12. revija

Fantje pojejo
na vasi

Bazovica, 21.maj 2016

Nastopajo v vrstnem redu:
Moška vokalna skupina LIPA
Moški pevski zbor VASILIJ MIRK
Oktet ALJAŽ
Vokalna skupina GOLDINAR
Večer povezuje:

Evgen BAN

ALJAŽ

Oktet
Začetki Okteta Aljaž segajo v leto 2009, ko so
fantje iz Sv.Antona, Prad in Dekanov, svojo
ljubezen do petja prvič skupaj izrazili ob
srečnem dogodku – rojstvu malega Aljaža in
si po njem tudi nadeli ime.
Kmalu so se z nastopi na različnih in številnih
praznovanjih ter prireditvah začeli
predstavljati doma in v tujini. Ponosni so na
gostovanji na Poljskem in v Bosni, še posebej
pa na organizacijo prireditve večerov
oktetov, ki se je letos že drugič odvijala v
Hrastovljah, v čudovitem ambientu obzidja
cerkvice Svete trojice.
Vrhunec njihovega delovanja je nedvomno izdaja prve zgoščenke »Lepo nam je za5« in
organizacija slavnostnega koncerta ob peti obletnici delovanja, septembra 2014 v Sv.Antonu.
Publiki se predstavljajo s širokim in pestrim repertoarjem, ki sega od ljudskih in umetnih skladb,
dalmatinskih napevov, črnskih duhovnih pesmi do popevk. Oktet Aljaž že od ustanovitve vodi
akademski glasbenik Matej Lazar.

GOLDINAR Vokalna skupina
Vokalna skupina Goldinar je nastala v letu 2003, ko je želja po ubranem petju združila sedem
fantov s Postonjskega in Pivškega. Svojo prvotno željo, peti pretežno dalmatinske pesmi, so z leti
razširili na bogat repertoar od domačih ljudskih in umetniških pesmi, prek priredb popularne
glasbe, do cerkvenih, vključno s črnskimi duhovnimi, božičnimi in renesančnimi skladbami. V
zadnjih letih pa kljub bogati zbirki priljubljenih dalmatinskih pesmi, po katerih so znani, primat
prevzema predvsem domača slovenska pesem.
Goldinarji radi poudarijo, da jih sicer ne vodi tekmovalnost, kar pa ne pomeni, da se ne trudijo
peti kvalitetno. Poleg številnih nastopov po Sloveniji, v zamejstvu in tudi tujini, se lahko pohvalijo
še z zlatim priznanjem s tekmovanja na Slovaškem, z zlatim priznanjem s Tekmovanja primorskih
pevskih skupin, nagrado za najbolj
perspektivnega debitanta na Reviji
izbranih malih pevskih skupin
Slovenije na Ptuju, nastopili pa so
tudi na pevskem tekmovanju Naša
pesem v Mariboru, kjer so osvojili
bronasto priznanje. Njihovo
zavzetost je prepoznala tudi Občina
Postojna, ki je Vokalni skupini
Goldinar podelila plaketo za delo na
področju glasbene ustvarjalnosti.
Goldinarji se s širokim repertoarjem radi odzovejo povabilu k sodelovanju na revijah, pa tudi na
raznih slovesnostih, obletnicah, podoknicah izbranemu dekletu ali pa celo novorojenemu pevcu
ali pevki.
Skupino, ki danes šteje 13 članov, od leta 2011 vodi Miha Bole, ki z zavzetim delom nadaljuje
zadano poslanstvo skupine. Goldinarji si postavljajo ambiciozne cilje, saj se v zadnjem obdobju
spogledujejo tudi z nekoliko bolj tekmovalno naravnanimi nastopi.

