Zveza cerkvenih pevskih zborov
in
Slovenska prosveta

48. PESEM MLADIH
1971 - 2019

OPČINE – Prosvetni dom
PRVI DEL - sobota, 16. marca 2019, ob 20.00
DRUGI DEL - nedelja, 17. marca 2019, ob 15.00
TRETJI DEL - nedelja, 17. marca 2019, ob 17.00
Revija otroških in mladinskih zborov tržaške pokrajine Pesem mladih slavi letos 48. rojstni
dan. Zveza cerkvenih pevskih zborov je pred skoraj pol stoletja postavila temelje največjemu
pokrajinskemu srečanju mladih pevcev, ki se še danes nadaljuje z veliko udeležbo društvenih in
šolskih zborov, saj je postalo redna točka vsakoletnega pevskega koledarja velike večine
zborov na teritoriju.
Tudi letos en sam koncert ne bo dovolj, da bi lahko skupaj zapeli vsi zbori, ki bodo
sooblikovali praznik mladih glasov. Zato so organizatorji priredili tri koncerte, ki se bodo
odvijali v soboto zvečer in v nedeljo popoldne v Prosvetnem domu na Opčinah. Prvi koncert bo
na sporedu 16. marca ob 20.00, ostala dva 17. marca s pričetkom ob 15.00 in ob 17.00.
Žirijo bodo sestavljali zborovodkinja, predsednica goriškega ZCPZ Damijana Čevdek Jug,
zborovodkinja, pedagoginja, poznavalka področja otroškega in mladinskega petja Maja
Cilenšek in Zlatomašnik Franc Pohajač, ki je s svojo razvejano in uspešno dejavnostjo napisal
bistveno poglavje v razvoju pevske kulture na Tržaškem.
Letošnje revije se bo udeležilo dvajset zborov. Najmlajši bodo peli v zborih vrtcev Pika
Nogavička, Ubald Vrabec, Barkovlje, Lonjer a tudi v društvenih skupinah Pet Pedi, Z Ul'ce in
Mini Venturini. Nekoliko …starejši† pa bodo nastopili v otroških zborih Vigred, Opz Glasbene
matice (ki bo nastopil tudi z Mini zasedbo), osnovnošolskih zborih Prežihov Voranc, Virgil
Šček, Alojz Gradnik, Pinko Tomažič, Josip Jurčič, Stanko Gruden, Avgust Černigoj.
Mladinsko stopnjo bodo zastopali pevci društvenih zborov Igo Gruden in Vesela pomlad ter
šolskega zbora Simon Gregorčič. Dogodek nastaja s podporo Slovenske Prosvete in Urada
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

