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Pozdravljeni, 

pri Združenju cerkvenih pevskih zborov – Gorica  izvajamo projekt Opus Emila Komela, skladatelja in 
pedagoga. Vsa njegova dela, ki nam bo uspelo zbrati, nameravamo digitalizirati na DVD in jih nato zastonj 
nuditi, v mejah razpoložljivih zgoščenk, vsem interesentom. Ravno tako bomo njegove najznačilnejše in najbolj 
dovršene skladbe natiskali v zbirki (zbirkah), ki jih bomo nato, v mejah razpoložljivih izvodov, brezplačno delili. 
Da bomo to dosegli zbiramo celotni Komelov opus; posamezna dela so lahko v izvirniku, prepisu, ciklostilu, 
tiskana, vključena v neko zbirko itd. 

V sklopu kontaktiranja raznih subjektov, ki bi lahko imeli shranjene katere Komelove skladbe oziroma 
vedeli kje se nahajajo, se obračamo tudi na Vas s prošnjo, da nam sporočite, če imate v župnišču, cerkvi, 
arhivu pevskega zbora itd. shranjene partiture tega skladatelja. Če jih imate, Vas prosimo, da nam sporočite 
in obenem dovolite, da jih skeniramo oziroma fotokopiramo, tako da bomo lahko preverili, če so ta dela že 
med tistimi, ki nam jih je uspelo najti ali so nekaj novega; v tem primeru je naša želja postaviti tudi te partiture 
(digitalizacija, tisk) na razpolago širše javnosti seveda z navedbo, kje smo jih našli. Če Vaši arhivi niso popisani, 
menite pa, da lahko vsebujejo dela omenjenega skladatelja, imamo možnost, da pošljemo do Vas osebo, ki bo, 
v soglasju z Vami oziroma pevovodjem ali drugim odgovornim te arhive pregledala. Nekateri ste nam že pred 
časom posredovali razne Komelove partiture in se Vam za to zahvaljujemo. 

Za nas bi bila dragocena tudi katerakoli informacija o drugih možnih lokacijah Komelovih del. Znano 
je, da si je mnogo dopisoval z duhovnikom in skladateljem Vinkom Vodopivcem; možno je torej, da kjer so 
shranjena Vodopivčeva dela, je vmes tudi kaj Komelovega. 

V prihodnjih dneh Vas bomo telefonsko kontaktirali. Že prej pa smo Vam na razpolago za katerokoli 
pojasnilo na elektronski pošti corili01@gorica.191.it oziroma na telefonu 0481-31817: ponedeljek in sreda 
8.00 – 18.00, torek, četrtek in petek 8.00 – 14.00. 

 

Prepričani v Vaše sodelovanje, Vas lepo pozdravljamo. 

 

Gorica, 11. aprila 2016 

 

 

 

za Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica 

tajnica Monica Quaggiato 
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