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14. Klavirski dnevi 2014 
Kulturni center Laško, 16. november 2014 

 

PRIJAVNICA za delavnico ali/in masterclass 

TELESNA DRŽA in STABILIZACIJA 
Carina Joly 

 
 
Delavnica s Carino Joly bo predstavila:  
- znanja o pravilni telesni drži; 
- tipe drž pri pianistih; 
- načine preprečevanja poškodb, povezanih s »prisilno« držo pianistov; 
- preventivne vaje, razvite s strani zdravnikov in fizioterapevtov; 
- vaje za telesno stabilizacijo in njihov vpliv na ton.  
Trajanje delavnice: 3-4 ure, odvisno od števila prijav. 
 
MASTERCLASS  
Med masterclassom bo lahko občinstvo opazovalo praktično uporabo principov/vaj, 
predstavljenih na delavnici. Namenjen je tistim, ki aktivno igrajo. Na masterclass se lahko 
prijavijo tudi drugi inštrumentalisti, ne samo pianisti. Spodnja cena velja za 30 minut pouka, 
po želji lahko tudi več (ustrezno dopišite). Pasivna udeležba na masterclassu je brezplačna. 
Trajanje masterclassa: odvisno od števila prijav (do 5 ur). 
 

 

Ime in Priimek:  

e-naslov:  

Telefon:  

zaposlitev (šola):  

Prijavljam se za (označi ustrezno): Delavnico 

člani 30 EUR  

nečlani 45 EUR  

individualno učno uro – 30 min 
(masterclass) 

člani 30 EUR / 

nečlani 50 EUR 

Plačnik kotizacije (označi): Samoplačnik  

 

 

šola (vnesite podatke šole za račun- naziv, naslov, d. 
št.): 

 

 

 

 
Rok prijave: do zapolnitve prostih mest oz. 11. november 2014 

V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali vrstni red prijav. 
 

Rok plačila kotizacije: 11. november 2014 
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PODATKI ZA PLAČILO KOTIZACIJE: 
 
Znesek za delavnico 180-240 min. (do 30 udeležencev): 30€ člani / 45€ nečlani                                                                             
 
Znesek za individualno učno uro 30 min.: 30€ člani  / 50€ nečlani 
 
Namen plačila: IME in PRIIMEK ter Delavnica drže CJ ali Masterclass CJ 
Prejemnik: DKPS EPTA, Stari trg 34, 1000 Ljubljana 
Št. računa: SI56-0201-0025-3192-179, odprt pri NLB 

 
Če je potreben sklic, vnesite 00 v prvi in datum v obliki  24102014 v drugi okvir. 
Po končani konferenci boste prejeli originalni račun.  
 
Prijavnico izpolnite in jo pošljite na e-mail naslov klavirski.dnevi@epta.si.  
Prijavnici obvezno priložite potrdilo o vplačilu (z datumom vplačila najkasneje do 
11. 11. 2014). Brez potrdila o vplačilu bo prijavnica neveljavna. 
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