
  

 
 

 
Vabilo na 

 

21. KLAVIRSKE DNEVE  
SLOVENJ GRADEC 2022, 

 

ki bodo potekali 
 

v petek in soboto, 11. in 12. novembra 2022, 
v Slovenj Gradcu 

 
na temo 

 

“Z RITMOM SKOZI ČAS” 
 

 
 
Spoštovane članice in člani Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA! 
 
Veselimo se srečanja z vami na Klavirskih dnevih 2022 v Slovenj Gradcu. V iztekanju nemirnega – z vojno očrnjenega 
– leta, se bomo za trenutek umaknili v svet glasbe – našega neizrekljivega bogastva, našega privilegija – kjer glavna 
vodila ostajajo ljubezen, lepota in ravnotežje. Umetniško zatočišče in svež zrak nam bo ponudilo mirno predalpsko 
koroško mestece vgnezdeno med vznožje Uršlje gore in Pohorja. V svoji dolgi in bogati zgodovini je rodilo in navdihnilo 
številne slovenske umetnike, med njimi tudi Franca Bernekerja – pionirja modernega slovenskega kiparstva in vélikega 
skladateljskega genija pozno-romantičnega samospeva – Huga Wolfa.  
 
Organizacijski odbor 21. Klavirskih dni v sestavi članov Izvršnega odbora DKPS – EPTA in Glasbene šole Slovenj Gradec 
je za osrednjo temo letošnje konference izbral ritem in čas. Kaj je čas v glasbi in kako ga organiziramo? Kaj je glasba 
v času; kako glasba spreminja naše občutenje časa? Je ritem res prvo in najosnovnejše v glasbi? Kako se je razvijal 
ritem skozi čas? In kako svoboden je lahko čas v izvedbi ritma? Kdaj in kako seznaniti z ritmom najmlajše učence? 
Katere zakladnice temperamentnih ritmičnih skladb poznamo v mladinski klavirski literaturi? Vse to in še mnogo več 
se bomo spraševali na letošnjih 21. Klavirskih dnevih. Z nami bodo zanimivi predavatelji, sogovorniki, šole z vselej 
domiselnimi projekti, spoznavali bomo novo slovensko mladinsko klavirsko literaturo, v različnih preoblekah pa nas 
bo obiskal celo Hugo Wolf. Oba dneva bomo okronali z vrhunskim klavirskim recitalom; prvega bo odigral makedonski 
pianist Simon Trpčeski, drugega pa slovenski pianist Sašo Vollmaier.  
Predvsem pa boste, drage kolegice in kolegi, to dvodnevno druženje okronali vi; z ritmom vaše prisotnosti, 
pedagoškega zanosa ter z brezčasnostjo vašega znanja in želje po učenju ter povezovanju.  
Snidimo se v čast klavirju in glasbi – dvema izmed najlepših izumov človeka!  
 
Na svidenje v Slovenj Gradcu! 
 
 

Kontakt in dodatne informacije: 
Tamara Ražem Locatelli, tajnica društva DKPS – EPTA 
tajnistvo@epta.si 
T: +386 31 335 74 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIJAVA NA KLAVIRSKE DNEVE 2022 Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA 

 

Člani Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA, ki ste poravnali letno članarino, imate prost vstop na 

konferenco in se vam ni potrebno posebej prijaviti. Prosimo le, da poravnate letno članarino do 28. oktobra 2022. 

Ob registraciji plačilo članarine ne bo več možno!  

 
 

PODATKI ZA PLAČILO: 
 

Priimek in ime plačnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj: 

                                           

Znesek: 50,00 

Koda namena:  OTHR 

Namen plačila: Članarina EPTA za l. 2022 

Rok plačila: 28. 10. 2022 

  

IBAN prejemnika: 

SI56 0201 0025 3192 179 

Referenca prejemnika: 

SI00        2022 

  

Ime, ulica in kraj prejemnika: 

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA 

Stari trg 34 

1000 Ljubljana 

 

 

KOTIZACIJA – samo za NEČLANE:  

Kotizacija za nečlane je 80 € za posamezen dan oziroma 120 € za celoten obisk 21. Klavirskih dni.  

Nečlani se morajo obvezno prijaviti s prijavnico (ki jo najdejo v prilogi ali na spletni strani www.epta.si) ter 

poravnati kotizacijo do 28. 10. 2022. 

 

 

NOVI ČLANI – včlanitev je možna preko www.epta.si (razdelek »članstvo«). Letna članarina znaša 50 € 

Učenci/dijaki/študenti imajo prost vstop na Klavirske dneve 2022. 

 

 

Vsem udeležencem bomo po končani konferenci izdali potrdila o izobraževanju. 

Večerna koncerta sta namenjena samo članom in nečlanom, ki so poravnali članarino oz. kotizacijo. 

 

http://www.epta.si/


  
 

 

 

 

 

 
Možne nastanitve v Slovenj Gradcu: 

➢ HOTEL VABO (center mesta) http://www.hotelslovenjgradec.si 
➢ VILA POHORJE (center mesta) http://vilapohorje.si 
➢ HIŠA ANČKA (center mesta) https://www.hisaancka.si/home_eng/ 
➢ HOSTEL MKC Slovenj Gradec https://www.mkc-sg.si 
➢ TURISTIČNA KMETIJA LEŠNIK (oddaljeno cca 5 min iz Slovenj Gradca)  

https://www.turisticnekmetije.si/kmetija/lesnik 

➢ TURISTIČNA KMETIJA ROTOVNIK (oddaljeno cca 5 min iz Slovenj Gradca) 
 http://www.rotovnik-plesnik.si/domov 

➢ HOTEL KOROŠICA (oddaljeno cca 15 min iz Slovenj Gradca) 
 https://korosica.si 
 
 
 

Izvršni in Organizacijski odbor DKPS – EPTA 
 
 
Ljubljana, 26. 9. 2022 
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