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Drage seminaristi, 

Bliža se naše srečanje in nestrpno že pričakujemo, kakšna pisana druščina se bo podala v 

veselo ustvarjanje z glasbo. Posredujemo vam nekaj informacij v zvezi s potekom 

sobotnega seminarja: 

KDAJ?: 

SOBOTA, 30. 1. 2016; od 8.30 – 15.45 

KJE?:  

Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana-Polje 

Pred šolo je večje parkirišče.  

 

 

URNIK 

KAJ KDAJ 
Prihod, evidenca, pozdravljanje, prva kavica... 
 

8.15 

1. Delavnica  
Tadeja Marz Novak - Plesne, gibalne in ritmične igre pri 
pouku 
 
 

8.30 – 10.00 

Kratek odmor 15 min 
2. Delavnica 

Petra Brdnik Juhart – Orff –Schulwerk, glasba-govor-gib 
10.15 – 11. 45 

Ljubljana 

CENTER 

Ljubljana 

ZALOG 
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Daljši odmor 45 min 

3. Delavnica 
Petra Brdnik Juhart in Tadeja Mraz Novak – glasbena ura 
na razredni in predmetni stopnji 

 
 

12.30 – 14.00 

Kratejk odmor 15 min 
4. Delavnica 

Franci Krevh – Kako velika je družina tolkal 
 

14.15 – 15. 45 

  

OBLEKA IN OBUTEV 

Ker bo naš seminar izrazito »izkustveno aktiven«, zelo toplo priporočamo udobna oblačila in 

obutev, ki omogoča ples, gibanje, hitre premike. Priporočamo kratke rokave in športno obutev za 

plesno delavnico. 

PRIPOMOČKI 

Med drugim se bomo v 4. delavnici lotili skladbe, ki je primernejša za tretjo triado in srednjo 

šolo, kjer so otroci z že zelo visokim nivojem znanja v igranju na klasična glasbila. Zato prosimo, 

da s sabo prinesete inštrument, ki ga mogoče igrate (kljunasta/prečna flavta, kitara, pozavna, 

saksofon itd.). Vse, ki niste glasbenice in ne igrate inštrumenta, lepo prosimo BREZ PANIKE, 

najlepši inštrument je naše telo in naš glas.  

HRANA IN PIJAČA 

Za hrano in pijačo poskrbite sami. Zjutraj in med prvim odmorom, bo na voljo kavica (sladka, 

grenka, z mlekom, brez mleka). Priporočamo plastenko vode, sadje, žitne tablice ipd. V bližini 

šole je manjša trgovina. 

PRODAJA INŠTRUMENTOV 

V času seminarja, bo v avli šole prodaja in ogled Orffovih inštrumentov in pripomočkov. Vse 

inštrumente si boste lahko ogledali, preizkusili ali naročili/kupili po veni s seminarskim 

popustom. Inštrumente bo razstavljala trfovina Melodija. Če imate v načrtu nakup inštrumentov 

je to odlična priložnost. 

PLAČILO KOTIZACIJE in POTRDILO O UDELEŽBI 

Račun za plačilo kotizacije bo izzstavljen po seminarju. Prosimo, če zjutraj pri vpisu v evidenco 

preverite tudi točne podatke o plačniku. 

Po končanem seminarju boste prejeli tudi potrdilo o opravljenem seminarju. 

INFORMACIJE 

Če potrebujete še kakšno informacijo ali se morda izgubite, nas lahko pokličete na: 

O31 409 894 Tadeja 
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Se vidimo v soboto, do takrat pa lep pozdrav, 

Frene, Petra in Tadeja 


