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51.  Susret hrvatskih pjevačkih zborova

Program Susreta



ROVINJ 
Koncertna dvorana Adris

    SVEČANO OTVARANJE

DJEČJI ZBOR OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE 
VLADIMIRA NAZORA, ROVINJ
Danijel Dražić, dirigent

• Josip Runjanin (stihovi: A. Mihanović): 
Lijepa naša domovino

• Matko Brajša-Rašan (stihovi: I. Cukon): 
Krasna zemljo Istro mila

• Rodila loza, narodna iz Istre  
• (obrada: Ivan Matetić Ronjgov) 
 
    POZDRAVNE RIJEČI 
 
    NATJECATELJSKI PROGRAM 
 
1.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR  

GLAZBENOG DRUŠTVA “SOKOL”, BUZET 
Ileana Pavletić Perosa, dirigentica

• Josip Kaplan (stihovi: Krešo Stanišić): Mirina 
• Damir Bužleta (stihovi: Danijel Načinović):  
• Delat ću brajde 
• Krešimir Magdić (stihovi: Slavko Govorčin):  
• Sušna zikva na škoju

SUBOTA      6. listopada 2018. | 17:00 h

2.  PJEVAČKI ZBOR “JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI“,  
ČAKOVEC 
Senka Bašek-Šamec, dirigentica 

• Davor Bobić: O, pa cupa tanana    
• Arvo Pärt: Bogoróditse Djévo 
• Lajos Bárdos: Libera me 
• Dragan Šuplevski: Rum, Dum, Dum

3.   MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR “ROŽENICE“, PAZIN 
Ines Kovačić Drndić, dirigentica

• Heda Gospodnetić (stihovi: Milica Tuševljak): Pusni tanci  
• Dražen Žanko (obrada: Mojmir Čačija,  
• stihovi: Nenad Ninčević): Cetina  
• Glory, Glory, crnačka duhovna (obrada: Earlene Rentz)

4.  HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO  
“KALNIK“, KRIŽEVCI 
Ozren Bogdanović, dirigent

• Ola Gjeilo: Ubi Caritas 
• Emil Cossetto: Potok 
• Joshua Fight The Bettle Of Jericho, crnačka duhovna 
• (obrada: Igor Kuljerić)

5.  PJEVAČKI ZBOR “JOSIP VRHOVSKI“, NEDELIŠĆE 
Branimir Magdalenić, dirigent 

• Emill Cossetto: Čardaš 
• Emill Cossetto: Lijepo pjeva za lugom djevojka 
• Davor Bobić: Zeleni Jure

6.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUEU  
“KAJ”, ZLATAR BISTRICA 
Irena Kušec-Kovinčić, dirigentica

• Hans Leo Hassler: Dixit Maria 
• Vuprem oči, narodna iz Međimurja 
• (obrada: Vinko Žganec) 
• Dvije popularne ruske teme (obrada: Emil Cossetto)

7.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD-A  
“RUDOLF RAJTER“, IVANEC 
Jelena Gotal, dirigentica

• Anton Bruckner: Locus iste 
• Maurice Durufle: Tantum ergo 
• Krešimir Magdić: Misao svijeta 
• Davor Bobić: Dodolina pjesma

8.  PRVO HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO  
“ZORA“, KARLOVAC 
Radmila Bocek, dirigentica

• Krsto Odak:   Svrši stopi moje 
• Solisti: Amrita Bocek, Antun Kovačić 
• Klavirska pratnja: Ognjen Gravora
• Franjo Dugan ml.: Zahvalnica
• Božo Potočnik: Dobar večer dobri ljudi
• Emil Cossetto: Letovanić

9.   HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO 
• ”SLAVULJ“ PETRINJA
• Josip degl’ Ivellio, dirigent
• Pero Gotovac (stihovi: Jakša Fiamengo):  
• Bože, daj mi krila
• Domenico Bartolucci: O Sacrum Convivium
• Vinko Žganec:  Tri međimurske 
• Sejaj, sejaj bajžulek - Vuprem oči - Pod kopinom
• Emil Cossetto: Mura, Mura

10.   BJELOVARSKI ŽENSKI ZBOR “VOX FEMINAE“, BJELOVAR 
Ivan Mihajlović, dirigent

• Donald Moore: One minute madrigal
• Dinko Fio: Tiri donda 
• Emil Cossetto (stihovi: Enes Kišević):  
• Koja je najljepša pjesma 
• John Leavitt:  Festival Sanctus
• Klavirska pratnja: Ivana Šošić

11.  HRVATSKO PJEVAČKO GLAZBENO DRUŠTVO  
“ZORANIĆ“ , ZADAR 
Tomislav Košta, dirigent

• Antun Dolički (stihovi: Boro Pavlović): 
• Višeslavova krstionica
• Anton Bruckner: Locus iste
• Hans Leo Hassler: In Te, Domine, speravi
• Žetvu žela za gorom divojka, narodna 
• (obrada: Vjekoslav Šuljić)



12.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD-A 
“BAN JOSIP JELAČIĆ“, ZAPREŠIĆ 
Hrvoje Banaj, dirigent

• Ivan pl. Zajc: Ave Maria 
• Zoltan Kodály: Esti dal
• Rudolf Matz (stihovi: Ranko Petković): Žetelice 
• Giovanni Pierluigi da Palestrina: Sicut Cervus 

13.  PJEVAČKI ZBOR “ĐURO PREJAC“, DESINIĆ 
Tomislav Križanec, dirigent 

• Emil Cosetto: Moja Diridika
• Anton Bruckner: Locus Iste
• Leonard Cohen (obrada: Pentatonix): Hallelujah

14.  VARAŽDINSKO OBRTNIČKO GLAZBENO  
DRUŠTVO, VARAŽDIN 
Janja Knapić, dirigentica

• Johann Sebastian Bach: Aria iz suite br. 3
• Dražen Žanko: Cetina
• Dragan Šuplevski: Rum, Dum, Dum
• Robert W. Thygerson:  Hallelujah to the Saints 
• Klavirska pratnja: Helena Knapić 

15.  MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL “KANAT“, KASTAV 
Saša Matovina, dirigent 

• Bela nedeja, narodna iz Kastavštine 
• (obrada: Ivan Matetić Ronjgov) 
• Daniel Sambursky, Nathan Alterman, 
• Menachem Wiesenberg: Shir Ha’ Emek
• The Battle Of Jericho, crnačka duhovna 
• (obrada: Moses Hogan)

• Aleksandar Radulović (obrada: Saša Matovina,  
• stihovi: Marina Tucaković): Što to bješe ljubav

16.  PJEVAČKI ZBOR MLADIH “JOSIP KAPLAN“, RIJEKA 
Doris Kovačić, dirigentica

• György Orbán: Nunc Dimittis
• Josip Kaplan (stihovi: Dragutin Tadijanović): Dugo u noć
• Stevan Mokranjac: Primorski napjevi

17.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR  
“CAMERATA VOCALE“, SPLIT 
Sara Dodig Baučić, dirigentica

• Giovanni Pierluigi da Palestrina:  
• Alma Redemptoris Mater
• Luc Jacobs: Hosanna to the Son of David
• Josip Kaplan: Lepo naše, ravno polje

18.  AKADEMSKI MUŠKI ZBOR FAKULTETA  
ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA  
SVEUČILIŠTA, ZAGREB 
Josip degl’ Ivellio, dirigent

• tradic. (obrada: Josip degl’ Ivellio): Milost 
• Emil Cossetto: Široka je 
• Krešimir Magdić (stihovi: Jakša Fiamengo):  
• Sutra će te ponit
• Jakov Gotovac (stihovi: Rikard Katalinić – Jeretov): 
• Jadranu

      ZBOROVI PJEVAJU ROVINJU - ad libitum
•  18:00 h | Rovinj, Trg maršala Tita

 • REVIJALNI PROGRAM 
 
1.  PRVO HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO  

“ZORA“, KARLOVAC 
Radmila Bocek, dirigentica

• Ukuthula, Zulu narodna pjesma 
• Solistica: Amrita Bocek 
• This Little Light Of Mine, crnačka duhovna  
• (obrada: Neil A. Johnson) 
 
2.  BJELOVARSKI ŽENSKI ZBOR “VOX FEMINAE“, 

BJELOVAR 
Ivan Mihajlović, dirigent

• Karl Jenkins: Adiemus
• Mary Lynn Lightfoot: Clap your hands and sing!  
 
