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RAZPIS 
PROJEKTI GLASBENIH ŠOL 

za Klavirske dni Velenje 2017 

Spoštovani! 

 

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

Koželjskega Velenje. Tematika konference se glasi TRADICIJA DANES. 

 

Bogastvo in lepota klasične glasbe sta v njeni trajnosti, saj se nam njena vrednost odstira počasi. Ko 

glasbeno izkušnjo podoživimo po več letih, je drugačna, bolj naša, bolj intimna in prav zato v svetu 

edinstvena. S to večstoletno bogato dediščino največjih glasbenih dosežkov zahodnega sveta 

moramo skrbno ravnati in poskrbeti, da se ohranja in nadaljuje. Na nas pedagogih je, da najdemo in 

vzgajamo mlade glasbene talente, ki bodo to izročilo zmogli prenašati naprej. Prav tako mora biti 

naša velika skrb vzgoja bodočega poslušalstva, ki bo skozi lastne pozitivne glasbene izkušnje 

prepoznalo njegovo kvaliteto. Čeprav se neprestano pritožujemo nad praznimi koncertnimi 

dvoranami, nekje drugje v svetu pravkar z veliko žlico zajemajo "našo - zahodno" tradicijo, gradijo 

koncertne dvorane in govorijo o obsedenosti s klasično glasbo.  

 

Kaj skoraj pozabljenega se skriva v zakladnici klavirskega repertoarja, katera dela so naš kanon, pa 

smo jih v letih hlastanja v slogu "višje, hitreje, močneje" prezrli? Kako jih vidimo danes, so danes 

drugačna kot so bila takrat, ko smo prve korake v svet glasbe naredili sami? Kako jih naj predstavimo 

sodobnim otrokom, da bodo kljub konkurenci elektronskih novotarij privlačna?   

 

Vabimo vas, da skozi to prizmo pogledate tudi vi, ko boste pripravljali projekt šole. 

 

Kot vsako leto, vabimo tudi, da v svojih projektih počastite obletnice skladateljev kot so Franz 

Schubert, Enrique Granados, Johannes Brahms, Maurice Ravel, George Gershwin in morda še kdo. 

 

Vsebinsko zaokrožen projekt lahko traja največ 25 minut (vključno s tekstom, aplavzi in prihodom na 

oder). Projekte lahko oblikujete tudi v sodelovanju z drugimi glasbenimi šolami.  

 

Prijavljene projekte bo na podlagi razpisanih pogojev obravnaval organizacijski odbor Klavirskih dni. 

Kontaktne osebe prijavljenih projektov bodo o sklepih organizacijskega odbora in rezultatih razpisa 

obveščene najkasneje do 15. junija 2017. 

 

Prijave zbiramo do 20. maja 2017 po elektronski pošti na klavirski.dnevi@epta.si 

 

Dodatne informacije:  tajnistvo@epta.si, www.epta.si, Facebook: Epta Slovenia, 

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

 

Vabljeni, da se nam letos pridružite tudi Vi in z Vašim projektom obogatite Klavirske dneve. 

Organizacijski odbor Klavirskih dni Velenje 2017 

Velenje, 14. 3. 2017 
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PRIJAVNICA 
na razpis PROJEKTI GLASBENIH ŠOL* 

za 17. Klavirske dni, Velenje 2017 
 

 

Naslov projekta:  

 

Dodatne informacije o vsebini 

projekta: 

(utemeljitev, obrazložitev vsebine 

in namembnosti projekta) 

 

 

 

 

Kontaktna oseba projekta: 

 

 

ime: 

e-naslov: 

telefon: 

Glasbena šola:  

Minutaža celotnega projekta:  

Posebne tehnične zahteve 

projekta: 

 

Druge opombe:  

 

Obvezna priloga, ki mora biti poslana v elektronski obliki: 

OKVIRNI PROGRAM, ki mora vsebovati 

e ime nastopajočega,  

e razred inštrumenta, 

e ime mentorja, 

e natančne podatke o skladbi. 

 

Spremembe programa bodo, v okviru minutaže, možne do tiskanja konferenčne brošure - 

predvidoma 14. oktobra 2017. 

 

Rok prijave: 20. maj 2017 

 

*Prijavnica se nahaja tudi na spletni  strani www.epta.si 

Predloga za program se nahaja tudi na spletni  strani www.epta.si 
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