Dragi mladi glasbeniki, spoštovani starši,
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj vabi na glasbene
delavnice GLASBA V KLOŠTRU, ki bodo potekale od 26. do 28. avgusta 2019
v prostorih šole. Tema delavnic je SLOVENSKA POPEVKA. Melodije iz njenih
zlatih časov bomo obujali skupaj s kitaristom Matjažem Dajčarjem.
Odpeljali se bomo v glasbeni domišljijski svet, ki ga strokovno imenujemo
improvizacija. Spogledovali se bomo z načini, sistemi in pravili, s katerimi se
lahko svobodno sprehajamo skozi dane melodije in harmonije ter nam zato
ni potrebno skrbeti za »napake«. Delavnice so namenjene
instrumentalistom in pevcem od 3. razreda glasbene šole.

PRIJAVA je veljavna s potrdilom o plačilu, ki ga nakažite na TRR (Nova KBM):
SI56 0420 2000 3165 435, sklic: 00 760103, namen: GVK 2019, ime in
priimek otroka.
Prijave sprejemamo do 10. 06. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest na enaslov uprava@zgs-ptuj.si.
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na 0590 73 029.
Brez plačila prijave ne bomo upoštevali!
PRIJAVNICA
Ime in priimek: _______________________________________________

MATJAŽ DAJČAR uči jazz kitaro na Konservatoriju Maribor, na glasbeni šoli
Nocturno v Dornavi in na glasbeni šoli B.A.S.E. v Mariboru. Koncertira z različnimi
zasedbami, snema v svojem snemalnem studiu, dejaven je kot producent, aranžira
glasbo za druge in komponira svojo glasbo. Trenutno je najbolj aktiven s svojim
triom MatJazz in s skupinami The SwingTones, Proteus, Flat Hats ter Bluestime.
Leta 2000 je iz predmeta jazz kitara diplomiral na Brucknerjevem konservatoriju v
Linzu v Avstriji.
Našli ga boste na zgoščenkah »Potovanja«, »Drugačen svet«, »Lepe pesmi«,
»Telephonzolln-Blues«, »Gypsy Swing«, »A dream come true«, »Popolna
ljubezen«, »Največji«, »Brez besed«, »Libero«, »Ciproš«, »No mariachi«,
»Zatopato« in »Bambola«.

PROGRAM:
PONEDELJEK–SREDA:
09:00 zbiranje, družabne igre,
9:30–10:00 uigravanje in opevanje,
10:00–12:00 delavnice,
12:00–12:30 kosilo,
12:30–14:30 delavnice,
14:30–15:00 družabne igre / v sredo 14:30–15:30 odmor in sladoled,
15:30–16:30 generalka,
17:00 zaključni koncert.
CENA delavnic in kosil je 60 €.

Instrument in razred: __________________________________________
Ime in priimek staršev oz. skrbnikov: ______________________________
____________________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________
____________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________
E-pošta: _____________________________________________________
Spodaj podpisani se strinjam s pogoji plačila in dovoljujem organizatorjem
Glasbe v kloštru objavo fotografij svojega otroka.

V________________, dne_____________ Podpis:____________________

