
 
 
            

Čezmejni dekliški zbor SPD Krasje – Kratek kurikulum zborovodje in zbora 

 

 Matjaž Šček se je rodil leta 1958 v Kopru v glasbeni družini. Od vsega začetka 

zaznamovan z glasbo, se je že zelo mlad uspešno preizkusil kot zborovodja različnih ljubiteljskih 

sestavov, od okteta in moškega zbora do mešanega zbora. Njegov veliki glasbeni talent ga je že 

kot srednješolca popeljal do Ljubljane, kjer je najprej študiral klavir, nato pa se popolnoma predal 

zborovski glasbi. Dirigiranje je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato se je izobraževal pri 

slovenskem skladatelju in dirigentu Lojzetu Lebiču. Kot zborovodja je dosegel vrsto pomembnih 

uspehov in priznanj, prav gotovo sodi v vrh njegovega zborovskega ustvarjanja desetletje dela z 

Ljubljanskimi Madrigalisti (od leta 1991 do 2001). Štiri leta je vodil Komorni zbor RTV Slovenija, 

leta 1996 pa je prevzel vodstvo Komornega zbora Ipavska iz Vipave. Uspešno je vodil in še vodi 

tudi vrsto zborov v Deželi Furlaniji Julijski Krajini. Javni Sklad Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti je leta 2001 Matjažu Ščeku podelil Zlato Gallusovo plaketo v priznanje za njegov 

dragocen doprinos na področju zborovske glasbe. 

 

Čezmejni dekliški zbor Krasje povezuje dekleta od 14. do 20. leta na Vzhodnem Krasu in 

nadaljuje bogato tradicijo zbora Primorec-Tabor. Ustanovljen je bil v jeseni 2008 kot odgovor na 

potrebo po zborovskem sestavu po meri in želji mladih deklet. Osnovni cilji delovanja zbora so: 

omogočiti kvalitetno nadaljevanje zborovske dejavnosti pevkam, ki prerasejo starostno mejo 

otroških zborov; graditi in utrjevati glasbeno in pevsko kulturo med mladimi, ki bodo nadaljevali 

tradicijo naših odraslih zborov; prispevati k njihovi osebnostni in kulturni rasti; uresničevati 

medsebojno spoznavanje in druženje mladostnikov, ki živijo na eni in drugi strani nekdanje meje. 

Po uspešno začrtani poti v prvem letu dela je zbor začel svojo drugo sezono z velikimi načrti in 

zahtevnimi cilji. Že ob začetku sezone je imel pomembno gostovanje na mednarodnem festivalu v 

Dubrovniku, v novembru 2009 pa je sooblikoval celovečerni koncert s komornim zborom Ipavska v 

Luteranski cerkvi v Trstu. V  letu 2010 se je zbor večkrat predstavil na obeh straneh nekdanje 

meje, posebno uspešno je nastopil v aprilu kot gost na tekmovanju otroških in mladinskih zborov 

Zlata grla v Gorici in v Dutovljah na reviji Naša pomlad, kjer je bil izbran za nastop na zaključnem 

večeru najboljših mladinskih zborov v Pivki. Zbor se že pripravlja na zahtevni obveznosti v začetku 

sezone 2010/2011, samostojen celovečerni koncert in mednarodno tekmovanje Armonia di voci  v 

Pienzi (Toskana).  


