasbe 
in Zbor sv. Nikolaja Litija

André J. Thomas (ZDA)

André J. Thomas, skladatelj, profesor in dirigent 
ameriškega rodu, je trenutno eden najprepoznavnejših 
ameriških zborovskih dirigentov. Predava na Državni 
univerzi v Floridi, na oddelku za zborovsko glasbo. 
V svojem dolgoletnem udejstvovanju je bil med 
drugim predsednik Floridske ACDA, vodil je Svetovni 
mladinski zbor (World Youth Choir), redno predava na 
zborovskih simpozijih in konferencah (IFCM, ACDA, 
… ), je dobitnik številnih častnih priznanj in nazivov 
več ameriških univerz. Vodi delavnice in seminarje po 
vsem svetu, veliko komponira in prireja spiritual in 
gospel glasbo za različne zborovske zasedbe. 
Je avtor ene najpopularnejših knjig s tematiko 
spirituala, Way Over in Beulah Lan (Understanding 
and performing negro spiritual).

Izobraževanje so podprli Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Ambasada Združenih držav Amerike, Zavod sv. Stanislava Ljubljana, 
Srce Slovenije in Občina Litija.

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Zavod sv. Stanislava
Ljubljana

21. in 22. decembra 2013, bo v Ljubljani potekal seminar za 
zborovodje in zbore «spiritual & gospel z A. J. Thomasom», 
s skladateljem, aranžerjem, dirigentom in profesorjem na 
floridski univerzi.

Namenjen je zborovodjem, korepetitorjem, pevcem, učiteljem glasbe in vsem, ki jih zani-
ma afroameriška duhovna zborovska glasba. Čudovita izkušnja za zborovodje in pevce 
in obenem zanimiv in poučen zborovski dogodek v Sloveniji! Zbor sv. Nikolaja Litija pa bo 
sodeloval kot demonstracijski zbor.

Črnska duhovna glasba je zvrst, ki s svojo močno sporočilnostjo in glasbeno razsežnostjo 
najde pot do vsakega pevca in poslušalca. Ali jo lahko enako dobro kot temnopolti, 
izvajamo tudi Evropejci? Vsebina seminarja: zgodovina črnske duhovne glasbe, slogovne 
značilnosti, razlike in povezave med gospelom in spiritualom, instrumentalna spremljava, 
izvajalska oziroma interpretacijska praksa. Seminar bo potekal v Zavodu sv. Stanislava, 
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid.

Prijavite se lahko na www.nikolaj.si s pomočjo spletnega obrazca.  
Prijavnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti: info@litija.org 

Rok za prijavo je nedelja, 1. decembra 2013.

Prijavnina znaša 65€ in vključuje kotizacijo in notni material. 
Za študente, dijake je prijavnina 55€*.

* Kot dokazilo je potrebno ob začetku seminarja predložiti potrjeno študentsko ali dijaško izkaznico. 
V kolikor le ta ne bo predložena, se bo zaračunala razlika do polne cene.

Kotizacijo boste poravnali po predračunu, ki vam ga bomo poslali po elektronski pošti po 
prejeti prijavi. Prijava je potrjena po opravljenem plačilu. O prijavi vas pisno obvestimo.

URNIK SEMINARJA:

Sobota, 21. december 2013
8.30 do 9.30 - registracija seminaristov
9.30 do 13.00 - 1. del
13.00 do 15.00 - odmor
15.00 do 18.30 - 2. del

Seminar bo potekal v angleščini.

Informacije: spletna stran www.nikolaj.si 
elektronska pošta info@litija.org ali 
na telefonu 041 392 292 (Špela).

Koncerti v sklopu projekta bodo:
 v Litiji, 25.12. ob 17. in 20. uri, 
v Radovljici 23. 12. ob 19. uri in 
v Mariboru 26. 12. ob 19.30 uri.

Več na www.nikolaj.si.

Nedelja, 22. december 2013
9.30 do 13.00 - 3. del
13.00 do 14.45 - odmor
14.45 do 18.00 - 4. del UPANJE

Rojeno je

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA
HELENA FOJKAR ZUPANČIČ, DIRIGENTKA

ANDRÉ J. THOMAS, DIRIGENT 

BOŽIČNI KONCERT 
AFROAMERIŠKE DUHOVNE GLASBE

W W W.NIKOL AJ.SI

R ADOVLJICA
CERKE V SV. PE TR A

23. DECEMBR A 2013
OB 19. URI

LITIJA
CERKE V SV. NIKOL AJA
25. DECEMBR A 2013

OB 17. IN 20. URI

MARIBOR
BA ZILIK A MATERE USMILJENJA

26. DECEMBR A 2013
OB 19.30 URI

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

ŽUPNIJA S V. NIKOL A JA
V LIT IJI

Rok za prijave je 1. december 2013

Helena Fojk ar Zupančič , dirigentk a
Jak a Pucihar, kl avir - Aleš Avbelj, bas - Vid Ušeničnik , bobni


