
 

 

 

 

 

 

 

RAD UDRUGE „CHORUS ANGELICUS“ VARAŽDIN 

Udruga Chorus angelicus je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja glazbenog stvaralaštva s 

posebnim naglaskom na zborsko i orkestralno izvođenje pretežno duhovne, sakralne glazbe od općeg, 

kulturnog i civilizacijskog značaja, te promicanju glazbene i opće kulture, općeljudskih vrednota, te kulture 

zborskog pjevanja, posebice među mladima. 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture. 

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su: 

• okupljanje građana radi vokalnog, orkestralnog i scenskog izvođenja glazbe svih razdoblja, 

• organiziranje koncerata i sudjelovanje na drugim nastupima, 

• sudjelovanje na domaćim i međunarodnim smotrama, festivalima i natjecanjima, 

• uključivanje mladih u zborsko pjevanje te podrška i afirmacija njihovom razvoju, 

• promocija Grada Varaždina, varaždinske regije i Republike Hrvatske, 

• promocija hrvatske glazbene kulture i glazbene kulture općenito, 

• uspostavljanje, razvijanje i jačanje međudržavne i međuregionalne kulturne suradnje, 

• kontinuirana edukacija članova zbora kroz probe, seminare i druge aktivnosti 

• promoviranje edukativnog rada u području glazbe i istraživački rad, 

• podržavanje humanitarnih djelatnosti, 

• sudjelovanje u izdavanju knjiga i multimedija koje promoviraju i potiču realizaciju ciljeva i 

djelatnosti Udruge, 

• zalaganje za promociju općeljudskih vrednota kroz glazbu, 

• informiranje javnosti o glazbenom stvaralaštvu i djelatnostima Udruge u skladu s ciljevima. 

S obzirom na postavljene opće ciljeve Udruge (predložene Statutom Udruge) te na specifične ciljeve 

(predviđene Godišnjim planom i programom rada Udruge), ovdje donosimo Izvješće o provedenim 

aktivnostima u 2020. godini kroz područja djelovanja opisana u djelatnostima Udruge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR 

„CHORUS ANGELICUS“ VARAŽDIN 
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PROVEDENE AKTIVNOSTI  

 

KONCERT „A. IGREC: PJESME ŠTOVANJA I HVALE“ NA 15. DANIMA 

MIHOLJA U CRKVI SV. MIHAELA ARKANĐELA U SRAČINCU 

• 27. rujna 2020. godine 

• Zbor „Chorus angelicus“, instrumentalni sastav, solisti Dorotea Ilčić, sopran, Luka Šopar, 

bariton, Magdalena Briševac, sopran 

• https://varazdinski.net.hr/vijesti/drustvo/3895422/dani-miholja-odigrana-nogometna-utakmica-i-

odrzana-kazalisna-predstava-ringispil/ 

• https://www.sracinec.hr/danas-je-miholje-blagdan-svetog-mihaela-arkandela-i-dan-opcine-sracinec/ 
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KONCERT NA „DANIMA MILKA KELEMENA“ U CRKVI BL. IVANA       

MERZA U SLATINI 

• 11. listopada 2020. godine 

• Zbor “Chorus angelicus”,  mo. Anđelko Igrec, Anđelko Ilčić, violina, Danijel Oto, klavir, Ana 

Horvat Štula, klarinet, Marko Horvat, rog, Filip Igrec, violončelo 

• koncert a capella djela svjetskih autora, skladbe varaždinskog skladatelja A. Igreca 

• https://milkokelemen.eu/program-xxvi-dmk/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=Dc935Zp0YiY&ab_channel=FelbarStudio 

• https://www.radioslatina.hr/chorus-angelicus-uljepsao-nedjeljnu-vecer/ 

• https://www.glas-slavonije.hr/445466/5/Chorus-Angelicus-iz-Varazdina-odrzao-sjajan-

koncert-crkvene-glazbe 
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 NOSAČ ZVUKA F. MENDELSSOHN: ILIJA 

• Izdavanje nosača zvuka live izvedbe oratorija Ilija F. Mendelssohna povodom 20. godišnjice 

djelovanja zbora Chorus angelicus u gradu Varaždinu 

• Zbor “Chorus angelicus”,  mo. Anđelko Igrec, Margareta Klobučar, sopran, Sonja Runje, alt, 

Ferencz Nemeth, tenor, Matija Meić, bas, zbor „Via“ Varaždin, Kantorei St. Stephan Baden, 

Savaria simfonijski orkestar Szombathely 
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   NOSAČ ZVUKA A. IGREC: GLASI VESELI 

• Produkcija, grafička izrada i izdavanje nosača zvuka originalnog djela varaždinskog 

skladatelja A. Igreca „Glasi veseli“ (s tradicionalnim tekstovima)  

• Zbor “Chorus angelicus”, mo. Anđelko Igrec, Božica Kopjar, orgulje, Mirta Lončarević, 

harfa, Dijana Bistrović, flauta, Hrvoje Philips, viola, Ivan Urli, vibrafon, zvona, Tomislav 

Ratković i Zvonimir Lazar, trube, Amina Belovari, rog, Hrvoje Sironić, trombon, Silvija 

Habunek, sopran, Hana Ilčić, sopran, Nikolina Virgej Pintar, mezzosopran, Mislav Lucić, 

tenor, Luka Šopar, bas 

• https://fb.watch/2I0V9-KXhw/ 
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OSTALE AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE 

• Redovite probe dva ili više puta tjedno  

• Audicije za prijem novih članova 

• Informiranje javnosti o aktivnostima zbora 

• Promocija zbora u medijima te putem društvenih mreža 

• Izrada promotivnih materijala  

 

SPONZORI 

 

    

      

    

 

 


