
 

OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Komenskega 19, Ljubljana 

 

 

Spoštovani pevci in starši!        Ljubljana, 18. 11. 2011 

 

 

Pred nami je zaključni teden pred koncertom v Cankarjevem domu, ki bo zelo zanimiv in delaven. 

V tem tednu bomo ob rednih vajah imeli tudi dodatne vaje in nastope po sledečem razporedu: 

 

PONEDELJEK: redna vaja 7. in 8. uro 

TOREK: IZREDNA DOPOLDANSKA VAJA z dirigentko Majo Cilenšek (ob 9.15 malica, 9.30–12.00 vaja) 

Po potrebi še redna vaja 7. in 8. uro 

SREDA: dodatna vaja 6. in 7. uro 

ČETRTEK: 16 pevcev MPZ bo nastopilo v oddaji »Dobro jutro« na RTV SLO 1 v živo ob 7.10 zjutraj  

(prihod pred šolo ob 6.15, ob 6.30 prihod v RTV, ob 6.45 tonska vaja, ob 7.10 nastop v živo). 

PETEK: izredna vaja 6. in 7. uro 

 

SOBOTA, 26. 11. 2011 

- 9.30 prihod na OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 10, Ljubljana (če kdo potrebuje spremstvo izpred OŠ 

Ledina do OŠ Majde Vrhovnik, prosim, da mi čim prej sporoči in bomo organizirali skupinski odhod 

izpred šole ob 9.00), 

- 9.45–10.15 opevanje zbora (vsak zbor se opeva sam), 

- 10.15 skupen odhod v Cankarjev dom (oddaljen približno 200 metrov), 

- 10.30–13.30 vaja s krajšimi pavzami, 

- 13.45–15.30 kosilo po skupinah (urnik kosil bomo izvedeli po prihodu v šolo); če bomo na vrst prvi, se 

bomo šli po kosilu spočit in preobleč, če bomo pa na vrsti med zadnjimi, se najprej spočijemo in 

preoblečemo ter šele nato kosimo, 

- 16.00–17.15 generalka, 

- 18.00–19.15 koncert. 

 

Koncert bo posnel Radio Slovenija in tudi RTV Slovenija. O času predvajanja vas bom obvestila. 

Za starše bo organiziran »trenutek za fotografiranje« med koncertom, ko bodo lahko vsi fotografirali, 

kolikor bodo hoteli, sicer pa nas bo fotografiral profesionalni fotograf. 

 

Kot sem vam že sporočila, bo za plačilo kosila poskrbela šola. Organizator bo poskrbel za steklenico vode. 

Vse skupaj pa bo premalo za ves dan, zato prosim, če pevci prinesejo s sabo kakšen sadež, čokoladico ali 

sendvič in vsaj eno plastenko pijače. 

Pevci morajo biti oblečeni v črne hlače, lahko so tudi črne kavbojke, imeti morajo rdeče, oranžne ali rumene 

majice, čevlji naj bodo črni, lahko so tudi superge, vendar črne oz. temne. 

Pevci bodo po koncertu poiskali starše in s starši odšli domov. 

 

Ta dan bo res naporen, vendar verjamem, da bo uspešen in poln novih doživetij. 

Podrobnosti o koncertu najdete tukaj: 
http://www.jskd.si/glasba/zborovska/povezave_zborovska/potujoca_muzika_11.htm 
 

 

Lep pevski pozdrav!       Zborovodkinja: Dalila Beus 


