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NOVO MESTO GOSPEL

Z B O R O VS K I F E S T I VA L Č R N SK E D UHO V N E GLA S B E
Kot v celotni Sloveniji je zgodovina zborovskega petja bogata tudi
v Novem mestu. V Mešanem pevskem zboru Pomlad Novo mesto
smo se odločili, da petje pripeljemo v naše mesto in ga še bolj približamo prebivalcem in spodbudimo zanj še dodatno zanimanje.
GOSPEL je glasbena zvrst, ki zahteva kakovostno izvedbo, obenem
pa je ta glasba atraktivna tudi za širši krog poslušalcev. Naj glasba
sporoča pomen povezovanja, prijateljstva in spoštovanja raznolikosti.
Festival je potekal v petek 11. in v soboto 12. oktobra 2019. S to
atraktivno glasbeno zvrstjo so se poleg našega nastopa predstavili še zbor Bee Geesus, Kulturno prosvetno društvo Drouz, Vokalna
skupina 4Given in Vokalna skupina Quatuor vocum. Zadnji dan festivala se je zaključil s skupnim nastopom, na katerega smo se pevci
pripravljali na sobotni delavnici.

O NOVEM MESTU
Ljudje so območje Dolenjske poseljevali že pred dva tisoč leti, naselje na okljuku reke Krke pa uradno obstaja od leta 1365. Danes je
Mestna občina Novo mesto, edina mestna občina v regiji, pravo regionalno urbano središče Jugovzhodne Slovenije, ki je dom preko
140.000 prebivalcem. V Novem mestu živi okoli 36.500 prebivalcev.
Novo mesto je tudi kulturna prestolnica JV Slovenije in Dolenjske.
Leži na sedmih gričih in prijazno ga ovija reka Krka. Je središče Jugovzhodne Slovenije ter središče gričevnate pokrajine Dolenjske.
Od nekdaj je bilo gibalo razvoja tega dela Slovenije na številnih področjih – na trgovskem, gospodarskem, izobraževalnem, upravnem
in seveda tudi kulturnem. Ljubiteljska kultura ima v Novem mestu
bogato zgodovino in sega že več kot sto let v zgodovino, ko je tu
pomembno družabno kulturno vlogo igrala mestna godba ter številni ljudski godci. Danes pa je na tem območju vedno bolj prisotna
tudi pesem in širjenje zborovske glasbe in prepevanja.

NASTOPAJOCI
MePZ POMLAD – gostitelj festivala
Mešani pevski zbor Pomlad iz Novega mesta je bil ustanovljen leta 1992. Pomladniki so se kmalu začeli predstavljati izven meja dolenjske regije in se udeleževati državnih in mednarodnih
tekmovanj, kjer so osvojili številna priznanja. V tujini je zbor gostoval že po celotnem Balkanu in
po Evropi, nastopil pa je tudi že v Argentini in Čilu. Repertoar zbora sega od klasične zborovske
glasbe do gospla, popa in rocka, kjer ga v sodelovanju z glasbeniki izvajajo v okviru projekta
PoPmlad. Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto od leta 2012 vodi akademska glasbenica
Alenka Podpečan.

PROGRAM V PETEK, 11. oktober
Ev’ry time I feel the spirit (Moses Hogan)
PROGRAM V SOBOTO, 12. oktober
I’m gonna sing ‘till the spirit moves in my heart (Moses Hogan)
Deep river (priredba: Roy Ringwald)
The battle of Jericho (Moses Hogan)

KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO DROUZ
Pevski zbor Drouz, ki si je ime nadel po ptici pevki “drozg”, je začel delovati konec leta 2011
pod okriljem Kulturnega društva Mlin Radomlje kot ženski zbor, v 3. sezoni se je zbor razvil
v mešano zasedbo, sedaj pa pevci delujejo kot samostojno društvo že 3. leto. Za sabo imajo
že kar nekaj nastopov, med drugim so nastopili na 1. A Cappella tekmovanju LaCappella, na
Sozvočenjih, božičnem sejmu v Postojnski jami, v muzikalu Moje pesmi, moje sanje in Annie z
večkratnimi ponovitvami v dveh sezonah, letos pa v Pepelki. Nastopili so tudi v ljubljanski Kazinski dvorani in sodelovali z različnimi glasbenimi skupinami, kot so Vipavski tamburaši, Trobsi,
MPZ Lek, s klapo Sidro, z Evo Černe, Gorenjskim oktetom itn., v Škofji Loki pa so prejeli zlato
priznanje. Zbor vodi akademska glasbenica Uršula Jašovec.

PROGRAM V PETEK, 11. oktober
Rock my soul (tradicionalno duhovna)
Heaven is a wonderful place (priredba: Wolfgang Koperski)
Somebody is knocking (priredba: Uršula Jašovec)
Hush, hush (Brazeal W. Dennard)
De animals (priredba: Marshal Bartholomew & Uršula Jašovec)
This little light of mine (Harry Dixon Loes, priredba: Uršula Jašovec)
PROGRAM V SOBOTO, 12. oktober
Seasons of love (Jonathan Larson)
Light of the world (Tom Hughes, priredba: Uršula Jašovec)
Baba Yetu (Christopher Tin)
Psalm 68 (Curt Karr, priredba: Uršula Jašovec)

ZBOR BEE GEESUS
Bee Geesus je slovenski gospel zbor. Skupina radoživih pevk in pevcev plete vokale v ubran
zvok pod taktirko vidnega akapelista, Mateja Virtiča. Svojemu glasbenemu izrazu pravijo Gospel Fever, zanj pa je značilna energična izvedba črnske duhovne glasbe z močno harmonijo in
čvrstim ritmom. Zbor ostaja vseskozi zvest izvirnemu sporočilu gospel glasbe, ki ni danes nič
manj aktualno kot v času, ko je pomenilo glasen klic po osebni svobodi in je prinašalo upanje
vsem zatiranim. Z a cappello se zbor Bee Geesus posebej približa najzgodnejši obliki izvajanja,
saj je bila črnska duhovna glasba v začetku izključno vokalna.