3.  PJEVAČKI ZBOR  

“JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI“, ČAKOVEC 
Senka Bašek-Šamec, dirigentica 

• Stal sam se ja v jutro rano, Dorica pleše,  
• narodna iz Međimurja (obrada: Vinko Žganec) 
• Bary & Robin & Maurice Gibb  
• (obrada: Mario Jagec): Bee Gees Medley

4.  HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “KALNIK“ 
KRIŽEVCI 
Ozren Bogdanović, dirigent

• Mario Vestić (obrada: Ozren Bogdanović): Jednom kad noć
• Instrumentalna pratnja: Zdravko Muretić - Mrkva,  
• Luka Baričević, gitare, Lovro Baričević, cajon,  
• Ozren Bogdanović, klavir

5.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUEU “KAJ“,  
ZLATAR BISTRICA 
Irena Kušec-Kovinčić, dirigentica

• Zdenko Runjić (obrada: Sandra Kos): Galeb i ja
• Jim Jacobs, Waren Stacey  
• (obrada: Stefan Wyatt): Summer nights

6.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR GLAZBENOG DRUŠTVA 
“SOKOL“, BUZET 
Ileana Pavletić Perosa, dirigentica

• Leonard Cohen (obrada: Jens Johansen): Hallelujah

7.   MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR “CAMERATA VOCALE“ 
SPLIT 
Sara Dodig Baučić, dirigentica

• Zdenko Runjić (obrada: Sara Dodig Baučić,  
• stihovi: Zdenko Runjić): Diridonda

ROVINJ 
Hotel Lone NEDJELJA      7. listopada 2018. | 11:30 h



8.     HRVATSKO PJEVAČKO GLAZBENO DRUŠTVO 
• “ZORANIĆ“, ZADAR
• Tomislav Košta, dirigent
• Ako si pošla spat, narodna (obrada: Slavko Olujić)
• Lipe li su Zadranke divojke, narodna  
• (obrada: Blagoje Bersa)

9.    HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO 
• “SLAVULJ“, PETRINJA
• Josip degl’ Ivellio, dirigent 
• Emil Cossetto: Folklorni koncert, za zbor  
• i tamburaški sastav, izbor 
• Slavonska poskočica, Moja Diridika, Letovanić 

10.  PJEVAČKI ZBOR “JOSIP VRHOVSKI“, NEDELIŠĆE 
Branimir Magdalenić, dirigent

• Lepo je gledati, narodna iz Međimurja 
• (obrada: Ladislav Varga)
• Grayston Ives: Name that Tune

11.  AKADEMSKI MUŠKI ZBOR FAKULTETA  
ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA  
SVEUČILIŠTA, ZAGREB 
Josip degl’ Ivellio, dirigent

• Matko Jelavić (obrada: Rajimir Kraljević,  
• stihovi: Zlatko Stipičić): Ti, samo ti
• Miroslav Škoro (obrada: Roko Franetović): Juliška

12.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD-A  
“BAN JOSIP JELAČIĆ“, ZAPREŠIĆ 
Hrvoje Banaj, dirigent

• Ivan Petrovič Larionov (obrada: Hrvoje Banaj): Kaljinka
 
13.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD-A  

“RUDOLF RAJTER“, IVANEC 
Jelena Gotal, dirigentica

• Zlatan Stipišić Gibonni (obrada: R. Kraljević): Oprosti

14.  VARAŽDINSKO OBRTNIČKO GLAZBENO DRUŠTVO, 
VARAŽDIN 
Janja Knapić, dirigentica

• Zlatan Stipišić Giboni, Robert Kraljević: Projdi vilo
• Branko Starc: Roll, Jordan, Roll

 15.  MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL “KANAT“, 
KASTAV 
Saša Matovina, dirigent

• African Noël, afrička narodna  
• (obrada: André Jerome Thomas) 
• My Lord, what a mornin’, crnačka duhovna  
• (obrada: Larry Farrow)

16.  PJEVAČKI ZBOR “ĐURO PREJAC“, DESINIĆ 
Tomislav Križanec, dirigent 

• Beverly Ross, Julius Dixon: Lollipop
• Amovolovolo, Zulu narodna pjesma 

17.  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR “ROŽENICE“, PAZIN 
Ines Kovačić Drndić, dirigentica

• Quirino Mendoza y Cortes 
• (obrada: Nello Milotti): Cielito lindo
• Toše Proeski (obrada: Ines Kovačić Drndić): 
• Volim osmijeh tvoj

18.  PJEVAČKI ZBOR MLADIH “JOSIP KAPLAN“, RIJEKA  
Doris Kovačić, dirigentica

• Dino Dvornik (obrada: Matko Basara):  
• Ljubav se zove imenom tvojim
• Ludwig van Beethoven 
• (obrada: Mervin Warren): Joyful, Joyful 
• Solistica: Marina Mrazovac
• Klavirska pratnja: Judita Plazonić

• ZAJEDNIČKO PJEVANJE SVIH ZBOROVA
• Ivan Josip Skender, dirigent

• SVEČANA DODJELA NAGRADA I PRIZNANJA
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MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR GLAZBENOG 
DRUŠTVA ”SOKOL“, BUZET  
Ileana Pavletić Perosa, dirigentica

Povijest Mješovitog pjevačkog zbora Glazbenog društva „Sokol“ seže 
još u drugu polovicu 19. st. Uz nekoliko stanki i promjena voditelja, 1982. 
godine zbor se ponovno okuplja i od tada kontinuirano djeluje. Do 2004. 
godine zborom ravna maestro Benjamin Makovec, kojega nasljeđuje 
profesorica Ines Kovačić. Od 2006. godine zborom ravna profesorica 
Ileana Pavletić Perosa, a u pojedinim razdobljima zamjenjuje je mlada 
buzećanka Lora Pavletić. Na 10. natjecanju pjevačkih zborova koje se 
2010. godine održalo u Zagrebu, zbor je osvojio 2. mjesto stručnog 
ocjenjivačkog suda i srebrnu plaketu. Zbor je 2012. godine sudjelovao 
i na Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Zadru gdje osvaja 
6. mjesto žirija te na 45. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova na kojem 
osvaja Nagradu za iznimno oblikovan zborski zvuk. 2017. godine, na 
Susretu zborova „Naš kanat je lip“, buzetski zbor dobitnik je Nagrade 
za najbolju izvedbu istarskog skladatelja. Krajem 2006. godine zbor je 
izdao i svoj prvi CD pod naslovom „22 godine zajedno“ koji rezimira rad 
zbora pod ravnanjem prof. Benjamina Makovca. Danas zbor okuplja 
dvadesetak članova. Dirigentica zbora je Ileana Pavletić Perosa.

PJEVAČKI ZBOR “JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI“
ČAKOVEC 
Senka Bašek-Šamec, dirigentica 

Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“ osnovan je u Čakovcu 1975. 
godine, a od 1982. godine nosi ime jednog od najistaknutijih hrvatskih 
skladatelja, rodom iz Čakovca. Od tada, pa do danas, u zboru je pjevalo 
oko 500 pjevača - amatera. Zbor je dobitnik šest Zlatnih plaketa HSK 
na susretima održanim u Novom Vinodolskom, Novigradu Istarskom. 
Također dobitnik je i četiri Srebrne plakete HSK na susretima održanim 
Rijeci, Novom Vinodolskom te Novigradu Istarskom. Zbor je osvojio 1. 
nagradu na 44. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Novigradu 2011., 
te na 49. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju. 2006., 2008., 
2009. i 2016. godine proglašen je najboljim zborom Susreta hrvatskih 
pjevačkih zborova. Zbor je dobitnik četiriju Zlatnih i osam Srebrnih 
plaketa na Natjecanjima zborova u Zagrebu. Na međunarodnim 
natjecanjima, osvojio je dvanaest Zlatnih diploma, deset Srebrnih i tri 
Brončane diplome, te tri Srebrne olimpijske medalje na Olimpijadama 
zborova u Bremenu i Grazu. Uz spomenuto, na natjecanjima je zbor 
osvojio i pet posebnih nagrada za najbolju izvedbu pojedine skladbe. 
Do sada, Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“ osvojio je ukupno 
dvadeset četiri zlatne, dvadeset dvije srebrne, pet brončanih i sedam 
posebnih nagrada struke. Od početka 2005. godine, zbor vrlo uspješno 
vodi Senka Bašek - Šamec prof. kao dirigent i umjetnički voditelj. 

BIOGRAFIJE ZBOROVA
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Mješoviti pjevački zbor „Roženice“, Pazin osnovan je 1979. godine. Do 
kraja 2002. umjetnički voditelj zbora bio je maestro Nello Milotti (1927. 
- 2011.), poznati istarski glazbeni pedagog, skladatelj i dirigent. Od 
2003. umjetnička voditeljica zbora je profesorica Ines Kovačić Drndić. 
Repertoar zbora usmjeren je na djela istarskih skladatelja i onih koji se 
temelje na istarskoj ljestvici, ali i djela hrvatskih i stranih skladatelja 
iz svih razdoblja glazbene umjetnosti, duhovne, operne i moderne 
glazbe. Zbor je osvojio niz nagrada na međunarodnim natjecanjima. 
U 2014. godini je na natjecanju „Chorus Inside Croatia“ zbor osvojio 
zlatnu nagradu u kategoriji operne glazbe, a Ines Kovačić Drndić je 
osvojila nagradu za najboljeg dirigenta festivala. Godine 2015. zbor je 
osvojio srebrnu nagradu u kategoriji folklorne glazbe na istom festivalu 
te 2016. srebrnu nagradu na festivalu „Adria Cantat“, a dirigentica 
zbora Ines Kovačić Drndić osvojila je nagradu za visoko umjetničko 
ostvarenje u interpretaciji. Na natjecanju „Chorus Inside Advent Rome“ 
2016., Zbor je osvojio zlatnu nagradu u kategoriji moderne, pop, rock 
i gospel glazbe, zlatnu nagradu za izvedbu djela u kategoriji za zbor 
i solo, koju izvodi mladi tenor Luka Krulčić te Kristina Puh Leko za 
zborsku korepeticiju. Na ljetnom izdanju tog istog zborskog festivala, 
Zbor je osvojio zlatnu nagradu u kategoriji moderne, pop, rock i gospel 
glazbe. Među posljednjim nagradama, Zboru su dodijeljena priznanja 
na hrvatskom nacionalnom zbornom natjecanju u Zagrebu, gdje je 
Zbor osvojio srebrnu nagradu i posebnu nagradu u obliku poziva za 
sudjelovanje na tradicionalnom božićnom koncertu u organizaciji HRT-a 
koji se održava u 26. prosinca u sportskoj dvorani Dražena Petrovića u 
Zagrebu. Zbor se 16. rujna 2018. vratio sa uspješnog šestodnevnog 
gostovanja u Wales, gdje je održao tri uspješna koncerta.

MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR “ROŽENICE“
PAZIN 
Ines Kovačić Drndić, dirigentica

HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “KALNIK“ 
KRIŽEVCI 
Ozren Bogdanović, dirigent

Hrvatsko pjevačko društvo „Kalnik“ iz Križevaca uspješno djeluje uz 
manje prekide, od 1900. godine. HPD „Kalnik“ je sa ženskim, muškim i 
mješovitim zborom gostovao u brojnim gradovima u Hrvatskoj, uspješno 
se predstavio i u Gradišću u Austriji, Italiji, Češkoj, Slovačkoj i drugdje. Zbor 
njeguje široki repertoar skladbi domaćih i stranih autora od rane renesanse 
do djela suvremenih autora. Tijekom svojeg postojanja uspješno sudjeluje 
na svim županijskim i državnim smotrama kao predstavnik Koprivničko-
križevačke županije, gdje osvaja 2001. i 2003. godine brončanu 
plaketu, a 2005. i 2007. godine srebrnu plaketu. Zbor je sudjelovao na 
7. Međunarodnom natjecanju zborova u talijanskom gradiću Azzano 
Decimo 2008. godine, gdje, za izvedbu skladbe „Shenandoah“, dobiva 
posebnu nagradu za izvedbu, koja „najbolje dočarava ugođaj skladbe“. 

Mješoviti zbor HPD-a je na 42. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova, 
održanom 2009. godine, osvojio 2. mjesto i posebnu nagradu Hrvatskog 
društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja za 
izvedbu skladbe „Pesma s drugog brega“ Emila Cosetta, na 45. Susretu 
hrvatskih pjevačkih zborova održanom 2012. godine, osvojio posebnu 
Nagradu za najbolje izvedenu novu skladbu nagrađenu na Natječaju HSK 
2011., za izvedbu skladbe „Maglica“, Damira Smerdela, a na 46. Susretu 
hrvatskih pjevačkih zborova održanom 2013. godine, osvaja 3. nagradu 
i posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu 
skladbe hrvatskog autora za skladbu „Gumbelijum roža fino diši“ Igora 
Kuljerića. Na 47. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova održanom 2014. 
godine, mješoviti zbor je nagrađen posebnom nagradom za izvedbu 
skladbe suvremenog repertoara za skladbu „Cantate Domino“ skladatelja 
Brune Vlaheka. Osim toga zbor je sudjelovao na 4. i 6. Međunarodnom 
natjecanju zborova u Zadru osvojivši 2003. godine 11. mjesto, a 2007. 
godine 4. mjesto. Zbor je sudjelovao na 7. Međunarodnom natjecanju 
zborova u talijanskom gradiću Azzano Decimo 2008. godine, gdje je za 
izvedbu skladbe „Shenandoah“ osvojio posebnu nagradu za izvedbu, 
koja „najbolje dočarava ugođaj skladbe“. U svibnju 2015. godine, zbor je 
nastupio na međunarodnom festivalu zborova „Zlatna vila“ u Prijedoru, 
u lipnju 2016. i 2017. na 7. i 8. međunarodnom natjecanju pjevačkih 
zborova „Zlatna lipa Tuhlja“. Na 50. susretu hrvatskih pjevačkih zborova 
održanom 2017. godine, mješoviti zbor je osvojio srebrnu plaketu i 5. 
mjesto u ukupnom poretku. Od 1993. do 2014. godine, zborom ravna 
Branka Špoljar prof., a u jesen 2014. ravnanje zborom nastavlja Ozren 
Bogdanović. Za svoj rad, Društvo je nagrađeno nizom priznanja od kojih 
izdvajamo: Priznanje Hrvatskog sabora kulture, priznanje i nagradu 
Koprivničko-križevačke županije te Zlatnu plaketu Grada Križevaca, a 2010. 
godine i županijsku nagradu za izuzetno postignuće u protekloj godini.
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PJEVAČKI ZBOR “JOSIP VRHOVSKI“
NEDELIŠĆE 
Branimir Magdalenić, dirigent

Pjevački zbor „Josip Vrhovski“ osnovan je u ožujku 1998. godine s ciljem 
poticanja i očuvanja baštine skladatelja Josipa Vrhovskog, rođenog u 
mjestu Črečan koje pripada općini Nedelišće. Tijekom godina svojeg 
djelovanja zbor prezentira svoj rad na nastupima i gostovanjima u 
Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu (Norveška, Slovenija, Italija, 
Mađarska, Austrija). Zbor osvaja nagrade na državnim, regionalnim 
i međunarodnim natjecanjima zborova u Novigradu, Šibeniku, 
Veroni i Bratislavi. Od priznanja koja su dobili, najviše su ponosni na 
zlatnu plaketu osvojenu na Međunarodnom natjecanju Zlatna Lipa 
Tuhlja 2015. godine, te na zlatnu plaketu koju su osvojili ove godine 
u Češkom gradu Olomoucu na Festival of Songs, međunarodnom 
natjecanju zborova. Za primjeran rad i izvrsne rezultate zbor dobiva 
najveće županijsko priznanje – Nagradu Zrinski i priznanje Općine 
Nedelišće. Predsjednica zbora je Ivanka Novak, a dirigent prof. Branimir 
Magdalenić. Zbor trenutno broji četrdesetak članova. 

Već 25 godina, njegovanjem višeglasnog zborskog pjevanja, mješoviti 
pjevački zbor KUEU-e „Kaj“ nalazi se među najboljim zborovima u 
županiji. Osim klasične glazbe, izvodi i popularne suvremene pjesme 
te skladbe folklornog karaktera. Uz a capella izvedbe, često nastupa i 
uz tamburaški orkestar KUEU-e „Kaj“, pod ravnanjem Pavla Lackovića. 
Pet puta je proglašen najboljim zborom na županijskim smotrama i to 
1995., 2011., 2014., 2016.,te 2017. godine (uz zbor KUD-a „Naša lipa“). 
Ove je godine na županijskom susretu zborova ostvario odličan rezultat 
osvojivši zlatnu plaketu. Također se može pohvaliti i sa šest srebrnih, 
jednom brončanom te jednom zlatnom medaljom sa međunarodnih 
zborskih natjecanja u Tuheljskim Toplicama, Karlovcu, Tuzli i Puli. Zbor 
je gostovao u Slovačkoj, Francuskoj, Sloveniji, Mađarskoj, BiH te širom 
Hrvatske. Do sada je i četiri puta sudjelovao na Susretima hrvatskih 
pjevačkih zborova. Trenutno broji 27 članova, a voditeljica zbora je 
Irena Kušec-Kovinčić. MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUEU “KAJ“

ZLATAR BISTRICA 
Irena Kušec-Kovinčić, dirigentica
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MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD-A  
“RUDOLF RAJTER“, IVANEC 
Jelena Gotal, dirigentica

Kulturno umjetničko društvo „Rudolf Rajter” osnovano je u Ivancu 
1977. godine, a u okviru kojeg je osnovan mješoviti pjevački zbor. 
Od samih početaka zbor je okupljao amatere pjevače vrlo različitih 
dobnih, obrazovnih i profesionalnih obilježja što je ostala značajka 
do današnjih dana. Zbor danas čini trideset i pet pjevača amatera 
koji svojom aktivnošću žele doprinijeti kulturnom razvoju svojeg 
Grada i svoje županije. Njegov repertoar kreće se od a capella skladbi 
domaćih i stranih, suvremenih i starih skladatelja, preko skladbi iz 
zagorskog podneblja, sve do zahtjevnijih vokalno-instrumentalnih 
glazbenih djela. Zbor je sudionik mnogobrojnih natjecanja i nastupa 
u zemlji i inozemstvu. Gostovao je diljem Hrvatske kao gost pjevačkih 

