
Župnija Brdo

10 LET NOVIH ORGEL V ŠENTVIDU

Orgelski koncert
Peter den Ouden

MePZ Šentviški zvon
Zborovodji Špela in Matevž Kink

Torek, 24. maj 2016, ob 20.00, 
cerkev sv. Vida, Šentvid pri Lukovici

Mešani pevski zbor Šentviški zvon se je v svoji  
27 letni zgodovini že dodobra uveljavil v domačem 
okolju, prepoznaven pa je postal tudi v širšem slovenskem 
prostoru. Njegov glas večkrat zazveni tudi izven meja. 
Za njimi so številna druženja: vsakoletna Zvonariada, 
srečanja pevskih zborov slovenskih Šentvidov; redni 
božični koncerti po domačih in slovenskih cerkvah, letni 
koncerti... Predstavljajo se tudi s tremi zgoščenkami - 
dvema božičnima in eno s slovenskimi narodnimi  
napevi. Zbor se je oblikoval in zorel pod zborovodjem 
Karlom Leskovcem in Primožem Leskovcem, od letošnje 
pevske sezone pa zbor vodita Špela in Matevž Kink.



Peter den Ouden je študiral orgle, klavir, 
dirigiranje, cerkveno glasbo in glasbeno  
pedagogiko v Amsterdamu in Hilversumu 
na Nizozemskem. Sprva je bil več let  
organist in glasbeni pedagog na tamkajšnji 
gimnaziji. Zdaj je svobodni glasbenik.  
Od leta 1985 do leta 2006 je predaval  
glasbeno pedagogiko in zborovodstvo na 
visoki glasbeni šoli, Conservatorium of 
Hilversum, od leta 1996 do septembra 2006 
pa tudi na njihovi glasbeni akademiji  
Amsterdam School for the Arts,  
Conservatorium of Amsterdam. Od leta 
2002 je bil tam tudi koordinator za 
mednarodne odnose. Peter den Ouden je 
zelo cenjen gostujoči predavatelj, dirigent, 
organist in ocenjevalec doma ter v številnih 
državah po svetu. V preteklosti je imel več 
orgelskih koncertov tudi pri nas v Ljubljani, 
Novi Gorici, Kamniku, Celju, Prihovi in 
Škofji Loki. Zdaj je prav tako svetovalec za 
glasbeno izobraževanje, profesor orgel in 
zborovodstva v Surinamu, bivši nizozemski 
koloniji v Južni Ameriki. Poleg vsega  
omenjenega je tudi zunanji strokovni  
izvedenec za ArtEZ konservatorije na 
Nizozemskem. Napisal je več člankov o  
glasbeni vzgoji v več evropskih državah, 
pravkar pa sodeluje tudi v raziskavi o 
glasbenem izobraževanju odraslih. Več let 
je bil predsednik mednarodne organizacije 
glasbenih pedagogov EAS. Peter den  
Ouden je leta 1995 prejel tudi častni  
doktorat angleške univerze v Cambridgeu, 
the Anglia Ruskin University.

Jacques-Nicolas Lemmens (1823 - 1881)

Fanfare v D duru

Franz Biebl (1906 - 2001)

Ave Maria

Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Concerto del Sigr. Vivaldi v b molu
- Allegro
- Adagio
- Allegro

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Sinfonia iz Kantate BWV 156

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)

- Morgengebet (Op. 48, No.5)

- Jauchzet dem Herrn alle Welt (Psalm 100)

Gabriel Pierné (1863 - 1937), iz 3 Pièces Op. 29

- Cantilène
- Scherzando

Hendrik Andriessen (1892 - 1981), Tema in variacije

Stanko Premrl (1880 - 1965), Do MarijePr
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