
"Zveza kočevarskih organizacij˝ Vas vljudno vabi na   nastop Vokalne 

skupine Cantate Domino na zaključni prireditvi ˝Dni kočevarske kultu-

re˝, ki se bo začela 19.9. 2015 ob 19,00 uri v središču vasi.  

Vokalna skupina Cantate Domino se bo predstavila s pesmimi v kočevarščini: 

MAIN DEARFLE – Moja vasica, DƏ VEGƏLAIN IN ROASHƏNGURTƏN – Ptičice v 

Rožnem vrtu,  PAIN ROASHNPRÜNN – Pri Rožnem studencu, BU HOSCHT DU 

HIN DOS RINGLE – Kam si dala prstan,  DAI SCHEANƏ MITSO - O ta lepa Micka 

in DAR GÖTSCHEABARSCHƏ PÜƏ -  Kočevarski fant (kočevarska himna)  

Poleg Voklne skupine Cantate Domino bodo nastopili še: Folklorna skuina TD 

Pod Srebotnikom,  PZ OŠ Dol. Toplice, otroška skupina Zavoda Mošnice– Mos-

chnitze in Kvintet Aeternum.  

Po končani slovesnosti bo zabava z ansamblom Topliška pomlad.  

 

VABLJENI NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV  

Kočevske Poljane, 19.9.2015 



 

     

Vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja 

Vokalno skupino Cantate Domino iz Kočevja je bila ustanovljena oktobra 1989. Skupina, ki ves čas deluje v mešani zasedbi, prepeva 

različne glasbene zvrsti: priredbe slovenskih in tujih ljudskih pesmi, slovensko in tujo sakralno glasbo, posebno božične pesmi, maše, 

gospele, priredbe slovenskih in tujih popevk. Njihova posebnost je prepevanje starih kočevarskih pesmi v jeziku Kočevarskih Nem-

cev, ki so 600 let živeli na Kočevskem. 

Skupina nastopa na posvetnih in cerkvenih prireditvah v domačem kraju in po Sloveniji, gostovala je na Hrvaškem, v Srbiji, v BIH, v 

Italiji, v Vatikanu, Avstriji, Franciji, v Rusiji, na Slovaškem ter Kanadi in ZDA, kjer je prepevala na svetovnem srečanju društev Koče-

varskih Nemcev v Torontu in pri slovenskih rojakih.  

Vokalna skupina je do sedaj izdala tri zgoščenke: ŽIVLJENJE JE PESEM, CANTATE DOMINO- POJTE GOSPODU z domačo in tujo božič-

no glasbo in PAIN ROASHNPRÜNN - PRI ROŽNEM STUDENCU z devetimi pesmimi v kočevarščini in devetimi slovenskimi pesmimi. .  

Vokalna skupina Cantate Domino je dobitnica bronastega priznanja na mednarodnem festivalu božičnih pesmi leta 2008 v Bratisla-

vi, bronastega priznanja  

Skupino od ustanovitve vodi Franc Štefanič, po poklicu kirurg travmatolog. 

Več na: http://www.gottscheer.eu/ 


