Veliki uspjeh hrvatskoga zbora
Cantus ante omnia iz Zagreba
na
27. međunarodnom zborskom natjecanju Franz Schubert
u Beču od 24.-28. studenoga 2010. godine
Od 24.-28. studenog 2010. godine u organizaciji Interkultura u Beču je održan 27.
Internationaler Franz-Schubert Chorwettbewerb & Festival. Nastupilo je 17 zborova iz
15 zemalja s tri kontinenta ( Europa, Azija, Amerika). Zborovi su mogli prijaviti sudjelovanje u
jednoj ili više od ukupno pet kategorija. Zbor Cantus ante omnia sudjelovao je sa svojom
dirigenticom Snežanom Ponoš na tome glazbenom događaju kao natjecatelj u dvije
kategorije i u svakoj je nagrađen zlatnom diplomom.
Natjecanje se odvijalo u dvjema dvoranama bečkoga Konzerthausa, a prosudbeno
povjerenstvo sačinjavali su gospoda Friedrich Lessky iz Austrije, Ralf Eisenbeiβ iz Njemačke
te Christopher Muscat s Malte.
Dana 26. studenog 2010. Zbor je nastupio u Schubertovoj dvorani bečkog Konzerhausa kao
jedan od zborova natjecatelja u sakralnoj kategoriji (S). Program se sastojao iz tri duhovne
skladbe hrvatskih skladatelja ( I. Lukačić: Ex ore infantium, A. Marković: Exultate, iusti, in
Domino i B. Starc: Lauda anima mea).
Na drugom natjecateljskom nastupu ( kategorija B3- ženski zborovi) Zbor je izveo tri
skladbe, od kojih je jedna bila zadana ( J. Brahms: Adoramus te, Christe), a ostale dvije bile
su iz opusa hrvatskih skladatelja ( E. Cossetto: Dvije jurjevske i B. Starc: Folk Phantasy). Iste
večeri na zajedničkom oproštajnom druženju svih zborova sudionika maestri Ponoš
priopćeno je da je njezin zbor jedan od kandidata za Grand prix, a taj je koncert održan
sutradan,u nedjelju, prije ceremonije proglašenja svih rezultata.
Koncert laureata započeo je u nedjelju, 28. studenog 2010. u 10.30 sati u Mozartsaal-u
bečkog Konzerthausa. Zbor Cantus ante omnia nastupio je kao prvi od 7 zborova pjevajući
jednu skladbu austrijskog ( W. Ziegler: Ludimus) i jednu skladbu hrvatskog skladatelja (N.
Njirić: Koledvica). Doživljaj sudjelovanja na koncertu izabranih zborova jednog od
najuglednijih europskih natjecanja pred prepunom dvoranom stručne glazbene elite i
istinskih ljubitelja zborskog pjevanja, prema riječima maestre Ponoš, neponovljiv je osjećaj.
Dug i gromoglasan pljesak odobravanja i blagonakloni smješak svih prisutnih najljepša je
nagrada za sav uloženi trud dirigentice i njezina zbora u pripremanju ovoga nastupa!
Nakon završenog koncerta uslijedila je svečanost proglašenja rezultata na kojoj je Grand
Prix dodijeljen austrijskom zboru Klangscala ( dirigent Helmut Zeilner).
Zbor Cantus ante omnia nagrađen je dvjema zlatnim diplomama (za nastupe u objema
kategorijama), a dirigentici Snežani Ponoš uručena je posebna nagrada za najbolju
dirigenticu natjecanja. Kakve li radosti u pjevu, druženju i postignutom uspjehu!
Ovaj je Zbor ponovo postigao veliki međunarodni uspjeh čime je dokazao da pripada među
najbolje hrvatske zborove a maestra Snežana se je ponovno dokazala kao vrsni zborovođa.
Njihov je uspjeh također uspjeh hrvatskoga zboraštva koje je zahvaljujući ovakvim
međunarodnim uspjesima naših zborova postalo snažan čimbenik svjetske zborske
zajednice.

