
 

 

 

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb 

tel.: +385 (0)1 4564 443; faks:  +385 (0)1 4830602 

e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

 

 
 

                                 Zagreb, 19. travnja 2017.  

 

 

    

VIVIVIVIIIII. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis    održat će se 21održat će se 21održat će se 21održat će se 21. . . . travtravtravtravnja u Hrvatskom glazbenom zavodunja u Hrvatskom glazbenom zavodunja u Hrvatskom glazbenom zavodunja u Hrvatskom glazbenom zavodu    

 

UUUU    Hrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavoduHrvatskom glazbenom zavodu    u petak u petak u petak u petak 21212121. . . . travnja 2017. u 19travnja 2017. u 19travnja 2017. u 19travnja 2017. u 19    satisatisatisati    održat će seodržat će seodržat će seodržat će se    VIVIVIVIIIII. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis. Festa Choralis    ----    

smotra zborova, vokalnsmotra zborova, vokalnsmotra zborova, vokalnsmotra zborova, vokalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.ih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.ih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.ih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu.         

VII. 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.     

Ovo glazbeno događanje zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki Sveučilišta u Zagrebu s 

njegovim dekanom prof. dr. sc. Hrvojem Brkićem te koordinatorom programa Universitas 

cantat mo. Josipom degl'Ivelliom.  

Smotra ćeSmotra ćeSmotra ćeSmotra će okupitiokupitiokupitiokupiti 12 12 12 12 zborova, vokalnihzborova, vokalnihzborova, vokalnihzborova, vokalnih    ansambansambansambansambala, klapa i glazbenih sastavaala, klapa i glazbenih sastavaala, klapa i glazbenih sastavaala, klapa i glazbenih sastava    ssss 10101010    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'Ivelliamaestra Josipa degl'Ivelliamaestra Josipa degl'Ivelliamaestra Josipa degl'Ivellia i 

suorganizatora prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    Hrvoja BrkićaHrvoja BrkićaHrvoja BrkićaHrvoja Brkića, dekana Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Smotru 

zborova, vokalnih ansambala, klapa i glazbenih sastava Sveučilišta u Zagrebu otvorit će rektor prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

Damir BorasDamir BorasDamir BorasDamir Boras. Voditelj stručnoga povjerenstva Smotre je mr. art. mr. art. mr. art. mr. art. mmmmo.o.o.o.    Josip JerkovićJosip JerkovićJosip JerkovićJosip Jerković. 

Detaljnije informacije o programu Smotre dostupne su u prilogu. 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


