PrIPravLJENE NA VzLET ...
Vrhunski
dosežki
Dekliškega
zbora
sv. Stanislava

2009 – Oslo,
Norveška

Zmaga na evroradijskem (EBU) tekmovanju Let the Peoples Sing
Prvi in do sedaj edini slovenski zbor s tem uspehom.

2011 – Manchester,
Velika Britanija

Nastop v Media City, Salford
Kot zadnji zmagovalec EBU tekmovanja zbor preda pokal Silver Rose Bowl
naslednjemu zmagovalcu.

2012 – Basel,
Švica

Nastop na Evropskem mladinskem pevskem festivalu
Zborovi uspešni nastopi na tem festival odmevajo v Biltenu Evropske
zborovske zveze (European Choral Association Bulletin).

2017 – Barcelona,
Španija

Prvi slovenski zbor, ki se predstavi na Svetovnem
zborovskem simpoziju
Na povabilo Svetovne zborovske zveze (International Federation for
Choral Music) zbor nastopi na Svetovnem simpoziju za zborovsko glasbo
(World Symposium on Choral Music).

2018 – Tallin,
Estonija

Nastop na največjem evropskem zborovskem festivalu Europa Cantat
Zbor nastopi na festivalu kot predstavnik Slovenije, ki bo nosilka
naslednjega festivala Europa Cantat leta 2021 v Ljubljani.

Dekliški zbor sv. Stanislava

Škofijske klasične gimnazije se z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič februarja 2019 predstavlja

na Nacionalni konferenci ameriških dirigentov v ZDA!

PODPRITE NAŠA PRIZADEVANJA!
Svoj prispevek lahko oddate v tajništvu zavoda
ali nakažete na TRR: SI56 0292 2001 3951 214, SKLIC: SI00 197621, NAMEN: ACDA Amerika.
Kontaktirajte nas, da se dogovorimo o obliki medsebojnega sodelovanja.
Kontakt: Mateja Muhič, zavod@stanislav.si, telefon 01 5822 151, gsm 031 708 313
Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana, ID: SI 13707787
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Dekliški zbor sv. Stanislava
Škofijske klasične gimnazije bo
nastopil na Nacionalni konferenci
ameriških dirigentov.

Zbor bo na povabilo Združenja ameriških dirigentov (American Choral
Directors Association) kot eden izmed štirih neameriških pevskih
sestavov gostoval na njihovi bienalni Nacionalni zborovski konferenci
(ACDA National Conference), ki bo februarja 2019 v Kansas Cityju.

Dekliški zbor je šele
drugi slovenski zbor, ki bo
nastopil na tem velikem
izobraževalnem dogodku.

ACDA konferenca je poleg Svetovnega simpozija za zborovsko glasbo
najpomembnejši svetovni zborovski dogodek. Traja pet dni, udeleži se ga
približno 5.000 ameriških dirigentov ter 3.000 dirigentov z ostalih delov
sveta.

Izjemno priznanje
Dekliškemu zboru
sv. Stanislava in
slovenskemu zborovstvu.

Povabilo na Nacionalno konferenco ameriških dirigentov predstavlja
izjemno potrditev zborove odličnosti in njegove svetovne prepoznavnosti.
Hkrati pomeni priznanje visoki kakovosti zborovstva v Sloveniji, h
kateremu že več kot dvajset let pomembno prispeva tudi delovanje
zborovske piramide v Zavodu sv. Stanislava.

Dekliški zbor sv. Stanislava bo imel v okviru turneje več koncertov v Kansas Cityju, Torontu in Clevelandu.

HVALA!

