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Beseda
v glasbi
STROKOVNI ČLANKI

• Kam se je skrila beseda?
• Poletna glasbeno-jezikovna potepanja
skozi prostor in čas
• Glasba naj bo v službi besede
PEDAGOŠKI POGLEDI

• Ubesediti neubesedljivo
• Z veččutnim učenjem do
ponotranjenega znanja
• Disleksija
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• Selma Chicco Hajdin
• Valery Piasetsky
GLASBENA PRAVLJICA

• Ožbi in kumulonimbus

Nagovor urednice
Tema revije: Beseda v glasbi
Skupno prapočelo govorice in
glasbe je izkazano v kriku. Izraz elementarnih čustev je izzval zagoneten
razvoj učlovečenja. Tesne zgodnje vezi
med govorico in glasbo so se s časom
razrahljale in slednji sta ubrali vsaka
svojo pot skozi zgodovino in kulturo.
Ko pojmujemo glasbo kot govorico
srca, metaforično ugotavljamo njeno
moč nagovora, njen izvor v naravi in
njeno transcedenco v misel, pomen,
smisel. V stoletjih je glasba kot vzporedna resničnost združevala zvok z izrazom čustev, z mislijo, vesoljnim redom,
logiko, mitom in se včasih približala,
včasih oddaljila od lastnosti govoric.
Razvila je ekspresivno in strukturalno
raven, katere skupni učinek je napravil
iz nje govorico nad govorico. Čustvena
prevzetost in razumevanje arhetipov in
simbolov spremlja vznemirljivo raziskovanje človekovega umetniškega izražanja z zvokom, ki slišen in neslišen
resonira in evocira življenje.
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Dojenčkov jok je pogojen z intonacijo materinega govora, pravijo sodobni nevrolingvisti. Francoski dojenčki
jokajo drugače kot nemški, ugotavljajo
raziskave. Iz neskončnega števila možnih sinaps se v otrokovih možganih
okrepijo tiste nevronske poti, ki vodijo
v dano kulturno okolje, druge se izgubijo. Smo bitja družbe in časa, naučena kulturnih norm, ki smo jih bila
deležna, in hrepenimo po razumevanju
smisla. Razumevanje in soobčutenje
drugega širi naš svet. Učenje je vseživljenjska nuja kot gibanje, hrana in
ljubezen v tem našem svetu. Vodi do
spoznanja, trenutka, ko veš, ko čutiš, da
si na pravi poti in da to pot deliš s sebi
podobnimi.
Na lanskih klavirskih dnevih Društva klavirskih pedagogov Slovenije
‒ Epta v Novi Gorici smo si zadali
zahtevno temo. Iskali smo vezi med
govorico in glasbo, odkrivali, kako

govorjeni jezik pogojuje melodijo, jo
oblikuje, ji določa intonacijo in akcentiranje, pridali soobčutenje poezije in
glasbe in »ubesedovali neubesedljivo«.
Razprave, razmišljanja in pedagoške
poglede smo zbrali v 5. številki Virkle,
naše revije, ki jo s ponosom ponujamo
v branje. Pozitivni odzivi in pohvale,
ki so pospremile lansko revijo, so nam
dale moč in zagon za nove vsebine. Za
posebno darilo vsem zvestim bralcem
je s prilogo glasbene pravljice poskrbel
Davorin Dolinšek. Tako smo tematiko
zaokrožili z nadvse dobrodošlim spojem govorice in glasbe, ki ga bomo lahko z užitkom uporabili v pedagoškem
procesu. Vsem piscem prispevkov se
za trud iskreno zahvaljujem, bralce pa
nagovarjam s Sokratovo mislijo: S prebiranjem tujih zapiskov uporabite čas za
izboljšanje sebe. Tako boste zlahka dobili
tisto, za kar so se drugi hudo naprezali.
Nuša Gregorič, glavna urednica
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Digitalno še nikoli
ni bilo tako naravno
Yamahina tehnologija TransAcoustic vam odpira neomejeno kreativno svobodo
in postavlja nove mejnike na področju sodobnih akustični klavirjev. Posebej razviti pretvorniki
omogočajo digitalno proizvajanje zvokov različnih instrumentov – kot so koncertni klavir CFX, orgle,
godala ali elektronski klavir – preko resonančnega dna klavirja. Ne potrebujete zvočnikov ali slušalk, zvok nastaja povsem
naravno v akustičnem srcu instrumenta, resonančnem dnu. Naj gre za digitalno proizvedene zvoke, akustične zvoke
ali združitev obojih, s tehnologijo TransAcoustic naravne resonance klavirja obdajo poslušalca z neprimerljivo živim zvokom.
Tehnologija TransAcoustic je na voljo na izbranih pianinih in klavirjih.
Odkrijte Yamaha TransAcoustic na europe.yamaha.com.
facebook.com/YamahaPianosOfficial

Sledite nam na Twitter-ju / YamahaPianosEU

Navodila avtorjem prispevkov
Glavna tema 6. številke revije Virkla, jesen 2018, bo
TRADICIJA DANES

PRISPEVKI SLIKOVNO IN GRAFIČNO GRADIVO
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil
Word) pošljite po e-pošti (virkla.epta@gmail.com).
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom
in prvima besedama naslova članka. Napotke in
želje za postavitev in tehnično ureditev prispevka
označite v istem dokumentu.
Rok za oddajo prispevkov je 2. maj 2018!

OBSEG BESEDILA
Besedilo naj obsega med 1500 in 3000 besed.
Prispevki, ki izražajo osebni pogled/mnenje avtorja
prispevka na določeno temo, so lahko tudi krajši.

