P l á n č i n n o s t i – koncerty ZSZ, o. z.
v roku 2020
Január
- 05.01.2020 ned. - Novoročný koncert, ev. kostol sv. Michala, Sliač
- 06.01.2020 pon. - Trojkráľový koncert v kat. kostole, Budča
Február
- 07.02.2020 pia. - VČS ZSZ, o. z., Malá jedáleň ŠD pri TU vo Zvolene spojená s večer.
- 20.02.2020 štv. – Spomienka na dir. B. Vongreja k nedožitým 80. narod., KK Ľ. Štúra
Zvolen
- 22.02.2020 sob. – VII. Plesová zábava ZSZ, o. z. - KC TU vo Zvolene
Marec
- 27.-28.03.2020 pia.,so. – Tajov, zariadenie TU vo Zvolene, sústred. spevákov ZSZ
- príprava na plánované koncertné vystúpenia so zahraničnými SZ
Apríl
- 02.04.2020 štv. – spoločný koncert Zvolenský spevácky zbor,o. z. so SZ
Cantica Collegium Musicum, Martin, Zvolen. zámok - kaplnka
- 19.04.2020 ned. – Poveľkonočný koncert ZSZ, o. z. v obci Podhorie
Máj
Jún
-

07.05.2020 štv. - Vystúpenie ZSZ, o. z. pri príležitosti ukončenia II. sv. vojny
Koncert ZSZ, o. z. pre klientov Domova dôchodcov a DSS na sídlisku Sekier
(konkrétny termín bude ešte upresnený)
23.05.2020 sob. - BUDKOV Sanktuárium, národná púť, výr. Jána Pavla II.(Ladce)

12.06.2020 pia. - Spoločný koncert ZSZ, o. z. s pozvaným zahraničným speváckymi
zborom z Kanady, Evan kostol sv. Trojice Zvolen
19.-21.06.2020 pia.- ned.- Sakrálny festival „Cantate deo“ Rzesov, Poľsko
Vystúpenie ZSZ, o. z. na promóciách UTV aula TU vo Zvolene (termín bude upres.)

Júl - August
- Sústredenie spevákov ZSZ, v SR 1-2 dni (termín a miesto bude upresnené)
- 05.07.2020 ned.- vystúpenie (koncert) pri príležitosti sv. Cyrila a Metoda – miesto bude
ešte upresnené
- 21.08.2020 pia. – koncert ZSZ v Rajskej záhrade pri kostole Milosrdných bratov
v Bratislave
- 22.-23.08.2020 – plánovaná družobná návšteva a koncerty v Srbsku – Báč, Selenča
September
- 05.09.2020 sob. - Vystúpenie ZSZ, o. z. pri otvorení národno-historicko-turistickej akcie
– Národný výstup na Pustý hrad - Park Ľudovíta Štúra, Zvolen
- 26.-27.09.2020 - Festival spev. zborov - členov Matice slovenskej, Brezno

Október
- 16.10.2020 pia. – Zvolenský manifest, vystúpenie ZSZ - pamätník Hlinka-Rázus, MO
MS
- 23.-25.10.2020 pia.- ned. - Zvolenský festival speváckych zborov - XII. ročník,
sprievodné festivalové podujatia (2 koncerty) - KC TU vo Zvolene, Zvol. zámok
- 28.10.2020 str. - Deň vzniku ČSR – koncertný zájazd do ČR
November
- 07.-08.11.2020 - Súťažná prehliadka V. F. Bystrého v Banskej Bystrici
- Koncert ZSZ, o. z. vo Zvolene (kostole), príp. v kúpeľ. mestách v okolí (Brusno, Sliač,
iné) alebo vo vybranej obci v blízkom okolí Zvolena (napr. Babiná, Badín, Sliač, Budča,
Čerín..)
December
1. – 10.12.2020 štr. - Vianočný koncert DD a DSS – Sekier-Záhonok
2. - 13.12. 2020 ned. - Vianočný koncert - Rytierska sieň Zvolenského zámku
3. – Vianočný koncert v rámci programu podujatia mesta Zvolen – kostol, zámok,
námestie

Vo Zvolene, január 2020

Vedenie ZSZ, o. z.

