(Vrlo)kratka povijet HPGD Zoranid:

"Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranid" djeluje od 1908. godine, kad se iz Hrvatskog društva
Sokol (osnovanog 1885) izdvojila pjevačka sekcija. Na osnivačkoj skupštini održanoj 21. travnja 1908.
godine odlučeno je da se Društvo nazove imenom autora prvog hrvatskog romana, Petra Zoranića, u
čast 400-te obljetnica njegova rođenja. Tijekom svoje iznimno bogate povijesti Zoranid je djelovao
kroz različite vokalne i instrumentalne sastave, a ved u prvoj godini postojanja pokrenuo je i svoju
"pjevačku i glazbenu školu", prvu u Dalmaciji. Prvi i Drugi svjetski rat zaustavili su mu zamah, a rad je
obnovljen 1945. godine. U jednom razdoblju u Zoraniću su djelovali dječji te omladinski zbor, više
godina s uspjehom je radila dramska sekcija, a nekoliko posljednjih desetljeda, uz mješoviti zbor u
radu Društva aktivno djeluju klape - gotovo deset godina "Zadranke", koja je u Zoraniću i osnovana,
potom dva desetljeda "Intrade" i od prije šest godine klapa "Petar Zoranić" sastavljena od članova
zbora. Pjesma nije zamirala ni u najtežim danima Domovinskog rata. U dugoj povijesti Zoranida
izmijenili su se brojni dirigenti, a najdulje je zbor vodio maestro Antun Dolički kojega je nakon 27
godina, 2006. zamijenio mladi, ali ved nagrađivani pijanist, profesor u Glazbenoj školi Blagoja Berse,
Jurica Šoša. Uloga ovog Društva u glazbenom i uopde kulturnom životu Zadra i šire zadarske regije je
nezamjenljiva. Zoranid je dio hrvatske kulturne povijesti, posebice povijesti Zadra u kojemu,
vjerojatno, nema obitelji koja u proteklim desetljedima u tom društvu nije imala barem jednog svog
člana. Proslavljajudi veliki jubilej, 100-tu obljetnicu HPGD-a Zoranić, njegov je zbor tijekom 2008.
godine izveo četiri različita koncerta. Tri su snimljena u živo i stavljena na CD "Zoranić pjeva". U
svojoj, preko 100 godina dugoj povijesti, Društvo je gostovalo i koncertiralo u mnogim europskim
zemljama, u mnogima i više puta, osvajalo brojne nagrade i priznanja. Zbor redovito sudjeluje na
natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova (Zadar, Rijeka, Zagreb, Novi Vinodolski, Novigrad Istarski), na
inozemnima (Beč, Budimpešta, Veszprem, Bratislava, San Marino, Berlin) kao i na Danima duhovne
glazbe Cro Patria u Splitu.

