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NOVO MESTO GOSPEL
– Zborovski festival črnske duhovne glasbe

Kot v celotni Sloveniji je zgodovina zborovskega petja
bogata tudi v Novem mestu, a vendar Novo mesto
na zemljevidu te umetniške dejavnosti nima mesta,
ki si ga zasluži. Zato smo se v Mešanem pevskem
zboru Pomlad Novo mesto, enem pomembnejših
predstavnikov dolenjskega zborovskega petja v
Sloveniji in tujini, 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. Zato smo si to zvrst izbrali
kot rdečo nit tega festivala. Namen festivala je, da
pripeljemo glasbo v prenovljeno središče Novega
mesta. A namen je tudi, da v Novo mesto pripeljemo
prijatelje iz drugih koncev Slovenije in tujine. Naj
glasba sporoča pomen povezovanja, prijateljstva in
spoštovanja raznolikosti. Zato bo imel festival tudi
mednarodno noto.
V prvi izvedbi bodo na festivalu sodelovali štirje
zbori, gostitelj MePZ Pomlad in še trije.
Vabljeni, da pri uresničitvi te glasbene zgodbe
sodelujete tudi vi in se udeležite festivala
NOVO MESTO GOSPEL.

O NOVEM MESTU

– tudi kulturni prestolnici JV Slovenije in Dolenjske
Novo mesto leži na sedmih gričih in prijazno ga ovija
reka Krka. Je središče Jugovzhodne Slovenije ter središče
gričevnate pokrajine Dolenjske. Od nekdaj je bilo Novo mesto
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. Ta sega že več kot sto let v zgodovino, ko je
tu pomembno družabno kulturno vlogo igrala mestna godba
ter številni ljudski godci.
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.

O MePZ POMLAD

– gostitelju festivala

Mešani pevski zbor Pomlad iz Novega mesta je bil ustanovljen
leta 1992. Pomladniki so se kmalu začeli predstavljati tudi
izven meja dolenjske regije in se udeleževati največji državnih
in mednarodnih tekmovanj, kjer so osvojili številna ugledna
priznanja. Postali so glavni ambasador zborovskega petja v
tem delu Slovenije. 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 najzahtevnejše zborovske glasbe do
gospla ter pop-a in rocka, kjer ga v sodelovanju z glasbeniki
izvajajo v okviru odmevnega projekta PoPmlad. Mešani pevski
zbor Pomlad Novo mesto od leta 2012 vodi zborovodkinja
Alenka Podpečan.

PROGRAM FESTIVALA
11.–13. oktober 2019

Petek, 11. oktober
20:30

Koncert v cerkvi Sv. Lenarta (Frančiškanska cerkev)
•
•
•

21:30

kratek otvoritveni nastop MePZ Pomlad – gostitelj festivala
nastop gostujočega zbora iz Slovenije
nastop gostujočega zbora iz tujine

Čas za večerjo (priporoči gostitelj)

Sobota, 12. oktober
10:00

Voden ogled Novega mesta in okolice

PROSTO
15:00

Skupne vaje vseh štirih zborov za izvedbo obveznih skladb

19:00

Nastop na prostem – Glavni trg v Novem mestu
•
•
•

nastop gostujočega zbora iz Slovenije
nastop MePZ Pomlad
skupinski nastop štirih zborov

21:30

Večerja – zagotovi organizator

22:00

Organizirano druženje z DJ-jem

Nedelja, 13. oktober
Po zajtrku odhod domov

PRIJAVA NA FESTIVAL
Prijavnina na festival znaša 350 EUR – letos 0,00 EUR.
Ker gre za prvo izvedbo festivala, je udeležba BREZPLAČNA. Vse stroške organizacije
bo pokril organizator ob pomoči partnerjev – Mestne občine Novo mesto in JSKD
Novo mesto.
•
•
•
•
•
•

Vsak zbor mora ob prijavi organizatorju posredovati predstavitev zbora in
kakovosten posnetek treh skladb.
Organizator bo med prijavljenimi zbori izbral tri zbore, ki se bodo udeležili
festivala.
Vsak zbor mora na festivalu izvesti vsaj 30 in ne več kot 40 minut čiste glasbe.
Predvidena je a cappella glasba, organizator pa bo zagotovil tudi clavinovo.
Morebitne druge inštrumente si morajo zbori zagotoviti sami.
Festival predvideva štiri obvezne gospel sklade. Te bodo zbori izvedli skupaj na
zaključnem koncertu. Vsak zborovodja bo dirigiral eno skladbo.
Rok za prijavo na festival je 17. junij 2019.

Organizator bo udeležencem zagotovil:
•
•
•
•

organizacijo festivala
voden ogled Novega mesta
vodene strokovne vaje pod vodstvom Alenke Podpečan
zaključno večerjo v soboto

Drugo:
•

•

Organizator bo udeležencem zagotovil rezervacijo prenočišča v centru Novega
mesta po festivalskih cenah – Hostel Situla, Hotel Center (nočitve plačajo zbori
sami).
Organizator bo udeležencem zagotovil posebne menije za večerje v predvidenih
restavracijah po posebnih festivalskih cenah (hrano plačajo zbori sami, razen
večerjo v soboto).

Dodatne informacije in prijava na festival:
Aleš Pavlin (GSM: 051 691 713) in mepz.pomlad@gmail.com.

Društvo mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto
Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Telefon: 040 238 843
E- pošta: mepz.pomlad@gmail.com
www.pomlad.net
www.instagram.com/mepz_pomlad
https://www.facebook.com/mepz.pomlad

