
Koncert ob prazniku sv. Petra 

Z NASMEHOM V POLETNE DNI 

Vokalna skupina Diva 
Kulturno društvo Bloke 

 
Zborovodkinja: Irena Cundrič Iskra 

Program povezuje: Urška Šparemblek 

Šempeter, 29. 6. 2019 ob 20.00 

 

PROGRAM : 

1. Lepa Anka/ Igraj kolo (belokranjska ljudska, prir. U. Jašovec)  2'30'' 

2. Se tičice lepo pojo (belokranjska ljudska, prir. A. Čopi)   1'30'' 

3. Kje so tiste stezice (slov. ljudska prir. Č. Sojar Voglar)   2'30'' 

4. Nekaj je v zraku (U. Jašovec, T. Pavček)     2'30'' 

flavta: Zarja Telič Kovač, klavir: Karmen Zabukovec 

5. Sreča, klavir (P. Dolenc, T. Pavček)      2' 

klavir: Karmen Zabukovec 

********************************************* 

6. Venček ljudskih pesmi (Stoparjeva polka, Pod rožnato planino, Hribčki 

ponižajte se, Hitra polka)         3' 

violinske citre: Veronika Zajec 

7. Venček ljudskih pesmi z Veroniko Zajec (Dekle je po vodo šla, Še kikl'co 

prodala bom, Pozimi pa rožice ne cveto, Sem deklica mlada vesela) 3' 

Vokalna skupina Diva in Veronika Zajec, violinske citre    

************************************************ 

8. Brez besed (M. Sepe, prir. I.C. Iskra, E. Budau)    2' 

9. Zato sem noro te ljubila (J. Privšek, prir. I.C. Iskra, M. Košuta)  2' 

10. Šuštarski most (NN, G. Strniša)       2' 

11. V Ljubljano, klavir (A. Soss, prir. B. Pucihar, Svetlana Makarovič)  2' 

klavir: Karmen Zabukovec 

12. Ti si moja ljubezen (J. Robežnik, E. Budau)     2' 

klavir: Karmen Zabukovec  

13. Thank you for the music, klavir (ABBA, prir. J. Estes)   4' 



klavir: Karmen Zabukovec      

**************************************************** 

14. Nasmeh poletnih dni (M. Ferlež, E. Budau)     2' 

klavir: Karmen Zabukovec, bisernica: Irena Cundrič Iskra 

 

Vokalna skupina Diva  
 

Pevke vokalne skupine Diva so se zbrale kot dekliški pevski sestav v letu 2010. V osmih letih 

aktivnega delovanja so postale ženska vokalna skupina, ki redno nastopa v okviru Kulturnega 

društva Bloke v domači občini in širše. Sodeluje s pevskimi skupinami iz drugih krajev in 

pripravlja svoje samostojne koncerte. Vokalna skupina Diva predstavlja mlado sekcijo 

Kulturnega društva Bloke, ki se ponaša z več kot štiridesetletno prepoznavno pevsko 

tradicijo. V letu 2017 se je preizkusila na regijskem tekmovanju v Zagorju, kjer je prejela 

srebrno priznanje, v letu 2018 je nastopila na regijskem tematskem koncertu Sozvočenja v 

Trbovljah, kjer je bil njihov program izbran kot najboljši v osrednji Sloveniji. 

 

Vokalno skupino Diva od začetka vodi Irena Cundrič Iskra, profesorica glasbe, zaposlena na 

Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica in na Osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše Nova vas, je 

učiteljica nauka o glasbi in klavirja, predmeta glasbena umetnost in zborovodkinja zborov v 

osnovni šoli, glasbeni šoli in vrtcu. Z zborovodstvom se aktivno ukvarja že trideset let. 

Pevski program vokalne skupine Diva je raznolik, zajema ljudske in umetne pesmi slovenskih 

in tujih skladateljev, priredbe slovenskih in tujih popularnih pesmi, občasno črnske duhovne 

in liturgične pesmi. 

 

Gostja Veronika Zajec prihaja z Vidma na Dolenjskem Dobrepolju in igra na redek ljudski 

inštrument - violinske citre. Nanje se z desno roko igra melodijo z violinskim lokom, z levico 

se ubira po kitarskih strunah. Veronika je citre podedovala od svojega starega očeta Jožeta 

Zajca. Je članica Citrarskega društva Slovenije in leta 2008 je prejela naziv Prešmentane 

citrarke. Igrala je rojakom Slovencem v Kanadi, posnela je več pesmi za zgoščenko Sozvočja 

Slovenije. Ob deseti obletnici delovanja v Kulturnem društvu Dobrepolje je bila občinska 

nagrajenka. Veronika nastopa na samostojnih koncertih v občini Dobrepolje in velikokrat 

gostuje po Sloveniji.  

 


