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Spoštovani,
Dovolite, da se Vam najprej predstavimo.
Začetki Domžalskega komornega zbora segajo v leto 1987, ko je iz Domžalskega okteta
nastal mešani oktet, ki je še isto leto prerasel v komorni zbor pod vodstvom g. Karla Leskovca. Zbor
trenutno vodi zborovodja g. Fernando Mejias.
Repertoar zajema številna dela iz široke zakladnice umetnih pesmi, prav tako pa z veseljem
prepevamo tudi slovenske narodne pesmi. Veliko koncertiramo po Sloveniji, gostovali smo v
Združenih državah Amerike, Kanadi, Argentini, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Švici, ter posneli kaseto
slovenskih ljudskih pesmi in zgoščenke z izvedbami Mozartovega Requiema, Haydnove maše v dmolu, božičnih pesmi in pesmi različnih avtorjev ob naši 20-letnici.
Sam zbor deluje že dobrih dvajset let z res velikimi uspehi tako doma, kjer smo v zadnjem
času sodelovali pri pomembnejših projektih, denimo izvedbi Verdijevega Requiema, izvedbi 2.
simfonije Gustava Mahlerja pod vodstvom dirigenta Davida de Villiersa v Cankarjevem domu ter z
nastopom na koncertu Zlati zbori ob jubileju Društva slovenskih skladateljev ter sodelovali pri izvedbi
Mozartovega Requiema v Ljubljani, Kopru ter Trstu. Ponosni smo tudi na sodelovanje na državnem
tekmovanju Naša pesem v Mariboru kjer smo na treh nastopih vedno osvojil Zlato plaketo mesta
Maribor kot eden od najboljših slovenskih zborov, sodelovali smo tudi na mednarodnem tekmovanju
Naša pesem, kjer smo osvojili Srebrno plaketo.
V letošnji sezoni imamo v načrtu še samostojni letni koncert, ter koncerte v sodelovanju z
drugimi izvajalci, predvsem pa se pripravljamo na tekmovanje Musica Sacra, ki bo v maju letošnjega
leta v Bratislavi.
Za doseganje ciljev so poleg dobre volje, vztrajnega dela in obilice časa nujno potrebna tudi
finančna sredstva. Zato se obračamo na vas s prošnjo, da nam pri tem pomagate kot sponzorji ali
donatorji. Lahko Vas reklamiramo na naši spletni strani, predvsem pa na vabilih, programskih listih ter
plakatih. Možne so seveda tudi druge oblike reklamiranja, kot so na primer majice, vendar pa je to pač
odvisno od želja in dogovora.
Glasba povezuje in združuje. Ustvarjajmo jo skupaj.
S spoštovanjem Vas pozdravljam,
Domžale, januar 2009
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