Godina hrvatskoga zborskog pjevanja 2020.
Pridružite nam se u jedinstvenom zajedničkom slavljenju
hrvatskoga zborskog pjevanja tijekom 2020.!

Nacionalni festival zborskoga pjevanja diljem Hrvatske od 1. siječnja do 14. studenoga 2020.
Skup zborovođa

„Hrvatsko zborsko pjevanje jučer, danas i sutra“
Choroatia 2020

14.11.2020. u Zagrebu – koncertna dvorana Ministarstva obrane RH
Sudjelovat će
zborovi Rubino-Rovinj, Šibensko pjevačko društvo Kolo, MPZ INA-Zagreb, HPD Lipa-Osijek
i
Simfonijski puhački orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske.
Pozivamo sve zborove da sudjeluju na nacionalnom festivalu koji će trajati tijekom cijele godine. Istodobno vas
pozivamo da se prijavite za završnu proslavu Godine hrvatskoga zborskog pjevanja i za završetak programa
Choroatia 2020 na skupu zborovođa.
Zašto Godina hrvatskoga zborskog pjevanja?
Ovom velikom akcijom i manifestacijom želimo slaviti naše zborsko pjevanje koje je počelo već početkom
19. stoljeća. Time želimo na poseban način veličati zborsku umjetnost, učvrstiti i povezati našu zborsku zajednicu
te ojačati svijest o ljepoti, jedinstvenosti i važnosti pjevanja u zboru. Također želimo tom akcijom privući
pozornost šire javnosti na zborsko pjevanje kako bi ona bila u većoj mjeri senzibilizirana za to - jer zahvaljujući
masovnosti i plemenitosti zborsko pjevanje postalo je neizostavan čimbenik naše nacionalne kulture.
Kako bi se razmjerno velikom broju zborova te tisućama aktivnih zborskih pjevača i mnoštvu ljubitelja
zborske glazbe pripremilo odgovarajuće i dostojanstveno slavljenje, to se mora ostvariti u duljem vremenskom
razdoblju, a ne jednokratno. Na taj način će svim ansamblima i svim zborovođama i umjetničkim voditeljima biti
omogućeno da daju svoj doprinos, kada i kako oni žele, u skladu sa svojim umjetničkim i tehničkim
mogućnostima.
Što je Croatia cantat 2020.?
Naša udruga organizira šest različitih i redovitih zborskih natjecanja u raznim gradovima diljem Hrvatske:
u Puli, Šibeniku, Velikoj Gorici, Karlovcu i Požegi. Jedno od tih natjecanja jest i Croatia cantat i ono je, za razliku
od naših ostalih natjecanja, putujuće. Svake druge godine održava se u nekom drugom gradu (u Osijeku i Rijeci)
Za potrebe obilježavanja Godine hrvatskoga zborskog pjevanja manifestacija Croatia cantat 2020. neće biti
natjecanje nego festival koji će trajati cijelu godinu.
Tko može sudjelovati?
Svaki pjevački ansambl dobrodošao je kao sudionik na festivalu, bez obzira na vrstu i broj pjevača ili
glazbu koju njeguje. To su: klasični zborovi (svjetovni i crkveni), dječji, ženski, muški i mješoviti te folklorni,
klape, pučki pjevači i ostali.
Kako sudjelovati?
Vaše nastupe tijekom godine 2020. proglasite dijelom nacionalnoga zborskog festivala Croatia cantat
2020. za obilježavanje Godine hrvatskoga zborskog pjevanja. Skrenite pozornost javnosti u vašim sredinama i u
sredinama u kojima ćete nastupati na našu akciju kako bi o tome bilo obaviješteno što više ljudi. Ako ste u
mogućnosti, organizirajte posebne koncerte u povodu obilježavanja Godine hrvatskoga zborskog pjevanja. Ako
nas želite poduprijeti u našoj nakani i sudjelovati na našem velikom festivalu, molimo vas da nas o tome
obavijestite.
Kakav se repertoar treba pjevati?
Preporučujemo da u programe vaših nastupa uvrstite što više djela hrvatskih skladatelja.
Kako objaviti i prikazati vaše sudjelovanje?
Za ovu manifestaciju oblikovali smo poseban logo koji također možete skinuti s naše internetske stranice.
Njega možete otisnuti na programskim letcima i programskim knjižicama za vaše nastupe. Također se njime
možete koristiti za dodatno populariziranje ove akcije na društvenim mrežama ili u tisku.

