
V A B I L O  / O B V E S T I L O 

 

1.  77. LETNI KONCERT MPZ SLAVA KLAVORA MARIBOR 

V petek, 3. JUNIJA 2022 ob 19.30 uri v Unionski dvorani v Mariboru 

program bo sestavljen iz pesmi, ki so bile napisane za zbor in so jih ustvarili zborovodje MPZ 
Slava Klavora ali častni člani; nekatere izmed teh pesmi poje zbor pogosto, druge redkeje, 
nekatere pa so se skrile v zborovskem arhivu in bodo izvedene po dolgih letih, kakšna pa celo 
prvič. MPZ Slava Klavora je bil prvi zbor, ki je po osvoboditvi povzdignil kakovost 
mariborskega zborovskega petja na vrhunsko raven, navezujoč se na odlično tradicijo in utrl 
je pot drugim izjemnim vokalnim sestavom našega mesta, ki so ga nasledili. Pod vodstvom 
dirigenta in skladatelja Aleksandra Čonča si »Klavorovci« prizadevamo, da značilno slovensko 
moško zborovsko petje ne bi zamrlo, saj ima bogato zgodovino in hvaležno publiko.  

( iz koncertnega lista) 

Na prireditvi bo predsednik ZB NOB Maribor dr. Marjan Žnidarič podelil MPZ Slava Klavora 
ZLATO PLAKETO ZZB NOB SLOVENIJE, ki je bila zboru dodeljena na predlog mariborskega 
združenja za ohranjanje in širjenje partizanske pesmi. 

Vljudno vabljeni, vstop prost. 

 

2.  KONCERT »NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO« 

V torek, 7. junija 2022 ob 19. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani 

Svetlana Makarovič in sodelavci napovedujejo, da bodo pripravili največji koncert doslej. 
Pridružila se jim bo vrsta izvajalcev, gostov, ki navadno sodelujejo z njimi, nekaj tudi novih. 
Najbolj številčni bodo tokrat TPPZ Pinko Tomažič, ŽPZ Kombinat, Rudarska godba Hrastnik. 

Vljudno vabljeni! 

 

3.  PARTIZANSKI MITING NA KAPLI 

V soboto, 11. junija 2022 ob 11. uri pri Odomovem jezeru na Kapli. 

V kulturnem programu bodo sodelovali učenci OŠ, pevski zbor in recitatorji s partizanskimi 
pesmimi ter Marjetka Popovski iz Izole s kitaro.  

V primeru slabega vremena bo prireditev v lovski koči na Kapli. 

Vabi ZB NOB Radlje ob Dravi 


