
Program

Josu Elberdin (1976)
CANTATE DOMINO 

Z. Randall Stroope (1953)
CARITAS ET AMOR (antifona iz 10. stoletja)

Damijan Močnik (1967) 
VERBUM SUPERNUM PRODIENS 

(himna Tomaža Akvinskega)

Charles V. Stanford (1852-1924)
BEATI QUORUM VIA 

(iz cikla Three Latin Motets op. 38)

Rosephanye Powell (1962)
NON NOBIS DOMINE (latinska himna)

***

Ljudska – prir. Katarina Pustinek Rakar (1979) 
NOCOJ JE EDNA LÜŠNA NOČ

Ljudska – prir. Marijan Dović (1974) 
ZELENI JURIJ

Ljudska – prir. Ambrož Čopi (1973) 
TRI HUDOMUŠNE IZ ISTRE

Ljudska – prir. Samo Vremšak (1930-2004)
MARKO SKAČE

Ljudska – prir. Ambrož Čopi (1973) 
DA LIPA MA! KE BËJ NA JË?

spremljava: Neža Majnik, violina
Klara Pahor, violončelo 

***

James Taylor/Don Grolnick – 
prir. Simon Carrington (1942): 

THAT LONESOME ROAD

U2 – prir. Bob Chilcott (1955)
MLK

solist: Marko Sušnik

John Lennon/Paul Mc Cartney – 
prir. Steve Zegree (1967)

IN MY LIFE 
solistka: Eva Jelovčan

Spiritual – prir. Moses Hogan (1957-2003)
GOD'S, GONNA SET THIS WORLD ON FIRE

Spiritual – prir. Moses Hogan (1957-2003)
EV'RY TIME I FELL THE SPIRIT

solist: Peter Bogataj

Spiritual – prir. Moses Hogan (1957-2003) 
I'M GONNA SING 'TIL  

THE SPIRIT MOVES IN MY HEART

Spiritual – prir. Moses Hogan (1957-2003) 
I CAN TELL THE WORLD

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj letos 
obeležuje 45–letnico delovanja. Stalni dirigenti so 
bili: Matevž Fabijan, Tomaž Faganel, Damijan Moč-
nik, Baki Jashari, Primož Kerštanj, Matej Penko, od 
leta 2013 pa zbor vodi Fernando Mejías. V bogatem 
zborovem ustvarjalnem obdobju so z njim sodelova-
la tudi nekatera svetovno znana imena, kot so Uroš 
Lajovic, Fabio Luisi, Eric Ericson, John Rutter, Ariel 
Ramirez, Gary Graden, Riccardo Muti, Valerij Ger-
giev in Matthias Bamert.  
Zbor je izvedel več kot 900 različnih vokalnih in 
vokalno-instrumentalnih skladb vseh glasbenih slo-
gov, domačih in tujih avtorjev, med katerimi so bila 
tudi mnoga prvič predstavljena slovenska zborovska 
dela. Že zdavnaj je prerasel promocijo lastnega ime-
na in je pomemben ambasador slovenske kulture, 
zato je prejel več občinskih odlikovanj in bronasto 
plaketo Slovenske vojske. Zbor je član evropske zbo-
rovske zveze Europa Cantat, pogosto sodeluje na 
festivalskih prireditvah in tekmovanjih doma in v 
tujini. Gostoval je že v veliki večini evropskih dežel, 
pa tudi v Izraelu, Mehiki, Združenih državah Ame-
rike, v Argentini in Čilu ter Rusiji.
V zadnjem obdobju so največji dosežki zbora dve 
zlati medalji na tekmovanju v češkem Olomoucu, 
zlato priznanje na tekmovanju v slovaški Bratislavi, 
zmaga na mednarodnem tekmovanju Singing World 
v ruskem Sankt Peterburgu, prvo mesto in osvojitev 
zlate lire na mednarodnem zborovskem tekmovanju 
Varsovia cantat v Varšavi na Poljskem ter zlato odli-
čje iz makedonskega Ohrida. Zbor se redno in zelo 
uspešno udeležuje tudi domačega državnega tekmo-
vanja Naša pesem v Mariboru.

Fernando Mejías je v rodni Mendozi (Argentina) 
študiral glasbeno teorijo, solfeggio in klavir. Že v 
mendoškem univerzitetnem zboru (Coro universi-
tario de Mendoza) je sodeloval kot pevec in korepe-
titor. Mejías je dve leti vodil Slovenski pevski zbor 
iz Mendoze; z njim je gostoval v Sloveniji in jo tudi 
spoznal. Leta 1998 se je preselil v Slovenijo. Izobra-
ževal se je pri prof. Marku Letonji in Marku Vatovcu 
na oddelku za dirigiranje ljubljanske Akademije za 
glasbo. Od leta 1998 do danes je vodil več sloven-
skih zborov, med njimi MePZ Pomlad iz Novega 
mesta (2001/2012), s katerim je nekajkrat sodeloval 
na državnem tekmovanju Naša pesem in mednaro-
dnih tekmovanjih, npr. v Prijedoru, Bratislavi (sre-
brna in zlata plaketa ter posebno priznanje za edini 
pevski zbor med triinpetdesetimi sodelujočimi, ki 
je dosegel 100 točk v kategoriji gospel, spiritual in 
jazz) in Olomoucu (dve zlati plaketi in velika nagra-
da tekmovanja). Z Domžalskim komornim zborom 
se je udeležil tekmovanj v Riminiju in Zadru (dru-
go mesto in priznanje za najboljšo interpretacijo 
hrvaške skladbe). Poleg že omenjenega Mendoškega 
univerzitetnega zbora je pel v Komornem zboru Ave 
(1998/2001) in Komornem zboru Radia Slovenije 
(1998/2000). Leta 2003 je postal član poklicnega Slo-
venskega komornega zbora, kjer deluje kot zborov-
ski pevec in asistent dirigenta. Od septembra 2013 
vodi APZ France Prešeren Kranj.