društava i gradova. Od samog osnivanja zbor je redovito sudjelovao 
na regionalnim, sada županijskim smotrama mješovitih pjevačkih 
zborova te se više puta kvalificirao na državna natjecanja, Susrete 
hrvatskih pjevačkih zborova. Osim toga zbor je u dva navrata nastupio 
i na Varaždinskim baroknim večerima. Do sada, zbor je na Republičkim 
smotrama i Susretima amaterskih zborova sudjelovao u 25 puta, a 
najveći uspjesi su bili osvojene Srebrne plakete Hrvatskog sabora 
kulture na 5. natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova na Krku 1997. 
godine i u Novigradu 2005. i 2007. godine. Brončana plaketa Hrvatskog 
sabora kulture u Umagu 1999. godine, Nagrada za najbolju izvedbu 
djela hrvatske folklorne baštine u Novigradu 2014. godine te Nagrada 
Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu hrvatskog skladatelja 
na 50. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju 2017. godine. Od 
međunarodnih nastupa, što revijalnih što natjecateljskih, najznačajniji 
je na 32. Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Olomoucu 
u Republici Češkoj 2004. godine. Zbor je 1999., 2005. i 2016. godine 
nastupio i na Međunarodnom natjecanju zborova u Zadru, 2016., 2017. i 
2018. godine na Međunarodnom natjecanju zborova u Tuhlju te 2018.g. 
na Međunarodnom natjecanju zborova u Puli gdje su ostvareni zapaženi 
rezultati u vidu srebrnih plaketa. Povodom 30. obljetnice osnivanja zbora 
2007. godine izdan je dvostruki nosač zvuka sa skladbama različite 
tematike koje se nalaze u repertoaru zbora. Za uspješan rad zbora 
zaslužni su svi dosadašnji dirigenti, od Marije Vidoni, Marijana Zubera, 
Vladimira Gečeka, Sanje Čanžar, Ivana Kolara do sadašnje mlade i vrlo 
uspješne Jelene Gotal. 

Prvo hrvatsko pjevačko društvo „Zora“ osnovano je 1858. godine. Bio 
je to prvi registrirani pjevački zbor u Hrvatskoj u čijem je nazivu prvi put 
upotrijebljena riječ „Hrvatska“. U čast zboru, u Karlovcu je godine 1892. 
izgrađen pjevački hram „Zorin dom“. Osamdesetih godina 19. stoljeća 
pjevačko društvo „Zora“ se profiliralo kao nezaobilazna karlovačka 
institucija koja je bila nositelj kulturnog života grada Karlovca. Godine 
1935. proglašena je najboljim amaterskim pjevačkim zborom Europe 
u Bruxellesu. Dolaskom komunističke vlasti 1945. godine, rad PHPD-a 
„Zora“ je ukinut, a potom je, zaslugom karlovačkih domoljuba i prof. 
Ratka Pogačića, ponovno aktiviran 1978. godine. „Zora“ je djelovala 
pod vodstvom mnogih dirigenata, a 150. godišnjicu je proslavila s 
maestrom Bojanom Pogrmilovićem. Nakon toga „Zorom“ dirigira 
maestra Radmila Bocek, pod čijim je umjetničkim vodstvom osvojila 
dvije brončane, dvije srebrne i dvije zlatne medalje na međunarodnim 
natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Na međunarodnom natjecanju 
„Adria Cantat“ u Šibeniku godine 2014. PHPD „Zora“ osvojila je dvije 
zlatne plakete u kategorijama stranog i nacionalnog folklora, a 2016. 
godine, na istom je natjecanju u kategoriji stranog folklora osvojila 
srebrnu plaketu te dvije zlatne plakete u kategoriji nacionalnog folklora. 
2016. godine na 49. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova proglašen je 
trećim najboljim zborom u državi. 2018. godine na međunarodnom 
natjecanju „Adria Cantat“ u Šibeniku, „Zora“ je osvojila zlato kategoriji 
nacionalnog folklora. Nizom svečanih koncerata PHPD „Zora“ ove 
godine slavi 160. godišnjicu osnutka. Godine 2015. i 2017. „Zora“ je 
bila domaćin međunarodnog natjecanja „Aurora Cantat“ u Karlovcu.

PRVO HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “ZORA“
KARLOVAC
Radmila Bocek, dirigentica
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HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “SLAVULJ“ 
PETRINJA 
Josip degl’ Ivellio, dirigent

Hrvatsko pjevačko društvo „Slavulj“ Petrinja osnovano je 1864. godine 
i najstarije je pjevačko društvo koje u neprekinutom slijedu 154 godine 
djeluje u Republici Hrvatskoj. „Slavulj” je jedno od deset društava osnivača 
Hrvatskog pjevačkog saveza osnovanog 17. svibnja 1875. godine u Sisku. 
Jedan je od inicijatora, suorganizatora i domaćin prvih pet susreta/
festivala pjevačkih zborova Hrvatske koji su započeli te se održavali u 
Petrinji od 1968. do 1972. godine. Također su bili suorganizatori državnih 
susreta hrvatskih malih vokalnih sastava koji su održani u Petrinji 2008., 
2012. i 2014. godine. Društvo nastupa u Petrinji, Sisačko-moslavačkoj 
županiji te ostalim gradovima i mjestima u RH i inozemstvu. Repertoar 
je raznolik i opširan (duhovne skladbe i mise, skladbe klasične zborske 
literature, folklornog i klapskog izričaja, opernih i operetnih zborova, 

mjuzikla, suvremenog višeglasja itd, a cappella i uz instrumentalnu 
pratnju), s djelima hrvatskih skladatelja, uključujući i djela europskih i 
svjetskih skladatelja.
Danas u Društvu pod dirigentskim vodstvom Josipa degl’ Ivellia djeluju 
Mješoviti pjevački zbor, Muški vokalni ansambl „Petrinjski slavulji”, Gradski 
dječji zbor kojeg vodi Vesna Brebrić i Ženski vokalni ansambl „Petrus” 
čija je voditeljica Jasmina Augustić. Pod dirigentskim vodstvom Josipa 
degl’ Ivellija „Slavulj” je snimio 11 nosača zvuka hrvatske zborske glazbe. 
„Slavulj” je suizdavač (uz Maticu hrvatsku - ogranak Petrinja) „Monografije 
Slavulj” (2004.), „Slavulj“ je izdavač više zbirki skladbi i pjesmarica kao 
što su „Petrinjska glazbena razglednica“ (2004.) i „Kućica od nota“ za 
djecu/dječji zbor (2012.), te zbirki zbirke poezije „Papirno more“(2014.) 
njihove članice Ines Kosturin. HPD „Slavulj“ dobio je niz priznanja, među 
kojima Povelju Hrvatskog sabora kulture; Nagradu Grada Petrinje za 
osjetan doprinos i zasluge u promicanju, razvoju i unapređenju kulture 
i umjetnosti na području grada Petrinje (2004.); Nagradu Sisačko-
moslavačke županije (2014.) za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-
moslavačke županije i nagradu Grb Grada Petrinje (2014.) u povodu 150. 
obljetnice osnutka i neprekinutog djelovanja. Od osvojenih nagrada, 
ističu se Nagrada za najbolju izvedbu djela hrvatske folklorne baštine 
na 47. susretu hrvatskih pjevačkih zborova 2014., Zlatna plaketa i Grand 
prix 6. međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“, 
2. nagrada na 48. susretu hrvatskih pjevačkih zborova 2015. godine u 
natjecateljskom programu između 12 zborova sudionika, zatim brončane 
plakete na Natjecanjima pjevačkih zborova u Zagrebu godine 1999., 2001. 
i 2006. te srebrne plakete na istom natjecanju 2012. i 2016. „Slavulj“ je 
2017. nastupao u Rimu i Vatikanu održavši koncerte pod pokroviteljstvom 
Senata Republike Italije, Ministarstva kulture Republike Italije, Papinskog 
vijeća za kulturu i Papinskog zbora Cappela Sistina.

Ženski pjevački zbor „Vox feminae“ osnovan je u listopadu 2016. 
godine pod umjetničkim vodstvom profesora Ivana Mihajlovića. Zbor 
je okupljen na inicijativu bivših učenica Glazbene škole Vatroslava 
Lisinskog u Bjelovaru koje su poželjele opet pjevati u „Mihinom 
zboru“. Osim bivših učenica, članice zbora postale su i djevojke koje 
lijepo pjevaju, posjeduju glazbeno obrazovanje te su prošle audiciju. 
Trenutačno u radu zbora sudjeluje 30 pjevačica. Prvi javni nastup 
održan je 29. prosinca 2016. u sklopu Adventa u Bjelovaru kada je, na 
božićnom koncertu, zbor izveo hrvatske tradicijske božićne pjesme, 
duhovne pjesme na latinskome jeziku te popularne božićne pjesme. 
11. lipnja 2017. zbor „Vox feminae“ je gradu Bjelovaru poklonio prvi 
samostalni koncert koji je održan u atriju Gradskog muzeja Bjelovar. 
Njihov repertoar sadrži skladbe različitih glazbenih stilova, od duhovnih 
skladbi na latinskome jeziku do onih popularnih iz mjuzikala. 29. rujna 
2017. održan je nastup na svečanoj sjednici povodom Dana grada 
Bjelovara. Tim povodom zbor je izveo skladbu „Zbor Hrvatica“ iz opere 
„Porin“ Vatroslava Lisinskog. „Čarolija božićnih nota“ naziv je drugog 
božićnog koncerta koji je održan 7. prosinca 2017. u sklopu Adventa u 
Bjelovaru. Uspješnim prvim nastupom na Smotri županijskih zborova 
zbor „Vox femine“ osigurao je sudjelovanje na državnoj razini natjecanja. 
Drugu sezonu postojanja zbor je zaključio cjelovečernjim koncertom 
u prepunoj dvorani Doma kulture održanim u lipnju 2018. godine.

