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Mešani pevski zbor »SLAVČEK« DU Lesce
samo dva člana, ki sta bila pri ustanovitvi prisotna. Marija Legat je tista, ki je bila med prvimi in 
sedaj kot pevovodkinja že 19 let vodi zbor.
Idejo, da se ustanovi pevski zbor je 
podpiral to dejavnost. 
Kot prva, ki je prevzela dirigentsko p
Nato je prevzela za pevovodkinjo Marija Legat, ki zbor vodi še danes.
Pred tremi leti smo praznovali 25 letnico obstoja 
naprej. 
Trenutno nas je v zboru 16 pevk in pevcev, to je z pevovodkinjo Marijo Legat, ter z harmonikarjem 
Francijem Ažmanom. 
V tem obdobju so se pevci in pevke kar menjavali. Prihajali so iz drugih občin in to j
velika izkušnja. Prišli smo do spoznanja, da so najbolj sigurni pevci in pevke iz krajevne skupnosti 
Lesce. Od 16 pevcev in pevk nas je danes kar 10 domačinov in domačink.
Prepevamo narodno zabavne ter ljudske
notnega zapisa. Pojemo tudi koroške, primorske in tudi dalmatinske pesmi nam gredo kar dobro v 
ušesa. 
V preteklem obdobju smo vsako leto imeli okrog 20 nastopov. V lanskem letu se nam je ta sistem 
porušil, kajti corona-19 nam je pustila
izboljšuje. Imamo že redne pevske vaje
upokojenskih zborov. 
Zelo pohvalno je tudi to, da DU Lesce zelo podpira in tudi finančno pomaga 
Predsednik DU Lesce g. Vasilij Koman je naš simpatizer pevskega zbora, zato se moramo njemu 
zahvaliti, da dosegamo tako dobre uspehe na pevskem področju.
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Mešani pevski zbor »SLAVČEK«

Mešani pevski zbor »SLAVČEK« DU Lesce je bil ustanovljen leta 1993. Trenutno sta v zboru 
samo dva člana, ki sta bila pri ustanovitvi prisotna. Marija Legat je tista, ki je bila med prvimi in 
sedaj kot pevovodkinja že 19 let vodi zbor. 

, da se ustanovi pevski zbor je dal že sedaj pokojni Janko Kralj, ki je že od vse

a, ki je prevzela dirigentsko palico je bila Tončka Lorenčič iz Hraš, ki je zbor vodila 9 let. 
Nato je prevzela za pevovodkinjo Marija Legat, ki zbor vodi še danes. 
Pred tremi leti smo praznovali 25 letnico obstoja pevskega zbora, toda naš zbor še kar prepeva 

Trenutno nas je v zboru 16 pevk in pevcev, to je z pevovodkinjo Marijo Legat, ter z harmonikarjem 

V tem obdobju so se pevci in pevke kar menjavali. Prihajali so iz drugih občin in to j
velika izkušnja. Prišli smo do spoznanja, da so najbolj sigurni pevci in pevke iz krajevne skupnosti 
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notnega zapisa. Pojemo tudi koroške, primorske in tudi dalmatinske pesmi nam gredo kar dobro v 

smo vsako leto imeli okrog 20 nastopov. V lanskem letu se nam je ta sistem 
19 nam je pustila svoje posledice. V letošnjem letu se situacija nekoliko 

Imamo že redne pevske vaje, ter tudi nastop v Bohinjski Bistrici 

Zelo pohvalno je tudi to, da DU Lesce zelo podpira in tudi finančno pomaga 
Predsednik DU Lesce g. Vasilij Koman je naš simpatizer pevskega zbora, zato se moramo njemu 
zahvaliti, da dosegamo tako dobre uspehe na pevskem področju. 
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notnega zapisa. Pojemo tudi koroške, primorske in tudi dalmatinske pesmi nam gredo kar dobro v 
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Zelo pohvalno je tudi to, da DU Lesce zelo podpira in tudi finančno pomaga našemu zboru. 
Predsednik DU Lesce g. Vasilij Koman je naš simpatizer pevskega zbora, zato se moramo njemu 

 


