VABILO
-----------------Lovska zveza Slovenije vas vabi na odprtje razstave fotografij z naslovom »Slovenec sem«
ob 40-letnici delovanja Lovskega pevskega zbora Medvode,
ki mu bomo ob tej priložnosti tudi prisluhnili.
Pridružite se nam v četrtek, 15. septembra 2016, ob 19. uri
v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije (visoko pritličje), Župančičeva ulica
9, Ljubljana.
------------------

Razstava bo na ogled vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Vljudno vabljeni!
Lovska zveza Slovenije

Zlatorogova galerija je namenjena predstavitvi umetnikov in ustvarjalcev lovcev, pa tudi tistih, ki niso lovci, a
ustvarjajo na lovsko tematiko. Z razvojem lovstva se je razvijala tudi lovska kultura, ki je del slovenske kulturne
dediščine. V Sloveniji deluje danes 18 lovskih pevskih zborov in 27 skupin rogistov, skupina oponašalcev
jelenjega rukanja, lovsko kulturo pa plemenitijo tudi številni slikarji, rezbarji, graverji, fotografi, literati … Skozi
različne dogodke želimo širši javnosti predstaviti njihovo bogato ustvarjanje.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na sabina.mrlak@lovska-zveza.si ali po telefonu
040 135 150 najkasneje do srede, 14. septembra 2016.
Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (1) 24 10 916
www.lovska-zveza.si

O Lovskem pevskem zboru Medvode
Lovski pevski zbor Medvode (LPZ Medvode) je kot društvo leta 1976 ustanovila takratna
Lovska družina Medvode, organizacijsko pa zbor deluje v okviru Kulturnega društva Simon
Jenko Medvode. V LPZ Medvode vseskozi prepeva 20 pevcev s pevskim repertoarjem
slovenskih skladateljev, posegajo pa tudi po skladbah tujih skladateljev. V programih
nastopov je zaslediti značilne pesmi z lovsko tematiko, saj na ta način zbor neguje
tradicionalno slovensko zborovsko pesem in prispeva k ohranjanju kulturnih vrednot in lovske
pevske dediščine. LPZ Medvode razvija različne kakovostne projekte, ki so pomembni za
splošni kulturni razvoj in razvoj zborovskega petja ter skrbi za kulturno pevsko promocijo
tako v Sloveniji kot v tujini. Z organizacijo raznolikih kulturnih dogodkov skrbi za širšo
dostopnost kulturnih vsebin. Skozi 40-letno tradicijo delovanja je LPZ Medvode organiziral
številne samostojne koncerte, sodeloval na koncertih doma in v tujini, redno se je udeleževal
vseslovenskega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov, prirejal razstave, izdajal
publikacije, do sedaj pa so izšle tudi tri avdio kasete in zgoščenka.
Za svoje dolgoletno neprekinjeno pevsko poslanstvo in izjemne dosežke je bil LPZ Medvode
nagrajen s številnimi priznanji občine Medvode ter Lovske zveze Slovenije. Večina članov
LPZ Medvode je že prejelo zlate Gallusove značke za več kot dvajsetletno zborovsko petje,
posamezniki pa najvišja kulturna priznanja občine. LPZ Medvode od leta 2013 vodi
zborovodja, profesor glasbe Viktor Zadnik. Letos LPZ Medvode praznuje 40-letnico
neprekinjenega delovanja, ob tej priložnosti pa je izšla nova zgoščenka z devetnajstimi
skladbami, ki nosi naslov »Slovenec sem«. Jubilej bo zbor obeležil še s slavnostnim
koncertom, fotografsko razstavo v Zlatorogovi galeriji Lovske zveze Slovenije, izidom
publikacije ob 40-letnici delovanja in koncerti v zamejstvu.

