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Danas u Danas u Danas u Danas u Hrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavodu    VI. Festa ChoralisVI. Festa ChoralisVI. Festa ChoralisVI. Festa Choralis        

 

Danas u 20 sati, u Hrvatskom glazbenom zavodu, održat će se VI. Festa Choralis - smotra zborova, vokalnih 

ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.   

VI. Festa Choralis održat će se u okviru programa Universitas cantat,Universitas cantat,Universitas cantat,Universitas cantat, pod visokim pokroviteljstvom rektora 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa.prof. dr. sc. Damira Borasa.prof. dr. sc. Damira Borasa.prof. dr. sc. Damira Borasa.     

Ovo glazbeno događanje zajednički organiziraju Sveučilište u ZaSveučilište u ZaSveučilište u ZaSveučilište u Zagrebugrebugrebugrebu, Fakultet elektrotehnike i Fakultet elektrotehnike i Fakultet elektrotehnike i Fakultet elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagreburačunarstva Sveučilišta u Zagreburačunarstva Sveučilišta u Zagreburačunarstva Sveučilišta u Zagrebu s njegovim dekanom prof. dr. sc. Mislavom Grgićem te prof. dr. sc. Mislavom Grgićem te prof. dr. sc. Mislavom Grgićem te prof. dr. sc. Mislavom Grgićem te 

koordinatorom programa Universitas cantat mo.mo.mo.mo. Josipom degl'IvelliomJosipom degl'IvelliomJosipom degl'IvelliomJosipom degl'Ivelliom....  

Smotra će okupiti zborove, vokalne ansamble, klape i glazbene sastave s 18 sastavnica18 sastavnica18 sastavnica18 sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu.  

Svečani koncert započet će uvodnim riječima glavnoga koordinatora smotre maestra Josipa degl'Ivelliamaestra Josipa degl'Ivelliamaestra Josipa degl'Ivelliamaestra Josipa degl'Ivellia i 

suorganizatora prof. dr. sc. Mislava Grgićaprof. dr. sc. Mislava Grgićaprof. dr. sc. Mislava Grgićaprof. dr. sc. Mislava Grgića, dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu. Rektor prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras, pokrovitelj događanja, otvorit će VI. Festa Choralis Sveučilišta u 

Zagrebu.  

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


