
 

 

Izšli sta novi zgoščenki 

MOZAIKI in ISTRIANTICO 

Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem 
 
 

Vabljeni  
na predstavitev novih dveh zgoščenk, ki bo 

v četrtek, 10. januarja 2013, ob 19. uri 
v prostorih Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), 

Pristaniška ulica 3, Koper. 
 

Ob prijetnem pogovoru, predstavitvi projektov in uspehov APZ UP v obdobju od 2010 do 
danes ter ob glasbi v izvedbi APZ UP in etno skupine VRUJA, se bomo skupaj poveselili in 

nazdravili novemu letu. 
 

 
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), ki ga vodita dirigent Ambrož Čopi in 

asistentka dirigenta Andreja Hrvatin, deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem 
(ŠOUP) vse od ustanovitve oktobra 2004. Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile od renesanse do današnjih dni. 
Posebno pozornost namenja izvedbam skladb primorskih skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje 
izvajana dela in novitete mlajše generacije. Zbor redno koncertira po Sloveniji in tujini, z velikimi uspehi pa se je 
predstavil tudi na državnih in mednarodnih tekmovanjih (Prèveza (Grčija, 2006), Varna (Bolgarija, 2008), Tours 
(Francija, 2009), Cantonigròs (Španija, 2011), Ohrid (Makedonija, 2011), Vilna (Litva, 2012).  

Letos je zbor v svojo zbirko zgoščenk dodal dve novi, na katerih so zbrani posnetki z nastopov in tekmovanj 
zadnjih treh sezon.  

 

ISTRIANTICO – istrske ljudske pesmi in plesi (2012) 

Na zgoščenki se APZ UP predstavlja skupaj z (etno) glasbeno skupino VRUJA, ki nadaljuje 

istrsko tradicijo izvajanja glasbe na ljudskih instrumentih. Značilni istrski plesi v izvedbi 

Vruje v priredbah Marina Kranjaca in Daria Marušića, vokalne priredbe izpod peresa Alda 

Kumarja, Bojana Glavine, Andreja Makorja, Mateje Petelin in Patricka Quaggiata povezujejo 

in obogatijo, hkrati pa je zgoščenka prav zaradi večplastnosti predstavitve zanimiva za širši 

krog občinstva. Če bi radi doživeli Istro, jo boste začutili, mogoče bo celo zadišala skozi 

glasbeno pripoved in zgodbe ljudi iz časov, ko smo še radi postali in znali prisluhniti, 

občutiti in videti 
 

 

 

MOZAIKI (2012)  

Skladbe na zgoščenki zajemajo vsa stilna obdobja, saj APZ UP namenja pozornost tako 

glasbi obdobja renesanse kot novi glasbeni ustvarjalnosti današnji dni. Na zgoščenki so 

predstavljeni številni biseri iz domače in svetovne glasbene zapuščine, kar nekaj pa je takih, 

ki jih redko zasledimo na koncertnih odrih. Če bi radi postali del pisanega doživetja pevk in 

pevcev na koncertnih odrih po svetu in doma, se nam pridružite pri poslušanju. 

 
 

 

Info: 

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper  
T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 
E-pošta: apzup@soup.si, Spletna stran: http://www.soup.si/apz/, Blog: http://www.apzup-kjesomojenote.blogspot.com/ 

 

*Projekt je finančno podprla Študentska organizacija Slovenije. 