BJELOVARSKI ŽENSKI ZBOR “VOX FEMINAE“
BJELOVAR 
Ivan Mihajlović, dirigent
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Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo „Zoranić“ u početku je djelovalo 
kao dio Hrvatskog društva „Sokol“, a od 1908. godine se izdvaja u 
samostalan zbor. Tijekom svoje iznimno bogate povijesti, „Zoranić“ je 
djelovao kroz različite vokalne i instrumentalne sastave, a s vremenom 
se orijentira prema isključivo vokalnom izričaju. Za svoj rad dobili 
su priznanja Grada Zadra, Zadarske županije i Hrvatskog sabora 
kulture. Godine 1995. na natjecanju u njemačkom gradu Zwickau, 
pored srebrne plakete, Zoranićev zbor pod ravnanjem tadašnjeg 
maestra Antuna Doličkog, osvaja i posebnu nagradu za najbolju 
izvedbu skladbe 20. stoljeća „Zora puca“ Igora Kuljerića. Zbor redovito 
sudjeluje na natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova (Zadar, Rijeka, 
Zagreb, Novi Vinodolski,Novigrad Istarski), na inozemnima (Beč, 
Budimpešta, Veszprem, Bratislava) kao i na Danima duhovne glazbe 
„Cro Patria“ u Splitu. Tijekom 2017. bilježi uspjehe na međunarodnim 
natjecanjima. Tako je u Herceg Novom Zbor osvojio brončanu plaketu, 
a na 1. Međunarodnom natjecanju zborova „Istria Cantat“ u Puli zlatnu. 
Nadalje, u svibnju ove godine na Međunarodnom natjecanju zborova 
u Zadru Zoranić je osvojio treću nagradu. U suradnji s hrvatskim 
zajednicama i katoličkim misijama gostuje u inozemstvu, a posljednjih 
nekoliko godina u San Marinu, Berlinu, Dublinu, Bruxellesu, Parizu, 
Londonu, Tivtu, Ljubljani, Beču. Zbor Zoranć ove godine slavi veliku 
obljetnicu – 110 godina djelovanja, što ga svrstava među najstarija 
amaterska društva u Hrvatskoj. 
Od rujna 2016. Zborom dirigira dr. sc. Tomislav Košta.

HRVATSKO PJEVAČKO GLAZBENO DRUŠTVO 
“ZORANIĆ“, ZADAR
Tomislav Košta, dirigent
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Mješoviti pjevački zbor KUD-a „Ban Josip Jelačić“ Zaprešić djelovao je 
od 1921. godine pod raznim imenima (Pjevački klub, Hrvatsko pjevačko 
društvo Jelačić, Ilija Gregorić, Zbor Jelačić) a naposljetku od 1995. 
pod imenom Mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva 
„Ban Josip Jelačić“, Zaprešić. Uspješno surađuje s mnogim drugim 
pjevačkim zborovima i raznim udrugama, podupirući zajedno s ostalim 
sekcijama prosperitet KUD-a. Danas zbor broji 30-ak pjevačica i pjevača 
koji nastupaju kako u gradu Zaprešiću tako i Županiji zagrebačkoj te 
diljem domovine i u inozemstvu. Zbor je posebno ponosan na vrlo 
uspješnu suradnju ostvarenu s drugim pjevačkim zborovima, solistima 
Opere i Orkestra HNK-a u Zagrebu, solistima GK „Komedija“, Zagreb, 
Zagrebačke filharmonije te institucijama Grada Zaprešića i Županije 
zagrebačke. Zborom su dirigirali mnogi dirigenti koji su svojim stručnim 
i umjetničkim vodstvom uspješno očuvali kulturu zbornog pjevanja 
njegujući klasični, folklorni i duhovni izričaj. Tradicija kvalitete i radosti 
zbornog pjevanja nastavlja se i pod vodstvom današnjeg dirigenta 
Hrvoja Banaja.

MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR KUD-A  
“BAN JOSIP JELAČIĆ“, ZAPREŠIĆ 
Hrvoje Banaj, dirigent
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PJEVAČKI ZBOR “ĐURO PREJAC“, DESINIĆ
Tomislav Križanec, dirigent 

Pjevački zbor „Đuro Prejac“ Desinić osnovan je u rujnu 2016. godine, 
trenutno broji 40 članova koji dolaze s područja općine Desinić, 
Kumrovec, Zagorska Sela, grada Klanjca i Huma na Sutli. Zbor broji 
iza sebe preko trideset nastupa od kojih vrijedi izdvojiti Međunarodno 
natjecanje pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“ 2017. i 2018. gdje 
osvaja brončane plakete te Međunarodno natjecanje Chorus Inside 
International u Rovinju 2017., gdje zbor osvaja zlatnu diplomu. 2017. 
godine organizira prvi susret zborova „Zapjevajmo Prejcu!“ kao revijalnu 
manifestaciju zborova iz Hrvatske i Slovenije. U prosincu 2017., zbor 
sudjeluje na Festivalu Božićnih i Adventskih pjesama (Advent u Zagrebu) 
te uspješnim nastupom dobiva direktan poziv na Advent 2018. U travnju 
2018. zbor dobiva zahvalnicu općine Desinić za aktivno sudjelovanje, 
suradnju i zalaganje, uspješne nastupe i ostvarene iznimne rezultate te 
osobit doprinos promicanju općine Desinić. U lipnju 2018. godine na 
24. smotri zborova Krapinsko-zagorske županije zbor dobiva srebrnu 
plaketu. U svom repertoaru raspolažu raznim žanrovima (obrade 
popularnih pjesama, duhovnu glazbu, kompozicije hrvatskih i stranih 
skladatelja, tradicijsku glazbu i skladbe folklornog karaktera). Umjetnički 
voditelj zbora je Tomislav Križanec.

Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo osnovano je 1938. godine od 
strane varaždinskih obrtnika kao muški pjevački zbor te je godinama 
djelovao pod imenom „Zanatlija“, a 1986. godine prerasta u mješoviti 
pjevački zbor i postaje jedan od najistaknutijih nositelja glazbenog 
života na području Varaždina i Varaždinske županije. Najznačajnija 
umjetnička postignuća zbor je ostvario nastupima na Varaždinskim 
baroknim večerima za koja dobiva i dvije prestižne festivalske nagrade 
„Ivan Lukačić“. Zbor je deset puta sudjelovao na državnim natjecanjima 
i susretima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i polučio dvije 
brončane i tri srebrne plakete. Od 2014. zbor djeluje kao neprofitna 
udruga „VOGD“ pod vodstvom dirigentice prof. Janje Knapić sa kojom 
zbor na međunarodnim natjecanjima zborova u Karlovcu i Šibeniku u 
organizaciji Hrvatske udruge zborovođa osvaja dvije srebrne nagrade. 
Godinu 2018., u kojoj slave 80. obljetnicu postojanja, započeli su 
osvajanjem zlatne nagrade na međunarodnom natjecanju zborova 
„Istria Cantat“ održanom u siječnju u Puli u organizaciji Hrvatske udruge 
zborovođa. Na 14. natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova – Zagreb 
2018. održanom u svibnju u KD Vatroslav Lisinski, zbor ponavlja veliki 
uspjeh i osvaja zlatnu nagradu za svoj nastup na natjecanju.

VARAŽDINSKO OBRTNIČKO GLAZBENO 
DRUŠTVO, VARAŽDIN 
Janja Knapić , dirigentica
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Mješoviti vokalni ansambl „Kanat“ osnovan je 2016. godine unutar 
Udruge Kanat – Kastav, a začeci njegovog nastanka česti su zajednički 
nastupi Ženske i Muške klape Kastav tijekom 25 godina njihova 
postojanja. Želja za širenjem glazbenih iskustava izvan klapskog 
repertoara, Kastavke i Kastavce je ujedinilo s brojnim pjevačima s 
područja Kastavštine – članicama Ženskog zbora Učka – Matulji te 
pjevačima muške klape „Zvonejski kanturi“ iz Zvoneće. Okupljeni 
unutar Udruge, čije ime nosi i oko njihovog zajedničkog umjetničkog 
voditelja, Saše Matovine, Mješoviti vokalni ansambl „Kanat“, Kastav od 
početaka svoga djelovanja je snažno usmjeren ka očuvanju zavičajne te 
sveopće hrvatske glazbene i kulturne baštine, s naglaskom na zborsku 
glazbu. Pri tome, u repertoaru nisu rijetki i primjeri obrada popularnih 
naslova hrvatske zabavne glazbe, skladbi stranih skladatelja, folklornih 
skladbi drugih naroda i kultura te popularnih crnačkih duhovnih skladbi.

