
MPZ Drenova

Studeni 2022   broj 3.

Klasika na 
Drenovi

Sjajan koncert Stipe Bilića, 
Anthonya Havelke i Dore Draclin

Najaktivniji kolektiv u 
projektu Društvenog 
centra Drenova 

Besplatna kopija samo za vas 
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Dugogodišnja tradicija Mješovitog pjevačkog zbora Drenova se nastavlja u novom sastavu sa maestrom 
Nedjeljkom Srebovt.  

U sklopu projekta Društveni centar Drenova MPZ Drenova održavao je probe u prostorijama društvenog centra 
utorkom i četvrtkom, osim u doba početka pandemije kada je zborovima bilo onemogućeno sastajanje.  

Članovima zbora takva situacija izuzetno je otežala djelovanje, kako proba tako i nastupa. Ali uz dobru volju 
maestre Nedjeljke Srebovt te želju za pjevanjem i druženjem, članovi MPZ Drenova intenzivirali su svoje probe, 
vrijedno radili na uvježbavanju repertoara pa su spremni dočekali nastupe.  

Zbog pandemijske situacije zbor je započeo sa probama u lipnju 2021. godine. Odlično vrijeme za otvorene 
prozore pa je DCD oživio uz pjesmu i smijeh.  Jer na probama MPZ Drenova uvijek je veselo. 

MO Drenova je jedan od rijetkih mjesnih odbora koji ima svoju himnu.  Na tekst Christiana Grailacha, 
nekadašnjeg člana zbora, pjesmu „Drenova“ uglazbio je Spartaco Črnjarić, a za zbor aranžirao Ivica Frleta. MPZ 
Drenova sa zadovoljstvom redovito izvodi ovu lijepu pjesmu.  

 

 

 

MJEŠOVITI PJEVAČKI 
ZBOR DRENOVA  
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Prvi koncert MPZ Drenova 
održao je u sklopu svečanog 
otvaranja obnovljene zgrade 
Društvenog centra Drenova  
4. rujna 2021. Sjajan početak 
trodnevnog slavlja i veliki 
pljesak za prvi nastup nakon 
duge pauze. Naslovna 
fotografija pokazuje više od 
riječi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na sljedeći nastup stigao 
je ubrzo iz Kostrene za svečano 
obilježavanje 5. godišnjice 
vokalnog sastava Luštrin u 
Narodnoj čitaonici u Kostreni. 
MPZ Drenova nastupio je 9. 
listopada 2021. sa starim ali i 
novim repertoarom. Publici su 
se posebno svidjele nove 
pjesme „Djevojko mala“ i „Život 
je lijep“ koje je maestra 
Nedjeljka Srebovt prilagodila za 
zbor.  

 

 

 

 

Nastup zbora u Kostreni 

Nastup zbora na Drenovi 
Kostreni  
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Nažalost, u jesen 2021. 
ograničenja zbog pandemije su 
se nastavila, ali zbor je odlučio da 
će nastaviti s probama uz 
pridržavanje svih epidemioloških 
mjera. Kako sami kažu nije bilo 
lako, ali uspjeli su se pripremiti 
za Božićni koncert 17. prosinca 
2021. koji se održao na 
otvorenom u dvorištu 
Društvenog centra Drenova. 
Gost na koncertu bio je vokalni 
sastav Luštrin iz Kostrene uz 
umjetničkog voditelja Andreja 

Babića. Uz kuhano vino i pjesmu gosti i posjetitelji zajedno su okitili božićnu jelku u dvorištu. 

MPZ Drenova zbog i dalje prisutne pandemijske situacije napravio je pauzu sa probama do ožujka 2022. godine. 
Uz novi polet i želju za pjevanjem MPZ Drenova uvježbao je odličan repertoar za nastup u ljetnom ciklusu.  

U sklopu manifestacije Ljeto na Drenovi 2022. 7. srpnja MPZ Drenova održao je koncert uz goste iz Klane 
Mješovito pjevačkog lovačkog zbora Matko Laginja. Oba zbora vodi maestra Nedjeljka Srebovt, pa su zborovi 
imali priliku nekoliko pjesama zapjevati zajedno. Zborovi su se nakon nastupa nastavili družiti uz ukusne slastice i, 
naravno, pjesmu!  

 

 

 

Božićni koncert 

Nastup sa gostima iz 
Klane 
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Već sljedeći tjedan 14. srpnja 2022. MPZ Drenova nastupio je na Cvetkovom trgu na Danima Drenove. Odličan 
ljetni koncert uz podršku nekolicine vjernih bivših članova koji su se pridružili zboru pjevajući pjesmu Drenova. 
Ljetni koncerti su svima omiljeni jer je druženje zagarantirano još dugo u noć u kafiću Dominus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon kratke ljetne pauze zbor je nastavio vježbati, a početkom rujna pridružili su nam se i novi članovi. Vježbao 
se repertoar za manifestaciju Dani drenjule koji se obilježavaju početkom listopada kada se od plodova drena 
prave čajevi, marmelade i likeri.  

Završnica programa Dana 
drenjule 2022. uslijed lošeg 
vremena održala se umjesto 
u dvorištu u prostoru 
Društvenog centra 
Drenova. Završni dan 
manifestacije  Dani 
drenjule, MPZ Drenova 
uljepšao je koncertom. 
Uvijek rado slušane izvedbe 
Djevojko mala i Život je 
lijep, osim pjevanja publike 
sa zborom, ovaj put 
potaknule su posjetitelje i 
na ples.  

 

 

 

Dani Drenove 2022 
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Pred kraj dvogodišnjeg projekta Društveni centar Drenova, probe MPZ Drenova održavale su se gotovo svaki dan. 
Iako je izgledalo gotovo nemoguće dostići planirani broj proba i nastupa, članovi zbora uz sjajnu maestru uspjeli 
su se dogovoriti oko rasporeda proba i zadani cilj je postignut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posljednjeg dana projekta, 17. studenog 2022. MPZ Drenova obilježio je zadnjom probom i koncertom uz 
zakusku i druženje. Na klavinovi zbor je pratio uvijek dragi gost Mladen Žmak. 

 DCD Kraj projekta 
Drenjule 2022 
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Zbor, osvježen novim članovima i nakon ovog projekta nastavlja sa probama te uvježbava božićni repertoar za 3 
predstojeća nastupa u prosincu 2022.  

 

 

Tekst i fotografije – pripremili članovi Zbora MPZ Drenova i udruge Bez granica. Sadržaj je isključiva odgovornost Udruge 
Bez granica. Nositelj projekta „Društveni centar Drenova“ i vodeći partner je Udruga Bez granica, a partneri na projektu su 
Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga za očuvanje i promicanje drenjule Dren Rijeka te Grad Rijeka. Projekt 
sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.  

 

 

U sklopu projekta Društveni centar Drenova zbor je bio najaktivniji. 
Imao je sveukupno 104 probe i 4 zvanična koncerta u prostoru DCD-a 
te nastup u Kostreni i na Cvetkovom trgu. 


