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Spoštovani! 

 

V preteklem letu je s svojim delovanjem začel Deški zbor 

Schellenburg, ki je v prvi sezoni uspešno izvedel več nastopov in 

samostojni koncert. Kulturno društvo Schellenburg zato vabi nove člane, 

dečke, stare od 6 do 14 let, oz. tiste, ki še niso mutirali, da se pridružijo 

temu zboru. Avdicija bo v torek, 9. septembra in v petek, 12. septembra 

2014, od 16.00 do 17.30, v dvorani Uršulinskega kulturnega centra v 

Ljubljani (vhod s Plečnikovega trga 1A, zraven Emonske kleti, zvonec 

'porta'). Kandidati naj pripravijo eno pesem, ki jo bodo na avdiciji zapeli, mi 

pa bomo preverili še druge glasbene sposobnosti ter se skupaj pogovorili o 

namenu in načinu dela. Pri avdiciji naj bo navzoč vsaj eden od staršev.  

Pouk bo potekal od 16. septembra dalje vsak torek od 16.00 do 17.45. 

Prijavo na avdicijo in svoja vprašanja pošljite na e-naslov: 

deskizbor.schellenburg@gmail.com 

 s. Božena Kutnar, 

predsednica KD Schellenburg 

 
Zakaj in čemu deški zbor? 
Deški zbor je zbor, običajno sestavljen iz fantov, ki še niso mutirali in zato pojejo visoke sopranske in 
altovske glasove, pogosto pa so jim pridruženi tudi odrasli moški glasovi. Ta tradicija se je razvila v 
srednjem veku, ko je bilo ženskam sodelovanje pri bogoslužju prepovedano. Nekatere krščanske Cerkve s 
to tradicijo nadaljujejo še danes, čeprav je moško-ženska zasedba že nekaj časa dovoljena. Večina 
obstoječih deških zborov pa je bilo ustanovljenih v prvi polovici 20. stoletja in delujejo kot samostojni 
koncertni zbori. V to tradicijo smo vstopili tudi z Deškim zborom Schellenburg, saj tovrstnega zbora v 
Sloveniji doslej še ni bilo. Mlade fante želimo spodbuditi k zborovskemu petju, jim nuditi vokalno-tehnično 
oporo in splošno glasbeno-pevsko izobrazbo. Srečujejo se z latinskim jezikom, ki je bil dolga stoletja edini 
uradni jezik Cerkve in spoznavajo cerkveno glasbeno literaturo gregorijanskega korala, klasične polifonije 
in drugih obdobij. S petjem širijo svoje obzorje, pridobivajo pevsko izkušnjo ter bogatijo katoliško 
liturgijo. 
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