
 Mešani pevski zbor Obal'ca  iz Kopra 

Mešani pevski zbor OBAL'CA  je bil ustanovljen v januarju leta 
2001 na pobudo številnih ljubiteljev vokalne glasbe, željnih  ubranega 
petja in sproščenega družabnega okolja. Ideja za ustanovitev zbora 
izhaja iz ožjega odbora članov Obale in takratnega zborovodje  Ambroža 
Čopija, ki je Obal'co tudi vodil skupaj z asistentko, zborovodkinjo Majo 
Cilenšek do meseca marca 2003. S časoma je zbor zrasel,  tako v številu 
kot v kakovosti. Večina članov si je pevske izkušnje pridobila z večletnim  
sodelovanjem v MePZ Obala Koper in  v drugih pomembnih primorskih 
zborih. 

Program zbora obsega kompozicije različnih obdobij in slogov, ki 
segajo od renesanse skozi celotno zgodovino evropske glasbe do 
današnjih dni in vključuje med drugim sakralno glasbo in priredbe 
slovenskih ljudskih pesmi. V desetih letih delovanja so zbor vodili: Ambrož 
Čopi in Maja Cilenšek, Walter Lo Nigro, Aleksandra Pertot,  Mirjana 
Gvozdenac in od jeseni 2010 Valentina Vočanec. 

V  preteklih sezonah se je zbor udeležil raznih občinskih proslav in 
se je predstavil tako domači kot tuji publiki. Redno je sodeloval na 
najpomembnejši zborovski regionalni prireditvi Primorska poje osvojil 
dve srebrni plaketi na regionalnem tekmovanju pevskih zborov v 
Postojni  (2002 in 2004), ter zlato plaketo leta 2006, gostoval je v 
Gladenbachu v Nemčiji (2003), Kruševcu v Srbiji (2004) Sarajevu v Bosni 
in Hercegovini (2005) in v Železni kapli - Avstrija  (2006), na 
mednarodnem zborovskem tekmovanju v Olomoucu (Češka) osvojil 
srebrno plaketo (2008), gostoval v Italiji (San Gemignano 2009).  
Dvakrat se je zbor udeležil "Sozvočenj" 2007, ko je bil izbran za najboljši 
zbor z ustreznim programom in 2008, obakrat z zborovodkinjo 
Aleksandro Pertot. 
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Mešani pevski zbor »F. B. Sedej« 

 
prir. Matija Tomc Eno je Dete rojeno 

prir. U. Vrabec  Poslušajte vsi ljudje 

 A. Vodopivec  Otrok v božični noči 

 A. Danev   Sveta noč 
J. Rutter    Božična uspavanka 

 

 
Vodi Aleksandra Pertot 
Na orgle spremlja g. Mirko Butkovič 
 

*** 

 

Glasbeni utrinek na orgle 
g. Mirko Butkovič 

 
*** 

 

 

 

 

 

 
Mešani pevski zbor Obal'ca 

 

V. Miškinis  Gloriosa dicta sunt nr.2 

C. Gounod   Salve Regina 

D. Močnik  Svetonočne misli 

F. Schubert  
prir. J. Leskovar  Lahko  noč 

M. Tomc   Zvezde gorijo 

 James E. Moore Irish blessing 

 

Vodi Valentina Vočanec 
 

      *** 

 

Z. Harej  Božična noč   

H. Lavrenčič Kje so tiste stezice 

 

*** 
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