Što je skup HZPJDS-a?
Naša udruga redovito organizira međunarodne i nacionalne znanstvene skupove o zborskoj umjetnosti.
Međunarodni skup Ars choralis organiziramo od godine 2010. svake druge godine u Zagrebu. Nacionalni skup,
pod nazivom Hrvatsko zborsko pjevanje jučer, danas i sutra, organiziramo diljem zemlje (u Karlovcu, Velikoj
Gorici i Šibeniku).
Godine 2020. skup će biti organiziran u Zagrebu, kao središnja manifestacija obilježavanja Godine hrvatskoga
zborskog pjevanja te u povodu završetka programa Choroatia 2020. Godine 2022. skup će biti organiziran u
Nedelišću (Međimurje) povodom 120. godišnjice rođenja Josipa Vorhovskoga.
Kome je skup namijenjen?
Skup je namijenjen svim zainteresiranim osobama. Sudjelovanje je besplatno, a prijave za pasivno
sudjelovanje te rezervacije karata moći će se obaviti elektronički.
Gdje će se skup održati?
Skup će se održati u koncertnoj dvorani Ministarstva obrane u Zagrebu koja može primiti 600 gledatelja.
Tko su aktivni sudionici skupa?
Na skupu će sudjelovati pozvani predavači, zborovi iz raznih dijelova Hrvatske (Rubino-Rovinj, HPD LipaOsijek, Šibensko pjevačko društvo Kolo, MPZ INA-Zagreb) te Simfonijski puhački orkestar oružanih snaga
Republike Hrvatske (SPO OSRH).
Što je Choroatia 2020?
Kako bi se hrvatska zborska umjetnost očuvala i unaprijedila, nastali su godine 2000. plan i program za
njezin razvoj tijekom 20 godina pod nazivom Choroatia 2020, a čini ga sljedeće:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osnivanje Hrvatske udruge zborovođa
osnivanje Vokalne akademije/Škole za zborovođe i pjevače
međunarodna suradnja sa srodnim institucijama/organizacijama te zborovođama diljem svijeta
stvaranje korusologije – nove znanstvene discipline o zborskoj umjetnosti
organiziranje međunarodnih znanstvenih simpozija za korusologiju u Hrvatskoj i u inozemstvu
(Ars choralis)
organiziranje nacionalnih znanstvenih skupova o hrvatskoj zborskoj umjetnosti
(Hrvatsko zborsko pjevanje jučer, danas i sutra)
organiziranje nacionalnih i međunarodnih natjecanja zborova u Hrvatskoj
osnivanje Hrvatske udruge vokalnih pedagoga
pokretanje međunarodnog projekta za unaprjeđenje zborske glazbe u svijetu
(International Project for the Development of Choral Music-IPDCM)
projekt ‘Svjetska zborska pjesma’ (We Move the World )
organiziranje međunarodnog natječaja za nove zborske skladbe

Taj će program završiti godine 2020., a kako su svi postavljeni ciljevi plana i programa u cijelosti ispunjeni,
htjeli bismo tih 20 godina unaprjeđenja dostojno proslaviti te na skupu predstaviti što je sve i kako postignuto te
simbolično završiti taj program.
Što će se događati na skupu?
Skup će biti kombinacija izlaganja, pjevanja i sviranja. U prvom će dijelu predavači održati zanimljiva
predavanja vezana za hrvatsko zborsko pjevanje te govoriti o postignućima programa Choroatia 2020. Gostipredavači bit će predstavnici naših partnerskih udruga Hrvatskoga sabora kulture i ustanove I. M. Ronjgova
(Viškovo).
Između izlaganja nastupit će navedeni zborovi koji će izvesti svoje programe sastavljene isključivo od a
cappella djela hrvatskih skladatelja.
U drugom, revijalnom dijelu, nastupit će Simfonijski puhački orkestar pod ravnanjem njihova maestra
Miroslava Vukovojca-Dugana te će samostalno izvesti nekoliko orkestralnih skladbi. Nakon toga će se orkestru
priključiti navedeni zborovi u zajedničkom programu sastavljenom od raznih poznatih hrvatskih skladbi obrađenih
za zbor i puhački orkestar. Na to zajedničko pjevanje bit će pozvan i cijeli auditorij, a partiture posjetitelji će moći
dobiti na skupu. To će biti vrhunac druženja u zajedništvu i sinergiji.

Program skupa:
1. dio – početak u 15 sati
•
•
•
•
2. dio
•
•
•
•

Lijepa naša
izlaganja
nastupi zborova
stanka
nastup Simfonijskog puhačkog orkestra OSRH-a sa samostalnim programom
nastup svih zborova sudionika uz pratnju orkestra
zajedničko pjevanje svih sudionika skupa
U boj, u boj

(Program se može mijenjati)

