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RAZPIS  

EPTA FORUM  

za predavanje na Klavirskih dnevih, Velenje 2017 

 

Spoštovane članice in člani EPTA Slovenije! 

 

Predavanja v okviru Eptinega Foruma, ki jih organizacijski odbor na pobudo izvršnega odbora Epta v 

zadnjih letih redno uvršča na program Klavirskih dni, dokazujejo, da imamo v svojih vrstah veliko 

kolegov, katerih znanje in izkušnje lahko z zanimanjem spoznavamo in tako spodbujamo njihovo in 

našo nadaljnjo rast. Morda je tudi za Vas sledeči razpis spodbuda, da se predstavite in prispevate k 

razvoju slovenske klavirske pedagogike! 

 

Letošnji Klavirski dnevi bodo potekali 24. in 25. novembra 2017 na Glasbeni šoli Frana Koruna 

Koželjskega Velenje. Tematika konference se glasi TRADICIJA DANES. Organizacijski odbor bo za 

sklop predavanj Epta Forum predvidoma namenil 90 minut (3 predavanja). 

 

Pogoji razpisa so sledeči: 

e Na Epta Forum se lahko s svojim predavanjem ali predavanjem z recitalom prijavijo člani 

društva. 

e Dolžina predavanja (vključno z vsemi pripravami in zaključkom) je lahko največ 25 minut. 

e Prednost bodo imela predavanja, ki se navezujejo  na temo konference: 

a) tradicija v klasični glasbi; 

b) tradicija v artikulaciji, pedalizaciji oziroma izvajalskemu stilu; 

c) tradicija in sodobni otroci; 

d) dobrodošla so tudi predavanja iz drugih pedagoških tem. 

 

Organizator predavanj in stroškov, povezanih z njimi, ne honorira, pač pa nudi potrdila, ki se lahko 

uveljavijo pri napredovanju v nazive in plačne razrede. 

 

Rok za prijavo na razpis je 20. maj 2017. 

Prijavnico (glej 2. stran) in zahtevane priloge pošljete na: 

     klavirski.dnevi@epta.si 

 

Prijavljene vloge bo obravnaval organizacijski odbor Klavirskih dni. O sklepih le-tega  boste 

obveščeni po elektronski pošti, najkasneje do 15. junija 2017. 

Dodatne informacije:  tajnistvo@epta.si, www.epta.si 

   Glasbena šola Velenje, kontaktna oseba: Ines Ivanovič (041 764 280) 

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju!  

 

Organizacijski odbor Klavirskih dni Velenje 2017                                                                         

 

  Velenje, 14. 3. 2017  
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PRIJAVNICA 
na razpis za EPTA Forum 

za predavanja na 17. Klavirskih dnevih, Velenje 2017 

 

 

 

Ime in priimek: 

 

 

 

Točen naslov: 

 

 

Elektronski naslov: 

 

 

Telefon: 

 

 

 

 

 

Tematski naslov  

predavanja 

ali predavanja z 

recitalom: 

 

 

Minutaža: 

 

 

 

Opombe:  

(zahteve po posebni opremi) 

 

 

 

 

Obvezne priloge, ki morajo biti poslane v elektronski obliki: 

- življenjepis (max. 150 besed) 

- kvalitetna fotografija (jpg. format) 

- povzetek predavanja (max. 150 besed) 

 

Izpolnjeno prijavnico z vsemi prilogami pošljite na naslov: klavirski.dnevi@epta.si 

Rok prijave je 20. maj 2017. 
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