
 

 

 

 

 

 

V SPOMINU IN PRIČAKOVANJU 
... v pričakovanju, tiho in dostojanstveno ... 

Slavnostni koncert Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani 

 

 

»Pomladnega koncerta 1941 ni bilo, izveden je bil šele 12. decembra v ljubljanski unionski dvorani. Vstopnice 

so bile v hipu razprodane, dvorana nabito polna, občinstvo zadržano, vznemirjeno, v pričakovanju, tiho in 

dostojanstveno. /…/ Izzvenel je »prepotrebni koncert« in požel »navdušeno odobravanje prenapolnjene 

unionske dvorane«. Izzvenela je Jenkova Lipa. France Marolt je v zahvalo dobil šopek – kot da bi vsi vedeli, da 

je izzvenel Maroltov Akademski pevski zbor, izzvenel, izzvenel v kulturni molk 1941.« (Moličnik (2006). Mladi že 80 

let. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Akademski pevski zbor Tone Tomšič ŠOU v Ljubljani.) 
 

 

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani nadaljuje tradicijo Akademskega pevskega 

zbora v Ljubljani, ki ga je kot moški sestav leta 1926 ustanovil France Marolt. Po kulturnem molku med 

drugo svetovno vojno je zbor ponovno pričel delovati leta 1946, tokrat v mešani zasedbi in pod imenom 

Akademski pevski zbor Tone Tomšič. Zbor so vedno vodili priznani zborovodje: France Marolt, Radovan 

Gobec, Janez Bole, Lojze Lebič, Igor Lavrič, Marko Munih, Jože Fürst, Jernej Habjanič, Stojan Kuret, Urša 

Lah in Sebastjan Vrhovnik. Od oktobra 2015 zbor vodi Jerica Gregorc Bukovec. 

 

Zbor v ponedeljek, 12. decembra 2016 pripravlja slavnostni koncert, saj prav letos bo ravno na datum 12. 

decembra minilo že 75 let od zadnjega koncerta predvojnega Akademskega pevskega zbora, ki je v letu 

1941 Maroltov Akademski pevski zbor in tudi celotno slovensko kulturno življenje zavil v kulturni molk. 

Slavnostni koncert bo potekal prav tam, kjer je Lipa izzvenela zadnjič – do novega rojstva – v dvorani 

ljubljanskega Grand hotela Union.  

 

V letu 2016 pa poleg tega pomembnega zgodovinskega in kulturnega mejnika slavijo tudi druge 

pomembne jubileje – 90. obletnico svoje ustanovitve in 125. obletnico rojstva ter 65. obletnico smrti 

Franceta Marolta, njihovega ustanovitelja.  

 

Pridružite se jim torej v ponedeljek, 12. decembra 2016, ob 19.30 v dvorani Grand hotela Union v 

Ljubljani.  

 

 

Nakup in rezervacija vstopnic poteka v predprodaji preko e-poštnega naslova info@apz-tt.si in 

telefonske številke 031 314 287 po ceni 10 evrov (dijaki in študenti po 5 evrov). Na dan koncerta bo 

nakup vstopnic po 12 evrov (7 evrov za študente in dijake) mogoč tudi pred vhodom v dvorano, eno uro 

pred začetkom koncerta. 