REFERENCE, OPOMBE
Reference v besedilu naj bodo v obliki: (Bach, 2000), ob
navajanju strani pa: (Bach, 2000: 32).
Opombe v besedilu označite z zaporednimi številkami in jih
enako razvrstite pod besedilom.

LITERATURA, VIRI
Literaturo navajajte na koncu prispevka na sledeči način:
Vire navajamo po abecednem redu priimka (prvega) avtorja oziroma naslova, če avtor dela ni znan. Če se isti avtor
pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej starejša
in nato novejša dela. Vsi podatki so v originalnem jeziku,
prevod naslova lahko (ni pa nujno) podamo tudi v slovenščini, v oglatih oklepajih, takoj po originalnem naslovu.

ÎÎ Monografske publikacije
Priimek, Začetnica imena, leto izdaje. Naslov dela.
Izdaja. Kraj izdaje, založba.

ÎÎ Članki iz revij in časopisov
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov
revije, letnik revije, številka revije. članka.
ÎÎ Sestavki iz knjig in zbornikov
Priimek, I., leto izdaje. Naslov sestavka. V: Urednik.
Naslov knjige. Kraj izdaje, založba.

Slikovno in grafično gradivo (preglednice,
grafični prikazi, slike, notno gradivo, fotografije)
priložite prispevku kot samostojne dokumente
in v glavnem dokumentu (članku) označite,
kam spadajo. Podnapisi k fotografijam, skicam
ipd. naj bodo vključeni v glavno besedilo.
Fotografije naj bodo v visoki ločljivosti
primerni za tisk. S prispevkom pošljite tudi
vašo digitalno portretno fotografijo.
Za objavo vseh fotografij morate posredovati
uredništvu Virkle ime avtorja fotografije in njegovo
dovoljenje za objavo.
ÎÎ Monografske publikacije s svetovnega spleta
(URL)
Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj
izdaje, založba, število strani. URL (Datum
citiranja).

ÎÎ Članki iz revij v elektronski obliki
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov
revije, letnik revije, številka revije, obseg članka.
URL (Datum citiranja).
ÎÎ Drugi spletni viri
Pri prevzemanju navedb s spletnih strani, ki ne
sodijo v nobeno od zgornjih kategorij, se obvezno
navede priimek in ime avtorja, leto objave (če je
znano), naslov prispevka, enotni naslov vira (URL)
in datum citiranja. V primeru anonimne objave
navajamo po naslovu prispevka.

Uredniški odbor samostojno in neodvisno odloča o objavi posameznega prispevka, s tem da upošteva merila za
uvrstitev prispevka v revijo. Vse prispevke člani uredniškega
odbora preberejo, ocenijo in vsebinsko obravnavajo.

Dejavnosti EPTE v letu 2017/18
VIRKLA – REVIJA KLAVIRSKIH
PEDAGOGOV SLOVENIJE

Tema naslednje izdaje Virkle bo Tradicija danes. Izšla bo predvidoma jeseni 2018.
K soustvarjanju vabljeni vsi, ki želite prispevati h kvaliteti glasbenopedagoškega dela
v slovenskih glasbenih šolah. Več o možnostih sodelovanja najdete na prejšnji strani.
Veseli bomo vašega odziva! Pišete nam lahko na spodnji kontakt.

KLAVIRSKI
DNEVI 2017

24. in 25. november 2017 / Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje
Tema konference: TRADICIJA DANES
Tematika bo predstavljena skozi predavanja, recitale, projekte šol in okroglo mizo. Z večstoletno bogato
dediščino največjih glasbenih dosežkov zahodnega sveta moramo ravnati skrbno in poskrbeti, da se ohranja in
nadaljuje. Na nas pedagogih je, da najdemo in vzgajamo mlade glasbene talente, ki bodo v tem izročilu prepoznali kvaliteto in ga zmogli prenašati naprej. Razmišljamo, kako sodobnemu otroku na privlačen način predstaviti zakladnico klavirskega repertoarja.
Natančen urnik Klavirskih dnevov bo objavljen najkasneje 10. novembra 2017 na spletni strani društva.

CIKLUS
PIANISSIMO

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA skupaj z glasbenimi šolami po Sloveniji že od leta 2000 z velikim entuziazmom organizira klavirski cikel Pianissimo. Namenjen je mladim pianistom, ki so že diplomirali, in
prvonagrajencem državnega tekmovanja TEMSIG. Ponuja jim možnost pridobivanja dragocenih koncertantih
izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju. V Pianissimu 2017/2018 se bodo predstavili Lara in Žan Verovšek
Šlibar, Žan Milošič Dundek, Ana Semič Bursać.
Dodatne informacije: Dejan Jakšič, organizator cikla Pianissimo, 041 73 73 28, pianist.dejan@gmail.com

40. MEDNARODNA
EPTA KONFERENCA

ČLANSTVO

Valletta, Malta, 27.–30. september 2018
Tema konference: Piano prodigies/Klavirski geniji
Vabljeni v Valletto. Več informacij na www.epta-malta.com

Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom »članstvo«.
Članarina: 30 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto.
Društvo deluje izključno na prostovoljni bazi. Prispevki iz članarin se v celoti namenijo za pokrivanje
stroškov dejavnosti, ki jih organiziramo. S plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj
Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA.
Vsi redni člani prejemajo en izvod revije Virkla letno, so deležni brezplačnega vstopa na Klavirske dneve
in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju ter dejavnostih (seminarjih, tekmovanjih ipd.).
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 tajnistvo@epta.si
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