
	

	

 
RAZPIS ZA “UMETNIŠKEGA VODJO VOKALNE SKUPINE” 

PEVSKA SEZONA 2021–2022 
 
PREDMET:  
Kulturno Društvo Anakrousis iz Gropade (Trst, Italija) z dnem 29. 8. 2021 objavlja razpis za izbor 
umetniškega vodje petčlanske Vokalne Skupine Anakrousis (SSATB) za pevsko sezono 2021–2022 z 
možnostjo podaljšanja pogodbe po dogovoru. 
 
CILJI:  
Z izborom naj bi se določilo osebo, ki bi kot umetniški vodja omogočil skupini izboljšanje zborovskih in 
posameznikovih glasbenih kompetenc, ki bi ji mogel postreči z novimi, drugačnimi izzivi in možnostmi, 
sodelovanji na državnem (slovenskem in italijanskem območju) ter/ali mednarodnem prostoru. Skupino 
naj bi usmerjal v pripravo kakovostnih natečajnih nastopov, v dosego novih, kakovostno postopno višjih 
ciljev z ohranjanjem glasbene identitete skupine same in naj bi aktivno sodeloval pri iskanju priložnosti 
za nastopanje. Z ozirom na večletno zborovsko in društveno delovanje naj bi bil/-a kandidat/-ka 
pripravljen/-a nadgrajevati osnovno društveno in pevsko – glasbeno karakteristiko pri izboru pevskega 
programa, ki naj bi nastajal v sodelovanju s pevci in pevkami. Repertoar naj bi vključeval priredbe jazz, 
swing, pop, surf, gospel, evergreen a-cappella glasbe. 
 
GLAVNI PODATKI O VOKALNI SKUPINI: 
Anakrousis izhaja iz grščine in pomeni predtakt - predstavlja nepredvidljivost novega začetka v določenih 
skladbah kot so na primer jazz in swing. Anakrousis je realnost, ki se je rodila iz neprestane evolucije 
začetnega Mešanega Mladinskega Pevskega Zbora (v daljnem letu 2009) in ki se je z letom 2018 odločila, 
da se bo z nekaterimi elementi še podala v takrat novo pot a-cappella glasbe v smislu manjše vokalne 
skupine. Ta skupina si je zadala cilj, da bo naskakovala konkretno kakovostno rast. Sopran, mezzosopran, 
alt, tenor in bas so v zadnjih letih peli z mikrofoni vedno zahtevnejše skladbe na dogodkih, koncertih in 
natečajih ter dosegali zavidljive glasbene cilje. Vsak/-a kandidat/-ka bo lahko s svojo kandidaturo prejel/-
a celosten kurikulum Vokalne Skupine in Kulturnega Društva Anakrousis. Da bi o nas več izvedeli, nam 
lahko medtem sledite na Instagramu (anakrousisvocalgroup) in Facebooku (Anakrousis Mlvs). Zadnje 
tekmovanje Vokalne Skupine: Srebrna plaketa na Državnem Zborovskem Tekmovanju Seghizzi v Gorici 
2019 v kategoriji jazz in lahka glasba ter Zlata plaketa – Posebna nagrada za vokalne skupine.  
 
NAČIN PRIJAVE IN ZAŽELJENA ZNANJA:  
Preventivna selekcija bo potekala preko elektronskega naslova mlvs.anakrousis@gmail.com, na katerega 
naj kandidati/-ke pošljejo svoj življenjepis, podporno dokumentacijo in zamisli za zborovsko delovanje 
na podlagi navedenih pogojev. Svoje podatke naj kandidati/-ke posredujejo najkasneje do vključno 20. 9. 
2021. Kandidati/-ke bodo obveščeni o rezultatu preko elektronske pošte v nekaj dneh po oddaji 
kandidature. V primeru pozitivnega odgovora, bo kandidat/-ka vabljen/-a na avdicijsko poskusno vajo (ali 
dve) s petimi pevci. Tu se bo preverjalo primernost in kompatibilnost UV s skupino v prisotnosti dveh 
zunanjih oseb (glasbeno in ne-glasbeno podkovanih), da bo končna odločitev čimbolj nepristranska. Ob 
zaključku avdicij se bosta Odbor KD Anakrousis in Vokalna Skupina sestala in bosta razglasila rezultat 
izbranemu/-i kandidatu/-ki.  



	

	

Znanja, ki jih KD Anakrousis zahteva so: poznavanje slovensko-italijanske in svetovne a-cappella scene; 
izkušnja na pevskem in/ali dirigentskem področju; diploma ali študijski potek v glasbenem svetu, 
aranžerske sposobnosti, motivatorske vrline, poznanstva v širšem glasbenem svetu za iskanje dogodkov 
in koncertov; izbira UV pri stalnem izboljšanju samega sebe in želja po doseganju zastavljenih ciljev ter 
nenehne evolucije, strasti in navdušenosti.  
 
DELO IN HONORAR:  
Vaje Vokalne Skupine se bodo odvijale v prostorih Gospodarske Zadruge Skala in sedeža KD Anakrousis 
v Gropadi 82 (34149 - Trst, Italija) dvakrat tedensko (ali po dogovoru). Koncerti (natečaji in dogodki) 
bodo sprejeti od dveh do največ štiri na mesec. Za vsako vajo in koncert bo UV honoriran na vsako 
tromesečje po podpisu pogodbe s strani UV in Odbora. Višina honorarja bo odvisna od izkušenj in znanja, 
ki ga UV lahko doprinese Vokalni Skupini.  
 
UPORABA OSEBNIH PODATKOV: 
Osebni podatki, ki jih vsak/-a kandidat/-ka posreduje Vokalni Skupini in KD Anakrousis bodo zavarovani 
in zaupni ter ne bodo de ljeni v javnost razen po domeni s samim kandidatom/-ko.  
 
Za nadaljna vprašanja in razjasnila, vam je Odbor KD Anakrousis vedno na voljo na e-mail naslovu: 
mlvs.anakrousis@gmail.com.  
 
Dragi kandidati in cenjene kandidatke, komaj čakamo, da se spoznamo in da lahko skupaj zgradimo 
zanimivo in unikatno pevsko pot, polno zadoščenj! 
 
 
 
 
KRAJ IN DATUM               PODPIS PREDSEDNIKA 
Gropada, 29. 8. 2021                         Erik Solinas  
 
 
   
 
 
 
 