MJEŠOVITI VOKALNI ANSAMBL “KANAT“
KASTAV
Saša Matovina, dirigent 

Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“ Rijeka osnovan je 2006. godine. 
Zbor broji 30-ak članova, a repertoar zbora čine umjetničke kompozicije 
različitih stilskih razdoblja, obrade popularne i narodne glazbe te gospeli. 
Zbor održava mnogobrojne koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjeluje 
na smotrama i natjecanjima na kojima osvaja najviše nagrade. PZM „Josip 
Kaplan“ osvojio je 3 godine za redom zlato na Državnom natjecanju 
u Varaždinu, a ponosni je vlasnik i 4 srebra te 3 zlata s međunarodnih 
natjecanja. Godine 2012. pobijedio je u prvoj sezoni HRT-ovog show-a 
„Do posljednjeg zbora“. PZM „Josip Kaplan“ je imao čast nastupati na 
poznatim pozornicama kao što su KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, 
HNK u Splitu, HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, dvorana Tivoli (Ljubljana), 
Arena (Pula) i druge. Pjevao je pod vodstvom eminentnih dirigenata 
poput Ive Lipanovića, Vladimira Kranjčevića, Tomislava Fačinija i 
nastupao uz orkestre kao što su Simfonijski orkestar HRT-a, Orkestar 
Opere HNK Ivana pl. Zajca te Orkestar oružanih snaga RH. Od važnijih 
nastupa ističu se izvedba skladbe „Nanie“ J. Brahmsa u KD Vatroslav 
Lisinski 2015. godine, nastup na svečanosti povodom obilježavanja 
20. obljetnice vojno-redarstvene akcije „Oluja“ u Zagrebu 2015. te 
samostalni cjelovečernji koncert s orkestrom Opere u HNK-u Ivana 
pl. Zajca u veljači 2018. godine. Kvalitetnu suradnju zbor je ostvario i s 
estradnim umjetnicima kao što su Tony Cetinski, Doris Dragović, Marko 
Tolja i drugi. Umjetnička voditeljica zbora je Doris Kovačić.

PJEVAČKI ZBOR MLADIH “JOSIP KAPLAN“
RIJEKA  
Doris Kovačić, dirigentica
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MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR 
“CAMERATA VOCALE“, SPLIT
Sara Dodig Baučić, dirigentica

Mješoviti pjevački zbor „Camerata Vocale“ Split razvio se 2018. iz 
višenagrađivanog mješovitog pjevačkog ansambla „Schola cantorum“ 
Split. Formirana 2006. godine od strane studenata Umjetničke akademije, 
„Schola cantorum“ Split ostvarila je brojne suradnje s različitim vokalnim 
i komornim instrumentalnim sastavima te je nastupala na Danima 
kršćanske kulture (2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.) kao i na 
festivalu Papandopulijana (2014., 2015.). Ostvarila je i međunarodne 
suradnje: sa slovenskim zborom „Biser“ (2013.), s mješovitim zborom 
„Cantate“ iz Njemačke (2013.,2017.) te austrijskim zborom „Innsubruck 
Chamber Choir“ (2017.). Ansambl je praizveo više naslova hrvatskih 
skladatelja, no valja izdvojiti skladbu „Stabat Mater“ Blaženka Juračića 
(za Scholu cantorum i gudački kvartet) premijerno izvedenu u travnju 
2014. godine. „Schola“ je po prvi put pozvana nastupiti u koncertnoj 
dvorani Vatroslava Lisinskog u okviru Festivala glazbe Zagreb (2017.). 
Ansambl je četverostruko nagrađen s dva zlatna i dva srebrna odličja na 
međunarodnom zborskom festivalu „Cro Patria“ (2014.). Dvije zlatne 
nagrade ansambl je osvojio i na međunarodnom zborskom festivalu 
„Aurora cantat“ (2015.), dok je na međunarodnom zborskom natjecanju 
„Musica sacr“a (2015.) u Bratislavi nagrađen s tri zlatna i jednim srebrnim 
odličjem. Zlatnu nagradu s najvišim brojem bodova ansambl je osvojio 
na međunarodnom festivalu zborova „Adria cantat“ (2018.), a najbolje 
u kategoriji s posebnom nagradom Hrvatskog društva skladatelja za 
najbolju interpretaciju hrvatskog skladatelja osvojio je ženski ansambl 
„Schola cantorum“ na međunarodnom natjecanju zborova u Zadru 
(2018.). Od listopada 2012. voditelj ansambla je mr.art. Sara Dodig Baučić.

AKADEMSKI MUŠKI ZBOR FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB 
Josip degl’ Ivellio, dirigent

Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva osnovan je 
2016. godine na inicijativu maestra Josipa degl’ Ivellija i dekana FER-a prof. 
dr. sc. Mislava Grgića od kad je izrastao u najveći muški zbor u Hrvatskoj, 
ali i šire. Zbor u svome repertoaru daje naglasak na klasičnu zborsku 
literaturu, prije svega hrvatskih skladatelja. Dodatno, repertoar Zbora 
uključuje i a cappella skladbe klasičnoga repertoara, od renesansne do 
suvremene glazbe, kao i klapske te skladbe suvremenog ili popularnog 
višeglasja. Članovi Zbora sadašnji su i bivši studenti i djelatnici Fakulteta, 
ali i ostali zainteresirani prijatelji i podupiratelji Fakulteta. Zborom ravna 
mo. Josip degl’ Ivellio, dirigent, zborovođa i skladatelj iz Zagreba, a 

prefekt Zbora je prof. dr. sc. Mislav Grgić, redoviti profesor u Zavodu za 
radiokomunikacije FER-a. Tijekom svoje prve godine postojanja, Zbor je 
imao čak 17 nastupa, dok se naredne godine broj još povećava. Tijekom 
2017. godine Zbor je održao 26 nastupa, a u 2018. preko 30 nastupa 
te 17. svibnja 2018. održao I. godišnji koncert u predvorju Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva. Zbor je do sada nastupao u Hrvatskoj 
(Zagreb, Glina, Pitomača, Hrvatska Kostajnica, Samobor, Tuhelj, Kaštela, 
Grabrovnica, Bakar), Sloveniji (Stična), Italiji (Rim), Kosovu (Peć, Klina, 
Priština) i Srbiji (Novi Sad, Subotica). Na prvoj međunarodnoj turneji 
Zbora u Rimu (Italija) od 4. do 10 svibnja 2017. godine zbor je održao 
5 koncerata i javnih nastupa te otvorio ciklus koncerata u organizaciji 
Zaklade „Domenico Bartolucci“ povodom 100. godišnjice rođenja jednog 
od najvećih skladatelja crkvene glazbe 20. i početka 21. stoljeća msgr. 
Domenica kardinala Bartoluccia. Zbor gradi sveučilišnu, ekumensku, 
međureligijsku i kulturnu suradnju te prijateljstvo s raznim akademskim, 
vjerskim i gradskim zborovima. Na VIII. međunarodnom natjecanju 
pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja”, 3. lipnja 2017., Zbor je osvojio 
zlatnu plaketu te sudjelovao u natpjevavanju za grand prix natjecanja. Na 
2. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova i vokalnih ansambala 
održanom u KD „Vatroslav Lisiniski“ u Zagrebu, 4. studenog 2017. zbor 
je bio ukupan pobjednik natjecanja s najvećim brojem bodova te je 
osvojio i posebnu novčanu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Na 
IX. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja”, 2. 
lipnja 2018., Zbor je osvojio zlatnu plaketu te je, kao jedini hrvatski zbor, 
sudjelovao u natpjevavanju za Grand prix natjecanja. Na 41. susretima 
zagrebačkih glazbenih amatera održanim u svibnju 2018. u Centru za 
kulturu „Trešnjevka”, Zbor je pobijedio u natjecateljskom dijelu te kao 
najbolji zagrebački zbor sudjeluje kao predstavnik Grada Zagreba na 51. 
susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju.
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STRUČNO POVJERENSTVO

DARIO MALEŠ 
(Split, 1961.)

Profesor teorijskih glazbenih predmeta, diplomirao je na Muzičkoj 
akademiji u Zagrebu na odsjeku za glazbenu teoriju u klasi prof. Harisa 
Nonveillera. Od 1991. zaposlen je kao nastavnik teorijskih predmeta 
i voditelj djevojačkoga zbora u GŠ Josipa Hatzea u Splitu. Od 2003. 
godine predavač je harmonije i polifonije na Umjetničkoj akademiji 
u Splitu. Od 2005. član je prosudbenog povjerenstva na Glazbenim 
svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu. Dobitnik je godišnje 
nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga za 2015. 
godinu. S djevojačkim i povremeno mješovitim zborom sudjelovao je 
na brojnim koncertima u zemlji i inozemstvu (Španjolska, Njemačka, 
Švicarska, Italija, Bosna i Hercegovina, Austrija) te na natjecanjima 
na kojima su osvojene brojne nagrade. Vrijedi istaknuti sedam prvih 

nagrada na Hrvatskom natjecanju glazbenih i plesnih škola, prvu 
nagradu na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu 
(2003.) te prvu nagradu na međunarodnom natjecanju u Veroni (2018.). 
Pripremajući djevojački i mješoviti zbor škole surađivao je s istaknutim 
dirigentima (Hari Zlodre, Pavle Dešpalj, Ivo Lipanović, Benjamin Bayl) 
i profesionalnim ansamblima (Komorni orkestar HNK Split, Splitski 
komorni orkestar, orkestar i zbor HNK Split).

