POLETNA GLASBENA ŠOLA 2022
v organizaciji

Glasbene šole Instrumental.ko in Vokalne šole Arsana

PTUJ, 15.-21. JULIJ 2022
Prijave potekajo do zapolnitve mest.

PRIJAVNICA – BENDI
ŠTEVILKA PRIJAVE (izpolni organizator):
PODATKI UDELEŽENCA
Ime in priimek
Naslov
GSM
e-pošta
Dopolnjena starost
Glasbeno predznanje
PODATKI STARŠA ALI SKRBNIKA (če udeleženec ni polnoleten)
Ime in priimek
Naslov
GSM
e-pošta
TRR (za morebitno vračilo denarja)
Datum prijave:

Podpis:

S svojim podpisom soglašam z uporabo in obdelavo navedenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe Poletne glasbene šole 2022. Osebne podatke
bomo hranili do zaključka izvedbe Poletne glasbene šole 2022 in bodo do takrat hranjeni v elektronski in zični zbirki osebnih podatkov. Po končani
Poletni glasbeni šoli 2022 bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali in jih prenehali obdelova .
S svojim podpisom soglašam z morebitno javno navedbo in objavo udeleženčevega imena in priimka v zvezi s Poletno glasbeno šolo 2022 ter
Fes valom Arsana 2022. S svojim podpisom soglašam z morebitno javno objavo fotogra j, na katerih je fotogra ran udeleženec, v okviru izvedbe
Poletne glasbene šole 2022 in v okviru izvedbe zaključnega koncerta Poletne glasbene šole na Fes valu Arsana 2022.
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Projekt je podprla:

SPLOŠNE INFORMACIJE
KDAJ? Od 15. do 21. julija 2022 (delovni dnevi).
KJE? V prostorih Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.
ZA KOGA? Za mlade glasbenike med 8. in 18. letom, ki imajo osnovno ali napredno glasbeno znanje in jih zanima
igranje popa, rocka, bluesa, jazza, muzikalov, klasične glasbe in še česa v različnih bendih ter ostalih glasbenih
zasedbah.
KAKO? Vse dni bodo delavnice vodili mentorji, ki bodo poskrbeli za prijetno in sproščeno glasbeno vzdušje.
Delavnice bodo potekale v dopoldanskem času, v katerem bodo mentorji delali z udeleženci v sestavljenih
glasbenih zasedbah – bendih, ki bodo oblikovani glede na predznanje in interese udeležencev. Vsaka zasedba bo
naštudirala nekaj skladb za zaključni koncert. Med drugim bo možno tudi ustvarjanje in izvedba avtorskih skladb v
različnih instrumentalnih zasedbah. Mentorji bodo v sklopu poletne glasbene šole nastopili s krea vnim
pedagoškim pristopom, ki zajema različne glasbene žanre, od pop in rock glasbe do jazza, bluesa, klasične glasbe
in drugih glasbenih s lov.
Zaključni nastop na fes valu Arsana!
MENTORJI:
Marko Korošec – kitara, bas kitara, glasbene skupine (bendi)
Jernej Bezjak - bobni, tolkala, kitara, glasbene skupine (bendi)
Gregor Nestorov – bobni, tolkala, glasbene skupine (bendi)
Luka Gašparič – korepe cije
KOORDINACIJA IN KONTAKT:
Marko Korošec
040 667 392

instrumentalko.glasbena@gmail.com

KOTIZACIJA: 80 EUR za učence Glasbene šole Instrumental.ko
110 EUR za zunanje udeležence
Ko zacija se nakaže v enkratnem znesku na:
INSTRUMENTAL.KO Marko Korošec s.p.
IBAN: SI56 6100 0001 7850 093 (Delavska hranilnica)
Ma čna številka: 3474216000 Davčna številka: 15171361
Namen: ime in priimek udeleženca
Sklic: datum plačila
Prijavnico izpolnite in jo skenirano pošljete na elektronski naslov instrumentalko.glasbena@gmail.com. V roku 8
dni od oddaje prijavnice plačate ceoten znesek ko zacije.
Potrdilo o plačilu posredujete na kontaktni elektronski naslov. Prijava je veljavna po prejetju prijavnice in potrdila
o plačilu. Račun prejmete po elektronski poš v roku 15 dni od prejetja potrdila o plačilu.
V primeru neudeležbe ni vračila denarja. V primeru zdravniškega potrdila ali višje sile dobi udeleženec pravico do
š rih individualnih lekcij – termin po dogovoru.
Število udeležencev je omejeno! Če se zaradi premajhnega števila prijav (manj kot 12) ali zaradi ukrepov,
povezanih z virusom COVID-19, Poletna glasbena šola za bende 2022 ne izvede, dobite ko zacijo vrnjeno na TRR,
ki ste ga navedli, najkasneje do 31. 7. 2022.
URNIK
Petek (15. 7.), ponedeljek (18. 7.), torek (19. 7.) in sreda (20. 7.): vaje od 10. do 13. ure.
Četrtek (21. 7.): generalka ob 17. uri in Zaključni koncert udeležencev na Fes valu Arsana (Oder mladih) ob 19.
uri.
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Po prijavi bodo udeleženci poletne glasbene šole obveščeni o podrobnos h in dodatnih informacijah preko
elektronske pošte na navedeni elektronski naslov.
V primeru dodatnih vprašanj, smo na voljo na zgoraj navedeni kontaktni telefonski številki in elektronskem
naslovu.

