
Sakralni

KONCERT
za zbor in orgle
Poklon skladatelju Ivanu Ščeku

Mešani pevski zbor PSALLITE 
Matjaž Šček, dirigent
Gregor Klančič,  orgle

Sobota, 1. 10. 2022, 19.00
Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice

Vstopnina: 10 €
 

 



Slovenska maša 
KRISTUS JE VSTAL
za mešani zbor in orgle
– Gospod, usmil i  se
– Slava
– Vera
– Svet
– Blagoslovl jen
– Jagnje božje

PROGRAM:

Ivan Šček – Štefan Kovač 
(1925–1972) 

Trije angelčki

Prišla je lepa sveta noč

Hej pastirci

Pokropi me

Žrtvi vel ikonočni – Aleluja 
(Spevi pred evangeli jem)

Videli  so vsi kraj i  zemlje

.
 

Iz obširnega opusa zborovskih,  orkestralnih,  komornih,  instrumentalnih in vokalnih
del izstopa 42 cerkvenih skladb, pod katerimi se je podpisoval s psevdonimom Štefan

Kovač: Štefan po vipavskem farnem zavetniku, Kovač po očetovem poklicu.  Kot
zborovodja koprskega stolnega zbora, ki  še danes nosi njegovo ime, je napisal in

priredi l  precej del .  Po splošnem mnenju so po izrazni in kompozici jski  moči najlepše
njegove pokoncilske slovenske maše in otroške ter mladinske skladbe. Nadejamo si ,

da bo 50. obletnica smrti  spodbuda za celovito monografsko študijo,  raziskovanje
njegovih dnevniških in korespondenčnih odkruškov ter izdajo zbirke skladatel jevih

zbranih del .
                                                                                        

                                                                              Jernej Šček



MEŠANI PEVSKI ZBOR PSALLITE

Mešani pevski zbor Psall i te deluje v frančiškanski župnij i  Mari j inega oznanjenja v
Ljubljani kot projektni zbor in eden od šestih pevskih sestavov. Sestavl ja ga okrog
dvajset pevcev. Skoraj vsi  pevci so pel i  al i  še pojejo v najboljših slovenskih zborih.  
S tem imenom nastopa od leta 2010. Vodim ga Urban Udovič.  
Z Matjažem Ščekom se poznava od leta 1995, ko sem začel prepevati  v zboru
Ljubljanski madrigal ist i .  Večkrat me je že počasti l  in sprejel povabilo k 'zborovodenju'
mojega zbora.  To pot me je k sodelovanju povabil  on; njegovi žel j i  sem z veseljem in
ponosom ugodil .  Zamisel ,  da bi predstavi l i  nekaj najboljših skladb očeta Ivana Ščeka
pod njegovim, to je sinovim vodstvom, je poleg mene navduši la tudi mnoge pevce;
pridruži l i  so se osnovnemu zboru in ga tako skoraj podvoji l i .  S koncerti  del Ivana Ščeka
(izvedli  j ih bomo predvidoma pet) se mu ob petdesetletnici  njegove smrti  žel imo sin
Matjaž in pevci ,  združeni v današnjem sestavu, dostojno poklonit i .
                                                                                                         Urban Udovič

MATJAŽ ŠČEK

Zborovodja Matjaž Šček (1958) je študiral dir igiranje na Akademij i  za glasbo v
Ljubljani ,  nato pa se je izobraževal še pri  skladatel ju in dir igentu, akademiku Lojzetu
Lebiču na pedagoški akademij i  v Ljubljani .  Uspešno je vodil  več l jubitel jskih pevskih
sestavov, med drugimi Moški zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine, Komorni zbor
Ipavska, Komorni zbor RTV Slovenija ter vrsto zborov v dežel i  Furlani j i  – Jul i jski
kraj ini .  V vrh njegovega zborovskega ustvarjanja spada desetletje dela z
Ljubljanskimi madrigal ist i  (1991–2001) .  Mnoge nagrade doma in po svetu pričajo o
njegovi kakovosti  umetniškega izvajanja del ,  br i l jantnosti  in rahločutnosti
interpretaci j  skladb. V letu 2001 je za izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke
prejel Zlato Gallusovo plaketo JSKD, leta 2008 pa je bi l  dobitnik plakete Občine
Vipava.

GREGOR KLANČIČ

Zborovodja in organist Gregor Klančič (1971) je začel glasbeno izobraževanje na
Glasbeni šol i  Nova Gorica in Orglarski šol i  v Novi Gorici .  Študij  je nadaljeval na
Akademij i  za glasbo v Ljubljani ,  kjer je diplomiral na oddelkih za glasbeno pedagogiko
in cerkveno glasbo. Vodil  je več razl ičnih zborov po Slovenij i .  Je vodja glasbene
dejavnosti  na Nadškofi j i  Ljubljana in tudi ravnatel j  in predavatel j  na Orglarski šol i  v
Ljubljani .  Kot organist nastopa doma in v tuj ini .  Bi l  je član Slovenskega komornega
zbora – sedaj Zbora Slovenske f i lharmonije,  kjer je leta 2004 postal asistent
zborovodje,  od maja 2020 pa je pomočnik direktorja za področje zbora.



Organizacija in rezervacija vstopnic:
JSKD OI BREŽICE, Trg Jožeta Toporišiča 3,  8250 Brežice

07 4990 650/651,  031 473 224, oi .brezice@jskd.si
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE, Cesta prvih borcev 1 ,  8250 Brežice

07 466 05 17,  vodnik@pmb.si


