20. KLAVIRSKI DNEVI
PORTOROŽ 2021
petek in sobota, 12. in 13. november 2021,
v Avditoriju Portorož

ob 250-letnici Ludwiga van Beethovna
Spoštovane članice in člani Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA!
Veselimo se srečanja v živo na Klavirskih dnevih 2021 v Portorožu! Po kaotičnem letu negotovosti
vračamo naše delo na oder, da si z glasbo napolnimo bivanjske radosti. Drage kolegice in kolegi, izkusili
smo virtualno življenje in si prav zato še bolj želimo resničnih stikov in povezovanj v radostnih srečanjih.
Vljudno vabljeni na Klavirske dneve 2021 v Portorožu!
Organizacijski odbor DKPS – EPTA in Glasbena šola Koper, 20. Klavirske dneve posveča
250-letnici Ludwiga van Beethovna. Beethovnovo leto 2020 so zaznamovala številna glasbena dogajanja
po svetu. Ker smo morali lani zaradi izrednih razmer Klavirske dneve odpovedati, smo se odločili, da
bogato pripravljeno vsebino predstavimo na letošnji konferenci.
Na naših klavirskih dnevih se želimo pokloniti glasbenemu geniju, razkrivati njegova sporočila
današnjim generacijam in odkrivati brezčasnost glasbene umetnosti. Eden izmed velikih Beethovnovih
navdihov je bila prav gotovo narava in prav odsevi narave bodo zaživeli izpod prstov mladih pianistov na
velikem odru portoroškega Avditorija. Program obeta še veliko zanimivih pristopov, razmišljanj, raziskav
ter nenazadnje dva vrhunska koncerta. Petkov večer bo pripravil pianist Renato Chicco, ki bo poklon
Beethovnu predstavil kot inspiracijo za jazzovsko improvizacijo, sobotni koncert pa naslavlja mladi pianist
svetovnega slovesa Aleksander Gadžijev.

Na svidenje v Portorožu!
Obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj!
Kontakt in dodatne informacije:
Sanja Ibrakić, tajnica društva DKPS – EPTA
tajnistvo@epta.si
T: +386 40 552 925

PRIJAVA na Klavirske dneve 2021 Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA
Člani Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA imajo na konferenco prost vstop in se jim na
konferenco ni potrebno prijavljati. Prosimo, da članarino poravnate do 10. novembra 2021.
PODATKI ZA PLAČILO:
Priimek in ime plačnika:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Znesek: 30,00
Koda namena: OTHR
Namen plačila: Članarina EPTA za l. 2021
Rok plačila: 10. 11. 2021
IBAN prejemnika
SI56 0201 0025 3192 179
Referenca prejemnika
SI00
2021
Ime, ulica in kraj prejemnika
Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA
Stari trg 34
1000 Ljubljana
Ob registraciji plačilo članarine ne bo več možno!
Včlanitev za nove člane je možna preko www.epta.si
(razdelek »članstvo«).
Letna članarina znaša 30 €, učenci/dijaki/študenti imajo prost vstop.
Vsem udeležencem bomo po končani konferenci izdali potrdila o izobraževanju.
Za oba večerna koncerta (Renato Chicco in Aleksander Gadžijev) je potrebna vnaprejšnja rezervacija
vstopnic na blagajni Avditorija Portorož.
CENA VSTOPNIC:
RENATO CHICCO
• 5 € za člane, zunanje obiskovalce in študente
(za učence in dijake je obisk koncerta brezplačen)
ALEKSANDER GADŽIJEV
• 10 € za člane in zunanje obiskovalce
• 5 € za učence, dijake in študente
V nedeljo, 14. 10. 2021, bo v prostorih glasbene šole v Avditoriju, v organizaciji GŠ Koper, potekal
mojstrski tečaj Renata Chicca. Pasivna udeležba je brezplačna, prijava ni potrebna.
KOTIZACIJA – samo za NEČLANE:
Kotizacija za nečlane je 80 € za posamezen dan oziroma 120 € za celoten obisk 20. Klavirskih dni.
Nečlani se morajo obvezno prijaviti s prijavnico (v prilogi ali na spletni strani www.epta.si) in poravnati
kotizacijo do 10. 11. 2021.