VASILIJ MIRK Moški pevski zbor
Pevsko društvo se je rodilo julija 1887 na pobudo zavednih Prosečanov in je bilo poimenovano
po domačem skladatelju Antonu Hajdrihu. Društvo je uspešno delovalo in se razvijalo do prve
svetovne vojne. Divjanje vojne je onemogočilo katerokoli kulturno-prosvetno delo; to se je
obnovilo šele po letu 1918. Zaradi povojne fašistične oblasti, ki je nenehno ovirala kulturno
udejstvovanje, je zbor bil
prisiljen nastopati večinoma le
na izletih. Leta 1927 je tržaški
prefekt po Mussolinijevem
ukazu izdal odlok za ukinitev
društva, ki je še do tedaj imelo
vaje v ilegali. Ukinitev društva
pa ni pomenila, da je
slovenska pesem na Proseku
utihnila. V tistih hudih časih je
slovenska pesem dobila
zatočišče v domači cerkvi in to
vse do druge svetovne vojne.
Po drugem svetovnem
konfliktu sta se proseško društvo Hajdrih in kontovelsko društvo Danìca združili in začeli skupno
nastopati v skupnem zboru Prosek-Kontovel, ki se je leta 1967 poimenoval po tržaškem
skladatelju, pevovodji in pedagogu Vasiliju Mirku.Najuspešnejši dosežek zbora je nedvomno kar
128 let neprekinjenega delovanja, kar ga uvršča med najstarejše delujoče zbore v Sloveniji.
Najstarejši zbor v Sloveniji, Lira, je bil ustanovljen samo 5 let prej (leta 1882).Zbor je pel na
Škotskem, v Beogradu, v Skopju, v Avstriji, širom po Sloveniji, v Italiji kot npr. na mednarodnem
festivalu zborov v Clusone-ju pri Bergamu ali na mednarodnem zborovskem srečanju v dolini
Pustertal na Južnem Tirolskem.Na mednarodnem zborovskem tekmovanju Seghizzi, ki poteka v
Gorici, je dosegel enkrat drugo in dvakrat tretje mesto, na tekmovanju Naša pesem v Mariboru je
dvakrat prejel srebrno plaketo mesta Maribor.Večkrat je nastopil skupno z orkestrom Glasbene
matice in snemal za Radio Trst A, Radio Koper, RTV Ljubljana in Telequattro. Zbor Vasilij Mirk
sodeluje že od leta 1970, torej od njenega samega začetka, na reviji Primorska Poje.

LIPA Moška vokalna skupina
Gostitelje današnje revije, Moško vokalno skupino Lipa, vsi že dobro poznate, nastala je leta
2001 in letos prireja že 12. revijo “Fantje pojejo na vasi”. V lanskem letu so posneli prvo
zgoščenko “Valkamen”, v sodelovanju z
nekaterimi člani Tamburaškega
ansambla F.Prešeren iz Boljunca, pod
skupnim imenom “Mi jn uane”. Letos pa
so zaključili projekt s tremi videospoti za
promocijo CD-ja, ki si jih lahko ogledate
na portalu Youtube in danes na ekranu v
predsobi. Skupino še vedno pogumno
vodi Anastasija Purič.
Z željo, da bi še dolgo let prihajali na
našo revijo, Vam želimo dobro
poslušanje.

Program večera:
MoVS LIPA
Je upihnila luč – Narodna s Krasa, prir. Oskar Dev
Večer na morju – Oton Župančič, Anton Schwab
Večerni ave – Anton Foerster
Vso srečo ti želim – France Prešeren, Walter lo Nigro
Cielito lindo – Mehiška narodna,Prir. Giorgio Susana
Čajorije šukarije – Ciganska ljudska, prir. Dragan Šuplevski/Ignacij Ota
MoPZ VASILIJ MIRK
Pobratimija - Anton Foerster
Ružo crvena – D.Šimek, R.Gross
Bratci – Ubald Vrabec
Serenada četverih kavalera – Aleksander Borodin
Pesem – Ruska narodna
Tari tari – Ruska narodna, prir. Dimitrij Slavjanski
Kolo – Vasilij Mirk
Oktet ALJAŽ
Moja za zmerom – Rudi Bučar
Whatever you want – M&T; Status quo, prir. Mario Thurig
Tvoje solze me bolijo – Modrijani
Nel blu dipinto di blu – D.Modugno, F.Migliacci, prir. L. Cambiaso
Angels – Robbie Williams
Zimski večer – Ferdo Jovanec
Ljubavne pesmi iz Rezije – ljudska, prir. Rado Simoniti
Vokalna skupina GOLDINAR
Cantate domino – Hans Leo Hassler
Studenček – ljudska, prir. Niko Zlobko
Probudi me jutrom – Hari Rončević, Klapa Kumpanji
Moja poslednja I prva ljubav - dalmatinska
For the longest time – Billy Joel, prir. Roger Emerson
Mravla je v mlin pelala – Radovan Gobec
Nos – Hrabroslav Volarič
---- 00 ---SKUPNA
Zdravljica – Ubald Vrabec

