
 

 
 

RAZPIS ZA ZBOROVODJO KOMORNEGA PEVSKEGA ZBORA MYSTERIUM 

 
Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj objavlja razpis za zborovodjo KPZ Mysterium. 
 
Predstavitev zbora: 

Komorni pevski zbor Mysterium deluje od leta 2005. Osnovni cilj zbora je poustvarjanje raznolike 
zborovske glasbe. Repertoar sestavljajo posvetne in sakralne skladbe tako slovenskih kot tujih 
skladateljev. Pripravljajo samostojne celovečerne ter tematske koncerte, samostojno ali z drugimi 
zbori pa redno izvajajo daljša tehtnejša dela v sodelovanju z inštrumentalnimi zasedbami. Poleg 
rednih koncertnih dejavnosti se udeležujejo revij, tekmovanj, dobrodelnih koncertov, nastopajo na 
festivalih ter navezujejo stike z drugimi pevskimi zbori po Sloveniji in v tujini. Leta 2015 so izdali 
zgoščenko.  Zbor ima redne vaje enkrat tedensko ob četrtkih zvečer v Kranju, občasno se dogovorimo 
za dodatne vaje in večdnevne intenzivne vaje.  
 
Pogoji za prijavitelje na razpis: 

- Izobrazba ustrezne glasbene smeri; 
- Izkušnje pri vodenju odraslih pevskih zborov; 
- Ambicioznost, krativnost in inovativnost. 

 
Naloge zborovodja: 

- Neodvisna izbira umetniškega programa ob upoštevanju želja naročnika in prirediteljev; 
- Vodenje vaj in drugih oblik študijskega dela KPZ Mysterium;  
- Zborovodenje na nastopih, koncertih, snemanjih in drugih glasbenih izvajanjih; 
- Pripravo KPZ Mysterium za koncerte in druge nastope, tekmovanja, snemanja, seminarje, 

delavnice, revije; 
- Opravljanje avdicij in preizkusov pripravljenosti pevcev; 
- Pripravo ter izvedbo projektov; 
- Spremljanje aktualnega zborovskega dogajanja na svetovni ravni in vnašanje ustreznih 

novosti v slovenski zborovski prostor; 
- .Skrb za postopno in kontinuirano umetniško rast zbora ter sodoben in kvaliteten pevski 

repertuar; 
- Spodbujanje pevcev k ambicioznim ciljem, vztrajnemu razvoju izvajalskih sposobnosti in skrb 

za njihov estetski in glasbeni razvoj. 
 
Pogodbeno razmerje: 
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za poskusno obdobje enega leta (sezona 2017/2018) z 
možnostjo večletnega podaljšanja. Predviden začetek dela je 14. 9. 2017. 

 
Postopek izbora:   

Postopek izbora bo vodil Izvršni odbor KD Mysterium Kranj in strokovna komisija. Prijavljeni kandidati 
bodo povabljeni na razgovor z Izvršnim odborom. Prijavljeni kandidati bodo imeli predstavitev 
svojega dela z zborom 7. 9. 2017. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 11. 9. 2017.  



 

 
 
 
Prijava na razpis 

Prijava na razpis naj obsega: 

- Osebni podatki kandidata/ke (priimek in ime, naslov bivanja, datum in kraj rojstva, e-naslov, 
telefon); 

- Življenjepis kandidata/ke s podrobnim opisom o glasbeni in pedagoški izobrazbi na 
dodiplomski ali/in podiplomski ravni v okvirih permanentnega izobraževanja, o neformalno 
pridobljeni glasbeni in pedagoški izobrazbi ter o zborovodskih izkušnjah; 

- Vizija umetniškega vodenja zbora; 
- Predlog sporeda zbora za eno sezono in nakazana programska usmeritev za naslednji dve 

sezoni. 
 
 
Rok za prijavo:  
Razpis je objavljen od 29. junija 2017 do 31. julija 2017. 
Zadnji rok za prijavo je 31. julij 2017. 

 
Naslov za prijavo:  
Kandidati naj prijave pošljejo po e-pošti na naslov: kpzmysterium@gmail.com 
 
 
Dodatne informacije:  
Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj,  
kpzmysterium@gmail.com,  
031 851 521 
 
 
Olga Vrhunc 
Predsednica Kulturnega društva MYSTERIUM Kranj 
 
Kranj, 29. 6. 2017 


