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• Ljubezen naj gre vedno v cvet (prir. Š. Avsenak)
• Popotnik (Č. Sojar Voglar)

 

• Kaj je ncoə za n' fajn vəčir (prir. E. Oražem)
• Pojdem v Rute (prir. A. Nagele)
• Nmav čriez jizaro (prir. S. Mihelič)
• Dva žlahtna bisera imam (prir. P. Kernjak)
• Čej so tiste stəzice (prir. H. Lavrenčič)

 

• Mrak / R. Gobec
• Tam nad jezerom / R. Savin
• Plovi mi, moj brode / prir. A. Čopi
• Če bi jaz bila fčelica / prir. T. Vulc

 

• Pesem o vigredi / prir. L. Kramolc
• Moj puəbəč rajža z Hraca v Wiən
   / prir. Z. Švikaršič
• Sem šev, sem šev čez gmajnico 
  / prir. H. Lavrenčič
• Rož, Podjuna, Zila / P. Kernjak
• Visoki rej / prir. L. Lebič

• Petelinček je zapel / prir. H. Lavrenčič 

program KOMORNI ZBOR MUSICA VIVA 
je bil ustanovljen leta 2006. V njem prepeva okoli 
30 pevcev iz Tolmina in okolice. Glavno poslanstvo 
zborov na tem področju, kjer se prepletajo slovanski, 
romanski in germanski vplivi, je bila vselej skrb za 
ohranjanje in promoviranje slovenske zborovske 
tradicije. Le-ta je bila v vsej burni zgodovini prav na 
tem koncu Slovenije še posebej močna, saj je pesem 
krajem ob meji vselej predstavljala sredstvo za 
ohranjanje narodne identitete in pripadnosti slovenski 
kulturi. To izročilo spoštuje in neguje tudi Musica Viva.

V dvanajstih letih svojega delovanja je zbor pripravil 
številne koncerte ter zapel na številnih prireditvah 
doma in drugje. V svoje programe vselej vnaša 
tradicionalne elemente ljudske glasbe, skrbi pa tudi za 
promocijo sodobne ustvarjalnosti predvsem domačih 
avtorjev. V vse nastope, vsa tekmovanja, srečanja in 
sodelovanja so vtkane številne ure vaj, predvsem pa 
iskrena želja po sistematskem, intenzivnem delu in 
napredku.

MEŠANI PEVSKI ZBOR DANICA 
vodi mag. Stanko Polzer. Zbor ima v zadnjih letih 
navadno okoli 50 pevk in pevcev. Glavno nalogo vidi 
v ohranjanju in podajanju slovenske narodne in 
umetne pesmi. Prizadeva se za načrtno glasovno 
šolanje pevk in pevcev. Sodeluje tudi pri raznih pevskih 
tekmovanjih. Tako je leta 2005 v Mariboru na tekmovanju 
»Naša pesem« dosegel srebrno plaketo, leta 2012 pa je 
na vsekoroškem tekmovanju postal »Koroški zbor leta«.
Gostovanja so zbor vodila že v mnoge srednjeevropske 
države, dvakrat tudi v Ukrajino (1993, 2003) ter v ZDA in 
Kanado (1995), kjer so obiskali slovenske rojake.

MePZ Danica je eden najvidnejših nosilcev kulture v 
občini Škocjan - St. Kanzian v Podjuni in pomembno 
prispeva k ohranitvi slovenskega jezika na Koroškem. 
Zbor je leta 1912 ustanovil slepi organist Andrej 
Mičej iz Šentvida v Podjuni. Po drugi svetovni vojni 
je prevzel odgovornost za pevsko dejavnost Hanzej 
Kežar, ki je bil več kot 45 let duša pevskega delovanja. 
Leta 1992 je predal vodenje zbora današnjemu 
zborovodji Stanku Polzerju. 

MIRO BOŽIČ, sicer po poklicu arhitekt, a tudi 
izjemen virtuoz na ustni harmoniki. Njegove izvedbe 
navdušujejo obiskovalce tako pri nas kot na tujem, saj 
je nastopil na mnogih koncertih in festivalih v tujini. 
Posnel je več zgoščenk in sodeloval z znanimi 
akademskimi glasbeniki ter komornimi skupinami 
in orkestri. Izvaja zelo raznolik repertoar – od ljudske 
do klasične glasbe ,bluesa in jazza. Pripravlja tudi 
posebne projekte na nenavadnih mestih in se vedno 
rad odzove na povabila številnih umetnikov in 
organizatorjev prireditev.


