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Odmevi srednjega veka 

Koncert vokalne glasbe 

sobota, 23. oktober 2021, ob 19. uri 

Dom krajanov Primskovo, Kranj 

 

 

Komorni zbor De profundis Kranj 

Sopran: Zalka Leskovar, Nika Mali, Monika Marinko, Nuša Merše,  

Alt: Tina Ključevšek, Doris Vidic 

Tenor: Martin Klančar, Urban Klančar, Vid Košiček 
Bas: Jakob Istenič , Matevž Jekovec, Ambrož Klančar 

 

Francka Šenk, sopran 
Janez Jocif: portativ, dude, enoročna flavta, strunska lajna, strunski tamburin 

Urban Klančar, kljunaste flavte 

Urška Rihtaršič, gotska harfa 

Jakob Istenič, bobni 

Tina Ključevšek, tamburin 
 

Branka Potočnik Krajnik, zborovodkinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zahvaljujemo se gostujoč im glasbenikom za ustvarjalno sodelovanje. 
Prav tako hvala zunanjim sodelavcem, ki so nam pomagali s prevodi in lektoriranjem: 
Marjani Benč ina, Urši Poljanec, Jerneji Potočnik in Matiju Krajniku. 
 

Posebna zahvala gre skladatelju Andreju Missonu, ki je skladateljsko obdelal obsežno besedilo slovenske 

ljudske pesmi Mlada Zora. 
 
Hvala tudi vsem, ki spremljate naše koncerte. 



Program 
 

Koral (1317) 

Stella caeli extirpavit / Zvezda nebeška je spulila 

 
••   ••   ••  ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   ••   •  
  

Walther von der Vogelweide (ok.1170-1240) 

Under der linden / Pod lipo 

 

Guiot de Dijon (pozno 12. stoletje) 

Chanterai por mon coraige / Pela bom, da ohranim pogum 

 

Adam de la Halle (ok. 1245-1285) 

Tant con vivrai / Dokler živim 

 

Francesco Landini (ok. 1325-1397)  

Ecco la primavera / Pomlad prihaja 

 

Oswald von Wolkenstein (1376-1445)  

Bog te primi     

Do vrai amour / Prosim te, ljubljena 

 

Guillaume Dufay (1397-1474) 

Resvelons nous, resvelons, amoureux / Zbudimo se, uživajmo ljubimci                                                                                                                                                                             
 

Robert Morton (ok.1430-1479) 

Il sera pour vous conbatu - L'homme armé / Pokončali bomo ga za vas - Mož z orožjem! 

 

Iz zbirke Karla Štreklja, ad libitum: 

Nezvesta gospa in tri straže (ljudska z medjimurske meje) 

 

Andrej Misson (1960) 

Mlada Zora (ljudsko besedilo zapisal Anton Žakelj – Rodoljub Ledinski), prva izvedba 

 

Pavle Merku (1927-2014) 

Lipaj ma stara Uida (po zapisu iz Liščacev v Rezji) 

 

Andrej Makor (1987) 

Voda rajna (iz Plestič v Beneški Sloveniji)  



Komorni zbor De profundis deluje v Kranju od jeseni 1990. Njegovi začetki so močno povezani 

s petjem v cerkvi Marije vnebovzete na Primskovem, sprva majhne dekliške zasedbe, ki se je po 
letu dni razširila v mešani sestav in kar nekaj let redno enkrat mesečno prepevala pri nedeljskem 

bogoslužju in ob različnih praznikih. Zborov zvok je v preteklosti sooblikovalo preko sto pevk in 

pevcev, danes v skupnem muziciranju uživa komorna zasedba pevk in pevcev v pomlajeni zasedbi, 

ki ostaja zavezana glasbeni ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na visoki umetniški ravni, glasba kot 
avtonomno izrazno sredstvo pa ostaja trdno središče njenega delovanja. Zbor sodi med vidnejše 

interprete vokalne glasbe pri nas. V svoje sporede, v katerih praviloma posega po zahtevnejši 
zborovski literaturi, uvršča glasbo od najstarejših slogovnih obdobij do današnjega časa. Ob 

širokem repertoarju, ki obsega preko 700 naslovov a cappella in vokalno-instrumentalnih del, se 
zbor s posebno pozornostjo posveča izvedbam slovenskih zborovskih del, ljudski pesmi in novim 

partituram sodobnih skladateljev. Krstno je izvedel 50 skladb uglednih slovenskih skladateljev in 
skladateljic. Je dobitnik več najvišjih odličij in posebnih nagrad zborovskih tekmovanj v 

slovenskem in mednarodnem prostoru. Visoko izvajalsko raven potrjuje tudi na samostojnih 
koncertih po Sloveniji in onstran meje. Snemal je za domače in tuje radijske in televizijske hiše 

ter sodeloval pri izdajah slovenske glasbe na zgoščenkah domačih in tujih založnikov, v 

samozaložbi pa je izdal tri zgoščenke. V zadnjih letih svoj koncertni repertoar širi v vsebinsko 

usmerjenih glasbenih sporedih: Sacre, »Gospod, pred teboj je vse moje hrepenenje«, Usoda 
ženske, Mozaiki svetlobe, »Ad gloriam Dei«, Marijine pesmi, »Iščem te, modrost!«, Petelinček je 

zapieu, Hvalnica svetu, Renesančne vragolije, Evropske božične in koledniške ljudske pesmi, 

Obredja, Re-Renesansa, Mater Dei, Barok, Filozofija ljubezni, …  
Zbor od ustanovitve vodi Branka Potočnik Krajnik.  

 

 
 
 

 
 
 

"Nas želite podpreti?" 

 
 

www.deprofundis.si 

http://www.deprofundis.si/

