MATER DEI

MATER DEI/ Mati Božja
koncert vokalne glasbe
sobota, 8. december 2018, ob 19. uri
župnijska cerkev Sv. Duha, Sv. Duh pri Škofji Loki

Komorni zbor De profundis Kranj
sopran: Tinka Ambrožič, Maja Logar Polajnar, Monika Marinko
alt: Neža Ambrožič, Aleksandra Gartner, Tina Starc
tenor: Darka Poljanec, Doris Vidic
bas: Matevž Jekovec, Luka Klanjšek, Žiga Ravnihar
zborovodkinja: Branka Potočnik Krajnik
Komorni zbor De profundis Kranj deluje v Kranju od jeseni 1990. Njegov zvok je v preteklosti sooblikovalo preko
sto pevk in pevcev, več njih pa nadaljevalo profesionalno pevsko pot doma in v tujini. Danes v skupnem
muziciranju uživa 12 članska zasedba, katere pevke in pevci prihajajo iz Kranja in drugih slovenskih krajev, tudi
iz Škofje Loke.
V svojih sporedih, kamor uvršča glasbo od najstarejših slogovnih obdobij do današnjega časa, zbor praviloma
posega po zahtevnejši zborovski literaturi. V času delovanja je javno izvedel blizu 700 a cappella in vokalnoinstrumentalnih del, med njimi je tudi 49 krstnih izvedb skladb slovenskih skladateljev in skladateljic. Komorni
zbor De profundis je dobitnik več najvišjih odličij in posebnih nagrad zborovskih tekmovanj v slovenskem in
mednarodnem prostoru, bil je vabljeni gost na različnih festivalih za staro in sodobno glasbo, visoko izvajalsko
raven pa potrjuje tudi na samostojnih koncertih po Sloveniji in onstran meje. Snemal je za slovenski in avstrijski
radio in televizijo ter sodeloval pri izdajah slovenske glasbe na zgoščenkah domačih in tujih založnikov, v
samozaložbi pa je izdal tri (Slovenske ljudske pesmi, Magnum mysterium in Poet tvoj nov Slovencem venec vije).
V zadnjih letih svoj koncertni repertoar širi predvsem v vsebinsko usmerjenih glasbenih sporedih (SACRAE,
»Gospod, pred teboj je vse moje hrepenenje«, Usoda ženske, Mozaiki svetlobe, »Ad gloriam Dei«, »Iščem te,
modrost!«, Petelinček je zapieu, Hvalnica svetu, Renesančne vragolije, Med tišino in glasbo, Obredja, Barok v
Pavšlarjvi hiši, Re-Renesansa, …). Na slovenski nacionalni televiziji in radiu je bilo predvajanih vrsto tekmovalnih
in koncertnih nastopov ter oddaj o zboru, v svoj izbor pa posnetke Komornega zbora De profundis uvrščajo tudi
uredniki evropskih radijskih programov.
Zbor od ustanovitve vodi Branka Potočnik Krajnik, ki deluje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani kot
predavateljica za področje vokalne tehnike, zborovskega petja in zborovodstva. Kot zborovodkinja različnih
pevskih sestavov je skupaj s svojimi pevci dobitnica številnih najvišjih odličij in posebnih priznanj zborovskih
tekmovanj v Sloveniji in po svetu. Za svoje pedagoško delo je leta 2015 prejela državno nagrado za izjemne
dosežke na področju šolstva, Je cenjena predavateljica na seminarjih za glasbene pedagoge in zborovodje
otroških in odraslih pevskih zborov, sodeluje pa tudi v komisijah in žirijah zborovskih revij in tekmovanj.

Program

Anonimus - iz Libre Vermell de Monserat (14. stol.): Stella splendens/ Zvezda svetla
Maksimiljan Feguš (1948): Ave/ Zdrava Marija
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Alma Redemptoris Mater/ Premila Mati
György Orbán (1947): Salve Regina/ Pozdravljena Kraljica
Ljudska iz Štange pri Litiji: Ena ptička
Urmas Sisask (1960): Stabar mater dolorosa/ Mati žalostna je stala
Samo Vremšak (1930-2004): Marija in brodar
Urmas Sisask (1960): Ave Regina caelorum/ Zdrava o nebes kraljica
Giuseppe Verdi (1813-1901): Ave Maria/ Zdrava Marija
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Regina celi, laetare/ Raduj se, Kaljica
Lajos Bárdos (1899-1986): Ave maris stella/ Zdrava, morska zvezda
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Sub tuum praesidium/ Pod tvoje varstvo
Ljudska iz Dramelj: Marijina
Franz Biebl (1906-2001): Angelus Domini/ Angel Gospodov je oznanil Mariji

Zahvaljujemo se g. župniku Franciju Aliču za prijazen sprejem.
Delovanje zbora omogoča:

www.deprofundis.si

