
Program

MePZ Musica Viva Kranj-Primskovo (p. v. Simona Košak) 
1. K nebu povzdignimo  (Breda Šček)

2. Poslan z nebes je angel  (Maksimiljan Feguš)

3. Psalm 43  (F. B. Mendelssohn) 

4. Joy to the world  (ang. napev, prir.: L. Mason) 

5. Glej povsod sneg bel leži  (John Goss) 

6. O, kaj je to  (prir. France Cigan) 

7. Jožef, prileten mož  (prir. Ubald Vrabec) 

8. Zornični zvonovi zvonijo  (Maksimilijan Feguš) 

 CeMePZ Sv. Martina (p. v. Irena Debeljak) 
9. Le gor, le gor sprebud'te se  (ljudska, Franc Cigan)

10. Snežinke z neba  (France Gačnik)

11. Poslušajte vsi ljudje  (ljudska, Ubald Vrabec)

12. Sveta je noč  (Adolphe Adam)

13. Božična uspavanka  (John Rutter)

14. Zvezde gorijo  (Matija Tomc)

15. Najlepši letni čas  (John Rutter)

Skupni pesmi 
16. Rajske strune  (Štolcer)

17. Sveta noč  (Franc Gruber)

Spremljava na klavirju:  Tilen Bajec 
Vezno besedilo napisala in brala:  Mateja Tušek

BOŽIČNI KONCERT

MePZ MUSICA VIVA Kranj-Primskovo
 in 

Ce MePZ Sv. Martina iz Poljan

v cerkvi sv. Martina v Poljanah
v sredo, 26. decembra 2007, ob 16. uri

Mešani pevski zbor
MUSICA VIVA Kranj – Primskovo

Zbor se uvršča med kranjske zbore z najdaljšo pevsko tradicijo, deluje že več  
kot 60 let. Na dolgi pevski poti je pevce, ki so sodelovali in še sodelujejo pri  
zboru,  kljub  različnim  poklicnim  in  življenjskim  interesom  povezovala  
ljubezen do glasbe v prijeten kolektiv. Od ustanovitve do danes je namreč v  
zboru pelo več kot 150 pevcev. 
Stalni program zbora sega od renesančne zborovske literature do domačih in  
tujih narodnih ter umetnih pesmi.  
Zbor koncertira doma in v tujini ter sodeluje na raznih pevskih srečanjih.  
Nastopa tudi na različnih priložnostnih kulturnih in družabnih prireditvah  
ter razvija izmenjavo z domačimi in tujimi zbori. Zbor redno snema svoj  
program za Radio Slovenija, izdal pa je tudi dve zgoščenki. 
Zborovodkinja Simona KOŠAK, roj. 1977 v Slovenj Gradcu, je leta 2001  
diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Zaposlena je na OŠ Janka 
Kersnika Brdo pri Lukovici kot profesorica glasbe in zborovodkinja. Vodenje  
MePZ Musica viva je prevzela septembra 2006.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

  
 

   


