POLETNA WALDORFSKA GLASBENA ŠOLA
Ljubljana, 3. 7.- 6. 7. 2018
Letos bomo na Waldorfski šoli Ljubljana drugič organizirali poletno glasbeno šolo.
Poletna waldorfska glasbena šola je namenjena učencem waldorfske glasbene šole,
učencem waldorfske osnovne šole, waldorfske gimnazije ter zunanjim udeležencem od
2. razreda OŠ dalje, ki bi radi glasbeno ustvarjali, poglobili ali nadgradili svoje glasbeno
znanje z učitelji, ki poučujejo po principih waldorfske pedagogike.

Vsebina poletne glasbene šole:


Seminar za klavir

Mentorja: Ana Josimovska Cagnazzo in Antonio Cagnazzo


Seminar za kitaro

Mentorja: Jan Jarni in Uroš Rakovec


Seminar za violino in violo

Mentorica: Vera Magdevska


Seminar za flavto in kljunasto flavto

Mentorica: Ditka Kobol


Seminar za kljunasto flavto

Mentorica: Urška Cvetko


Seminar za jazz glasbo

Mentor: Žiga Fabbro

Vsi učenci se bodo poleg individualnih ur udeležili skupinskih delavnic (delavnica
telesnih tolkal, glasbeno ustvarjanje z Orffovim inštrumentarijem ter komorne
ustvarjalnice).
Komorne skupine se bodo oblikovale glede na individualne ure in jih bomo z učenci
določili ob začetku poletne šole.
Vsak dan bodo imeli učenci na razpolago tudi prostor, kjer bodo samostojno vadili, tako
utrdili pridobljena znanja in se pripravljali na zaključni nastop.

Urnik
Poletna waldorfska glasbena šola bo potekala med 8.00 in 15.00 po točno določenem
urniku, ki ga vam bomo poslali ob zaključku prijav.

Prijave
Prijavite se lahko s prijavnico, ki je del brošure.
Rok prijave: 29. 6. 2018.

Cena in plačilni pogoji
Cena poletne šole vključno s prehrano znaša za učence oz. dijake zavoda Waldorfska šola
Ljubljana 180 €, za zunanje udeležence 220€. Drugi in vsak nadaljnji otrok iz iste
družine ima 10% popust.
Po prejetju vaše prijave vam bomo poslali položnico za prijavnino oz. akontacijo za
poletno glasbeno šolo, ki znaša 45 € in jo je potrebno poravnati do 29. 6. 2018.
Ceno šolanja lahko učenci oz. dijaki zavoda WŠLJ poravnajo v dodatnih treh obrokih, kar
sporočijo na alenka.lednik@waldorf.si najkasneje do 29. 6. 2018.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Moniko Černe, tel. 01 434 55 70 ali na
monika.cerne@waldorf.si.

PRIJAVNICA
Ime in priimek udeleženca/udeleženke: __________________________________________
Datum rojstva: _____________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Prijavljam se na __________________________________________________________________

Ime in priimek starša oz. skrbnika: _________________________________________________
Telefonska številka: ______________________________________
E- mail naslov: ___________________________________________

Kraj in datum: _____________________________

Podpis staršev ali skrbnikov: _________________________________________________________

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Moniko Černe, tel. 01 434 55 70 ali na
monika.cerne@waldorf.si.