IVAN JOSIP SKENDER 
(Varaždin, 1981.) 

Upisao je 1997. godine studij kompozicije na Muzičkoj akademiji 
u Zagrebu, u klasi prof. Željka Brkanovića kao najmlađi student 
kompozicije u povijesti Akademije. Godine 1999. upisao je paralelni 
studij dirigiranja u klasi prof. Vjekoslava Šuteja. Usavršavao se na 
seminarima i radionicama iz dirigiranja (Klaus Arp, Bertrand de Billy, 
Zubin Mehta i dr.) i kompozicije (Michael Jarell, Joszef Soproni). 
Dobitnik je Rektorove nagrade za skladbu „Heads and Tails”. Od 2010. 
do 2012. pohađao je dvogodišnji postdiplomski studij orkestralnog 
dirigiranja u Beču u klasi prof. Uroša Lajovica. Skladbe su mu 
izvođene u gotovo svim zemljama zapadne i srednje Europe, te u 
SAD, Kanadi i Meksiku. Bio je prvi skladatelj - predstavnik Hrvatske 
na europskom multimedijskom festivalu MusMA 2012. Laureat je 
stipendije „Rudolf i Brigita Matz” za mlade skladatelje. Kao dirigent 
surađivao je sa brojnim hrvatskim i stranim orkestrima i zborovima 
(Simfonijski orkestar austrijske radiotelevizije, Canadian Sinfonietta, 

Zagrebačka filharmonija, i dr.). Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u 
Zagrebu Palma je pod njegovim vodstvom osvojio brojne nagrade na 
natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. U dirigentskoj karijeri osobito je 
posvećen suvremenoj glazbi, a 2012. članovi ansambla za suvremenu 
glazbu Cantus izabrali su ga za stalnog dirigenta. Od 2005. do 2014. 
zaposlen je u Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu na mjestu 
zborovođe te sudjeluje u svim opernim produkcijama kao zborovođa, 
asistent ili dirigent. Godine 2009. postao je asistent prof. Uroša Lajovica 
na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U bečkom Musikvereinu debitirao 
je 2011. godine, a u Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 
2012. s operom Ljubavni napitak Gaetana Donizettija. Debitirao je u 
Stattstheateru u Braunschweigu (Njemačka) 2016. godine izvedbom 
opere „Tosca”. Vršio je dužnost umjetničkog ravnatelja Opere HNK u 
Zagrebu za opernu sezonu 2013./2014. Od sezone 2014./2015. do 
zaposlen je na funkciji dirigenta Opere HNK u Zagrebu. Na muzičkoj 
akademiji zaposlen je na mjestu docenta na odsjeku za dirigiranje, 
udaraljke i harfu. Dobitnik je nagrade „Stjepan Šulek” za kompoziciju 
2017. godine za skladbu „Phantasmagoria”.



30 31

LUKA VUKŠIĆ 
(Zagreb, 1976.)

Studij dirigiranja završava na zagrebačkoj Muzičkoj Akademiji u klasi 
maestra Igora Gjadrova. Nagrađen je 1999. Rektorovom nagradom 
za nastup sa Zagrebačkom filharmonijom i iste godine postaje 
stipendist fonda “Lovro i Lilly Matačić”. Poslijediplomski studij 
završava na Katedri za orkestralno dirigiranje Akademije “Ferenc 
Liszt” u Budimpešti u klasi Ervina Lukacsa i Tamasa Gala. Dobitnik je 
Nagrade Hrvatske glazbene mladeži “Ivo Vuljević” za najuspješnijeg 
mladog glazbenika 2000. godine, od kada i djeluje kao stalni dirigent 
Akademskog zbora “Ivan Goran Kovačić”. Od 2001. godine stalni je 
suradnik Zbora HRT. Vukšić je do sada nastupao sa gotovo svim većim 
hrvatskim ansamblima među kojima su i Zagrebačka filharmonija, 
Simfonijski orkestar i zbor HRT, Dubrovački simfonijski orkestar, 
Hrvatski barokni ansambl, Riječka filharmonija, Simfonijski puhački 
orkestar HV-a, Hrvatska komorna filharmonija i dr. Veći broj njegovih 
nastupa emitiran je na radiju i televiziji. Nastupa i u inozemstvu, pa 

je zabilježio uspješna gostovanja u Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj, 
Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Meksiku. S Akademskim 
zborom “Ivan Goran Kovačić” i Zborom HRT izveo je mnoga djela 
hrvatskog i svjetskog repertoara. Na natjecanju “Slovakia cantat” u 
Bratislavi 2009. osvojio je s “Goranovcima” Prvu nagradu. Dugogodišnji 
je suradnik Hrvatskog sabora kulture i Zagrebačkog glazbenog podija 
u svojstvu selektora i stručnog savjetnika. Godine 2010. imenovan je 
umjetničkim ravnateljem orkestra Hrvatske komorne filharmonije. U 
svojstvu dirigenta i zborovođe sudjelovao je u brojnim manifestacijama 
od najvišeg društvenog značaja, od kojih u mnogima humanitarnog 
karaktera. Od 2014. član je Stručnog savjeta za vokalnu glazbu 
Hrvatskog sabora kulture.

Cilj 51. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova prvenstveno je prikaz dostignuća i 
najvrjednijih ostvarenja amaterskog zborskog pjevanja u Republici Hrvatskoj, 
razvijanje kritičkog odnosa prema glazbenim vrijednostima, stimuliranje glazbenog 
stvaralaštva i amaterskog rada uopće, međusobno upoznavanje i socijalna kohezija 
te razvoj publike.

PRAVO SUDJELOVANJA I IZBOR ZBOROVA

1) Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji 
zborovi sa županijskih smotri (u daljnjem tekstu smotre) te iznimno samostalnih 
preslušavanja.
2) Profesionalni pjevački zborovi (zborovi u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna 
prava iz radnog odnosa), zborovi glazbenih škola, umjetničkih akademija i dječji 
zborovi nemaju pravo sudjelovanja.
3) Svi zborovi koji žele sudjelovati na Susretu obvezatni su nastupiti na smotrama. Na 
smotrama, zborovi moraju izvesti cjelokupni program zasnovan na Pravilima Susreta. 
U županijama gdje se prijave najmanje dva zbora obvezni su održati zajedničku 
smotru. Na područjima u kojima nema dovoljno zborova da bi se održala smotra, 
poželjno je udruživanje više zborova iz raznih županija. Ukoliko i to nije moguće, 
pojedini zborovi mogu se kvalificirati na Susret i putem javnog samostalnog 
preslušavanja na kojemu moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta 
pred selektorom koji, ovisno o kvaliteti izvedenog programa daje preporuku za 
nastupom na Susretu.
4) Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret po preporuci selektora, 
može se kvalificirati po jedan zbor.
5) Iznimno, nakon svih preslušanih smotri selektor može predložiti jednog dodatnog 
predstavnika s održane smotre, uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara 
Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program 
Susreta te za to postoje financijski uvjeti. Zborovi koji se svojim nastupom na Smotri 
kvalificiraju za Susret, automatski stječu pravo na osvajanje jedne od Plaketa Susreta 
– Brončane, Srebrne ili Zlatne.
6) Smotre i samostalna preslušavanja trebaju biti održana najkasnije do 24. lipnja 
2018. Organizatori smotri dužni su najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja 
obavijestiti Hrvatski sabor kulture o mjestu i terminu održavanja.

IZVODI IZ PRAVILA 51. SUSRETA 
HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA

7) Hrvatski sabor kulture utvrđuje krajnji izbor zborova sudionika Susreta, određuje 
raspored nastupa i program Susreta, na temelju pisanih izvješća i prijedloga selektora 
sa smotri te samostalnih preslušavanja, a u suradnji sa Stručnim savjetom Hrvatskog 
sabora kulture.
8) Sljedeći princip izvrsnosti, najuspješniji zbor 50. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova 
(HPD „Lipa“, Osijek) ima izravan pristup na 51. Susret hrvatskih pjevačkih zborova 
uz obvezni nastup na smotri na kojoj moraju izvesti program zasnovan na Pravilima 
Susreta. Navedeno otvara mogućnost da se iz njihove županije, uz spomenuti zbor, 
može kvalificirati još jedan pjevački zbor po preporuci selektora uz uvjet da njihov 
izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila 
Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.
9) Broj pjevača u mješovitom, ženskom i muškom zboru ne može biti manji od 16, 
osim u iznimnim slučajevima (npr. bolest članova) o čemu će odlučiti Hrvatski sabor 
kulture uz preporuku Stručnog savjeta.
10) Zborovi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije nastupa na smotrama 
te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u HSK.

