
Ljubljana, 31. 5. 2016

MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI NAPOVEDUJE SLAVNOS-
TNI KONCERT OB 25-LETNICI DELOVANJA

 Slavnostni koncert MKZ Ljubljanski madrigalisti bo v petek, 10. 6. 2016 ob 19:30 v dvorani Lucijana 
Marije Škerjanca na Konservatoriju za glasbo in balet na Ižanski cesti 12 v Ljubljani. Slavnostni 
govornik bo mag. Ivan Florjanc, izredni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Gostje bodo 
glasbeniki komorne skupine klarinetov Glasbene šole Logatec. Koncert bo posvečen vsem nekdanjim 
zborovodjem in pevcem, ki so kadarkoli prepevali v zboru Ljubljanski madrigalisti.

O ZBORU
 Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti je prepoznavna in uspešna slovenska vokalna za-
sedba. Zbor zajema program iz vseh zvrsti in obdobij zborovske glasbe, poustvarja izvirno slovens-
ko zborovsko pesem in pesmi iz svetovne vokalne zakladnice; renesančno in sodobno glasbo. Zbor 
večinoma nastopa a capella, sodeluje pa tudi v večjih zborovskih sestavih in pri izvedbah vokalno-in-
strumentalnih del s Simfoniki RTV Slovenija.

POSLANSTVO ZBORA
 Pevci v zboru si nenehno prizadevajo, da bi njihovo zborovsko poustvarjanje prineslo v prostor zbor-
ovskega petja novo svežino in prepoznavno muzikalnost. V svoje vrste ves čas vabijo nove pevce. Petje 
v zboru Ljubljanskih madrigalistov ne predstavlja zgolj sodelovanja v kvalitetni zasedbi in vrhunske-
ga umetniškega udejstvovanja, temveč tudi osebnostni razvoj vsakega posameznika.

ZGODOVINA ZBORA
 Začetki zbora segajo v leto 1991, ko je prišlo do sodelovanja med skupino članov Slovenskih madri-
galistov in umetniškim vodjem Matjažem Ščekom. Nad prvimi zahtevnejšimi izvedbami, kot je bila 
na primer Maša za štiriglasna zbora Franka Martina, se je navdušil eden svetovno najbolj priznanih 
zborovodij, Gary Graden, kar je botrovalo k sodelovanju Ljubljanskih madrigalistov z njegovim 
odličnim zborom St. Jacobs. Na programsko usmeritev in oblikovanje identitete je vplivalo tudi tesno 
sodelovanje in prijateljstvo zborovodje z litovskim skladateljem Vytautasom Miškinisom. Med enega 
izmed pomembnejših dogodkov spada otvoritveni nastop zbora ob odprtju razstave Jožeta Plečnika 
na Hradčanih. Po desetih letih je Matjaž Šček zbor sporazumno zapustil. Zbor je leta 2001 sklenil 
sodelovanje z Valterjem Lo Nigrom in pod njegovim vodstvom osvojil 1. in 4. mesto na mednarod-
nem tekmovanju v Spittalu. Leta 2003 je vodenje zbora prevzela Andreja Martinjak, ki je z zborom 
redno nastopala ter se udeleževala državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj. Med najvidnejše 
uspehe sodijo zlata plaketa, ki jo je zbor prejel na 20.   slovenskem državnem zborovskem tekmovan-
ju Naša pesem 2007, in drugo mesto na 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju v Mariboru leta 
2008, kjer je zbor prejel tudi posebno nagrado za najboljši slovenski zbor tekmovanja. V letu 2008 so 
Ljubljanski madrigalisti s posebnim koncertnim ciklom obeležili 80-letnico rojstva slovenskega skla-
datelja Pavla Merkuja. V začetku leta 2010 je zbor prevzela dirigentka Mateja Kališnik. Leto 2012 je 
bilo zaznamovano z uspehom na mednarodnem tekmovanju v Miltenbergu v Nemčiji, kjer je zbor v 
konkurenci petih zborov iz celega sveta osvojil prvo mesto in zlato plaketo v kategoriji resne glasbe. V 
začetku leta 2014 je zbor na tekmovanju Naša pesem v Mariboru dosegel zlato priznanje in nagrado 
za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do danes. Umetniško vodenje zbora je v 
sezoni 2014/2015 prevzel zborovodja Primož Malavašič. V juniju 2015 je zbor posnel prvi in uradni 
videospot za skladbo Vöra bije mladega slovenskega skladatelja Matije Krečiča.



Tekom 25-letne zgodovine je zbor venomer ohranjal visok nivo umetniškega delovanja in izdal 8 
obsežnejših zvočnih zapisov v obliki zgoščenk. Pevci Mešanega komornega zbora Ljubljanski madri-
galisti z optimizmom zrejo v prihodnost in se veselijo novih glasbenih izzivov.
 Dodatne informacije o Mešanem komornem zboru Ljubljanski madrigalisti najdete na spletni 
strani zbora: http://www.madrigalisti.si/ oz. na Facebook strani: https://www.facebook.com/Lju-
bljanskiMadrigalisti/?fref=ts. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na: info@madrigalisti.si.

Vljudno vabljeni. Vstopnine ni!

Predsednica zbora: Valerija Javornik