PROGRAM V SOBOTO, 12. oktober
Hlonolofatsa (priredba: Matej Virtič)
Sesithi bonga (priredba: Matej Virtič)
Umoya we nkosi (priredba: Matej Virtič)
Agnus dei (Michael W. Smith, priredba: Matej Virtič)
It’s a long, long, lonely journey (Gene Martin & Rich Littlejohn, priredba: Bazil Meade, Matej Virtič)
Rivers of Babylon (Brent Dowe, Trevor McNaughton, priredba: Matej Virtič)
We’ll be free (Soul Influence)
Hold on - Just a little while longer (priredba: Kuumba Singers)
I wasn’t gonna tell nobody – Couldn’t keep it to myself (Sam & Dave, priredba: Matej Virtič)
Ain’t no mountain high enough (Nickolas Ashford, Valerie Simpson, priredba: Matej Virtič)

SKUPINA 4GIVEN
4Given je slovenska vokalna skupina, ki predstavlja svež val gospel glasbe pri nas. Pevci od
samega začetka posegajo v aranžmaje pesmi, s čimer v njih vnašajo tudi elemente vocal play
glasbe, za katero je značilno vokalno oponašanje različnih inštrumentov, dodatnih zvokov in
efektov. Poleg pisanja priredb ustvarja skupina tudi avtorsko glasbo. Člani 4Givna so z delovanjem v različnih skupinah in projektnih zasedbah pomembno prispevali k uveljavljanju in
popularizaciji a cappelle pri nas, s svojim sodobnim pristopom k izvedbi črnske duhovne glasbe pa so vedno bolj iskani tudi zunaj domovine. Tako je skupina izvedla avstralsko turnejo, ter
večkrat gostovala v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Italiji, v Veliki
Britaniji, na Danskem, Norveškem in Poljskem. 4Given so Kristjan Virtič, Kristijan Korat, Simon
Virtič in Matej Virtič.

PROGRAM V PETEK, 11. oktober
In that great gettin’ up morning (priredba: Gaither vocal band, prilagoditev: 4Given)
Everything’s gonna be alright in Christ (Dennis Polen, priredba: Maranatha singers,
prilagoditev: 4Given)
Go down, Moses (priredba: Jean-Baptiste Craipeau)
Rock my soul (priredba: Acappella, prilagoditev: 4Given)
Gospel medley (priredba: 4Given)
Song in my soul (Danny/Fagen, priredba: All Vocal Band, prilagoditev: 4Given)

VOKALNA SKUPINA QUATUOR VOCUM
Quatuor vocum po latinsko pomeni »štirje glasovi«. V vokalni skupini s tem imenom so svoje
moči združili pevci in pevke, ki jim štiriglasno muziciranje v tej občutljivi zasedbi predstavlja
izziv. Začetki kvarteta segajo v leto 2009, ko so se štirje glasbeniki – tedaj kot člani pevskega
zbora Musica sacra – prvič preizkusili ob madrigalih Jakoba Gallusa. Resneje zasedba deluje
od leta 2018; ob manjših nastopih je leta 2019 pripravila tudi svoj prvi celovečerni koncert,
na katerem se je predstavila z deli Gallusa, Bacha in drugih klasičnih mojstrov, obenem pa je v
repertoar uvrstila tudi priredbe gospelov, jazzovskih standardov in slovenskih ljudskih pesmi.
Za festival gospela so člani Quatuor vocum pripravili štiri skladbe iz zbirke štiriglasnih črnskih
duhovnih pesmi, ki sta jih z rahlo jazzovskim pridihom predelala italijanska aranžerja Alberto Barbadoro in Giacomo Bellucci. Skupino sestavljajo Erna Povh (sopran), Tadeja Dović (alt),
Tomaž Koncilja (tenor) in Marijan Dović (bas).

PROGRAM V PETEK, 11. oktober
The Lonesome Valley (priredba: Alberto Barbadoro in Giacomo Bellucci)
My Lord (priredba: Alberto Barbadoro in Giacomo Bellucci)
Steal Away (priredba: Alberto Barbadoro in Giacomo Bellucci)
By an’ By (priredba: Alberto Barbadoro in Giacomo Bellucci)
Somebody’s Knocking (priredba: Alberto Barbadoro in Giacomo Bellucci)

V soboto skupni nastop
MePZ Pomlad,
Kulturno prosvetno društvo Drouz,
Zbor Bee Geesus
I’m gonna sing (priredba: Andre Van Ryckeghem)
Zborovodja: Uršula Jašovec
Kum ba yah (priredba: Matej Virtič)
Zborovodja: Matej Virtič
Praise His Holy name! (Keith Hampton)
Zborovodja: Alenka Podpečan
klavir: Jernej Šuštaršič
beatbox: Matej Virtič

