
PROGRAM
de Victoria, Nystroem, Stroope, Reger, Schnittke, Alfvén, Sandström, Rahmaninov, Ollén, Hogan

Za izvedbe zbora Sofia Vocalensemble sta značilna topel in liričen švedski zborovski zven 
ter odrska pojavnost, ki se jim je obrestovala tudi na mednarodnih tekmovanjih. Zasedba se osredotoča 
na glasbo preteklega stoletja v duhu skladateljev kot so Poulenc, Pärt in Schnittke. Zbor je zmagal na 
tekmovanju za veliko nagrado v Mariboru leta 2011, že prej pa se je uspešno udeležil kar nekaj zborovskih 
tekmovanj. V razmeroma kratkem obdobju, dirigent Bengt OLLEN je zbor ustanovil leta 1995, je zasedba 
gostovala v številnih evropskih državah, pa tudi v Južnoafriški Republiki, Hong Kongu in Venezueli.

VSTOP PROST

PROGRAM
Feliciano, Gallus, Mendelssohn, Pizzetti, Sisask, Pamintuan, Estevez, Weatherly, Guillaume, Hernandez, 
Palaruan, Paris, Gersmehl

Filipinski univerzitetni zbor Ateneo de Manila College Glee Club je zasedba, 
ki je v svojem devetdesetletnem delovanju postavila že mnogo mejnikov. Zmagali so na številnih 
tekmovanjih in s ponosom zastopajo Filipine na turnejah po Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Lani so 
osvojili veliko nagrado mednarodnega zborovskega tekmovanja v Varni v Bolgariji in se tako uvrstili v 
tekmovanje za Veliko nagrado Evrope 2012. Zbor si ob svoji bogati tradiciji glasbene odličnosti prizadeva, 
da bi filipinsko kulturo in dediščino še naprej predstavljal kot nosilca narodovih družbenih sprememb.

VSTOP PROST

Koncertni cikel Glasbene matice v letu 2012 podpirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Za sodelovanje pri organizaciji koncerta se zahvaljujemo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti.

Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 421 05 93, 051 359 313  
E: info@glasbenamatica.si

koncert zbora Sofia Vocalensemble 
Švedska

Filipini

dirigent zbora Bengt OLLEN
Sobota, 21. april 2012, 19.00 a, Viteška dvorana v Križankah

dirigentka zbora Maria LURDES M. HERMO
Ponedeljek, 23. april 2012, 19.00 a, Viteška dvorana v Križankah

Zmagovalec mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011 in udeleženec

tekmovanja za Veliko zborovsko nagrado Evrope 2012 (Maribor, 22. april 2012).

Zmagovalec mednarodnega zborovskega tekmovanja Varna 2011 in udeleženec

tekmovanja za Veliko zborovsko nagrado Evrope 2012 (Maribor, 22. april 2012).

koncert zbora Ateneo de Manila College Glee Club


