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IXIXIXIX. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis     održat će se održat će se održat će se održat će se 10. svibnja 10. svibnja 10. svibnja 10. svibnja u Hrvatskom glazbenom zavoduu Hrvatskom glazbenom zavoduu Hrvatskom glazbenom zavoduu Hrvatskom glazbenom zavodu    

 
U U U U Hrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavodu    u petak u petak u petak u petak 10101010. . . . svibsvibsvibsvibnja 201nja 201nja 201nja 2019999. u 19. u 19. u 19. u 19    satisatisatisati    održat će seodržat će seodržat će seodržat će se    IXIXIXIX. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis    ----    

smotra zborova, vsmotra zborova, vsmotra zborova, vsmotra zborova, vokalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.okalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.okalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.okalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.         

IX. 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.     

Ovaj glazbeni događaj zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Prirodoslovno-matematički fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu sa svojom dekanicom prof. dr. sc. Aleksandrom Čižmešijom, u suradnji s 

koordinatorom programa Universitas cantat mo. Josipom degl' Ivellijem.  

Ovogodišnja će Ovogodišnja će Ovogodišnja će Ovogodišnja će ssssmotra okupitimotra okupitimotra okupitimotra okupiti 12 12 12 12 zborova, zborova, zborova, zborova, jedan jedan jedan jedan vokalnivokalnivokalnivokalni    ansambansambansambansambl i jednul i jednul i jednul i jednu    klapklapklapklapu, koji djeluju u u, koji djeluju u u, koji djeluju u u, koji djeluju u sklopusklopusklopusklopu    

14141414    sastavnicasastavnicasastavnicasastavnica    Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišta u Zagrebu.     

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

suorganizatorice prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    Aleksandre ČižmešijeAleksandre ČižmešijeAleksandre ČižmešijeAleksandre Čižmešije, dekanice Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. Smotru zborova, vokalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu 

otvorit će rektor prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras. Voditeljica programa bit će Tanja PopecTanja PopecTanja PopecTanja Popec. 

Detaljnije informacije o programu Smotre dostupne su u prilogu. 

 
Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 
 
 

 
S poštovanjem, 
 
dr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