PROGRAM ZBOROVA

1) Zborovi prijavljuju slobodno odabran program koji je sastavljen od skladbi za 
natjecateljski i revijalni dio, s posebnim naglaskom na kvaliteti izabranih skladbi i 
cjelokupnoj koncepciji programa.
2) Natjecateljski dio programa Zborovi izvode tijekom prvog dana Susreta, dok 
revijalni dio izvode tijekom drugog dana Susreta.
3) Natjecateljski dio programa uključuje ocjenjivanje zborova od strane stručnog 
povjerenstva na Susretu, a mora sadržavati skladbe ukupnog trajanja od 8-12 minuta 
(ukupno trajanje cjelokupnog glazbenog programa bez stanki) vodeći računa o 
različitosti stilova i karaktera, unutar kojeg je obvezno izvođenje najmanje 1 skladbe 
hrvatskog skladatelja (preporuča se odabir skladbi skladatelja kojima se ove godine 
obilježavaju značajne obljetnice, kao i skladbi nagrađenih na Natječaju za Nove 
skladbe Hrvatskog sabora kulture, čiji su naslovi dostupni na web stranicama 
Hrvatskog sabora kulture). Dopušteno je izvođenje samo jedne zborske skladbe 
uz klavirsku pratnju pod uvjetom da je tako originalno skladana.
4) Revijalni dio programa, mora biti ukupnog preporučenog trajanja od 4-6 
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minuta (ukupno trajanje cjelokupnog glazbenog programa bez stanki), te ne 
uključuje ocjenjivanje stručnog povjerenstva na Susretu. Temelji se prvenstveno 
na maštovitom prezentiranju publici atraktivnih djela hrvatske i svjetske zborske 
literature koji izlaze iz okvira uobičajenog „klasičnog“ repertoara.
5) Skladbe natjecateljskog dijela programa ne smiju se ponavljati u revijalnom dijelu.
6) Sve skladbe moraju biti izvedene na jeziku na kojem su izvorno napisane.
7) Zborovi za Susret prijavljuju isključivo skladbe koje su izvodili na smotrama ili 
samostalnim preslušavanjima stoga se svi prijavljeni programi naknadno ne mogu 
mijenjati, osim u iznimnim slučajevima 
8) Ukoliko se skladba ne izvodi u originalnoj intonaciji, zbor je dužan prije početka 
nastupa o tome izvijestiti Stručno povjerenstvo.
9) Zborovi su u prijavnici dužni navesti skladbe prema planiranom redoslijedu 
izvođenja.
10) Zborovima sudionicima Susreta nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili 
tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji 
Hrvatskog sabora kulture.
11) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo promjene programa i rasporeda Susreta, 
ovisno o mogućnostima i potrebama organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.

ELEMENTI VREDNOVANJA

Prilikom ocjenjivanja izvedbi zborova, selektori i stručno povjerenstvo vrednuju 
prvenstveno sljedeće elemente:
- odabir programa (kvaliteta i težina izabranih skladbi, usklađenost programa s 
mogućnostima zbora, inovativnost i cjelokupna koncepcija),
- vokalno-tehničku pripremljenost (oblikovanost zborskog zvuka, intonacija, dikcija, 
artikulacija, fraziranje, ritam, dinamika, tempo, itd.),
- interpretaciju (stil, cjelovitost i uvjerljivost izvedbe, umjetnički dojam)
- opći dojam

NAGRADE

1) Nastupe zborova sudionika Susreta bodovima vrednuje Stručno povjerenstvo.
2) Zborovima sudionicima, bit će dodijeljene nagrade ovisno o osvojenom srednjem 
broju bodova svih članova Stručnog povjerenstva (1-100).
3)  Stručno povjerenstvo može dodijeliti sljedeće nagrade:
- Brončanu plaketu, za sve zborove koji osvoje do 79,99 bodova
- Srebrnu plaketu za sve zborove koji osvoje najmanje 80 bodova
- Zlatnu plaketu za sve zborove koji osvoje najmanje 90 bodova
- Nagradu Hrvatskog društva skladatelja, za zbor koji najbolje izvede skladbu 
hrvatskog skladatelja
- posebne nagrade (kao što su npr. Nagrada za najbolju izvedbu programa ili djela 
suvremenog repertoara, najbolju izvedbu nove skladbe nagrađene na Natječajima 
Hrvatskog sabora kulture, adekvatno stilsko tumačenje, najbolju izvedbu djela 
hrvatske folklorne baštine ili neka druga)
- Grand Prix 51. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova, za zbor koji osvoji najveći 
broj bodova
3) Nagradu za najuspješniju izvedbu revijalnog dijela programa dodijelit će komisija 
sastavljena od predstavnika zborova (svaki zbor delegira svog predstavnika).
4) Zborovi koji ne poštuju ograničenja minutaže u natjecateljskom dijelu, neće biti 
razmatrani kod dodjele nagrada.

Programske odrednice Susreta pripremila je stručna služba u suradnji sa Stručnim 
savjetom za vokalnu glazbu Hrvatskog sabora kulture tijekom 2018. godine. Izbor 
zborova sudionika ovogodišnjeg Susreta rezultat je ukupno 12 selekcija unutar 11 
županijskih i regionalnih smotri i 1 samostalnog preslušavanja, a koje su održane 
prema sljedećem rasporedu:

13. 5. 2018., Bjelovar, 17. županijska smotra puhačkih orkestara  
i 20. smotra pjevačkih zborova Bjelovarsko-bilogorske županije
Selektor: Robert Homen
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ     
Bjelovarski ženski zbor Vox Feminae

27.5.2018., Đurđevac, 19. Smotra zborova pjevačkih zborova  
i 15. smotra malih pjevačkih sastava Koprivničko-križevačke županije 
Selektor: Tomislav Habulin
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ  
Hrvatsko pjevačko društvo „Kalnik“, Križevci

30. 5. 2018., Zagreb, 41. susreti zagrebačkih glazbenih amatera,  
Selekcijski koncert zborova i vokalnih ansambala grada Zagreba 
Selektor: Marija Ramljak
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ          
Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike  
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

1.-2. 6. 2018., Poreč, 46. Susret zborova „Naš kanat je lip“, 
selekcijski koncert Istarske županije
Selektor: Đeni Dekleva-Radaković
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Mješoviti pjevački zbor Glazbenog društva „Sokol“, Buzet
Mješoviti pjevački zbor „Roženice“, Pazin

9. 6. 2018., Kaštel Lukšić, 1. Regionalna smotra zborova Canta Dalmatia
Selektor: Dario Maleš
Mješoviti vokalni ansambl „Schola Cantorum“, Split
Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić, Zadar

10. 6. 2018. Karlovac, 53. smotra pjevačkih zborova  
i vokalnih grupa Karlovačke županije
Selektor: Luka Vukšić
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Prvo hrvatsko pjevačko društvo „Zora“, Karlovac

10. 6. 2018., Varaždin, 15. županijska smotra pjevačkih zborova  
i malih vokalnih sastava Varaždinske županije
Selektorica: Marija Ramljak
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Mješoviti pjevački zbor „Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo“, Varaždin
Mješoviti pjevački zbor KUD „Rudolf Rajter“, Ivanec

10. 6. 2018., Sveta Marija, 20. smotra pjevačkih zborova 
i vokalnih skupina Međimurja
Selektor: Robert Homen
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, Čakovec
Pjevački zbor „Josip Vrhovski“, Nedelišće 

10. 6. 2018., Vrbovec, 19. Susret pjevačkih zborova  
i malih vokalnih sastava Zagrebačke županije 
Selektor: Matija Fortuna
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Mješoviti pjevački zbor KUD-a „Ban Josip Jelačić“, Zaprešić

SELEKCIJA SUDIONIKA ZA  
51. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA
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13. 6. 2018., Ronjgi, Susret pjevačkih zborova Primorsko-goranske županije 
Selektor: Aleksandra Matić
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“, Rijeka 
Mješoviti vokalni ansambl „Kanat“, Kastav

21. 6. 2018., Desinić , Selekcijski koncert zborova i malih vokalnih sastava 
Krapinsko-zagorske županije
Selektor: Matija Fortuna
Odabrani predstavnici za 51. SHPZ
Pjevački zbor „Đuro Prejac”, Desinić
Mješoviti pjevački zbor KUEU „Kaj“, Zlatar Bistrica

SAMOSTALNO PRESLUŠAVANJE:
20. 6. 2018., Hrvatsko pjevačko društvo „Slavulj“, Petrinja
Selektor: Matija Fortuna 

HRVATSKI SABOR KULTURE ZAHVALJUJE  
NA MATERIJALNOJ POTPORI
Ministarstvu kulture Republike Hrvatske
Istarskoj županiji / Regione istriana
Maistri d.d.
Hrvatskom društvu skladatelja – ZAMP 
Gradu Rovinju / La Città di Rovigno
Turističkoj zajednici Grada Rovinja /  
Ente per il turismo della Città di Rovigno

NAKLADNIK
Hrvatski sabor kulture

ZA NAKLADNIKA
dr. sc. Dražen Jelavić

UREDNICA
Srđana Vrsalović

DIZAJN I PRIJELOM
Goga Pavlek • Craftomoto

TISAK
Tiskara Zelina d.d.

Ovu manifestaciju sufinancirao je HDS ZAMP iz fonda sredstava 
koje služba ZAMP prikupi na ime prava na naknadu za prazne 
medije, a koja se sukladno odredbi Zakona o autorskom pravu 
i srodnim pravima dodjeljuju temeljem Natječaja HDS-a za 
potporu projekata s područja popularne glazbe.)
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