
   
Društvo klavirskih pedagogov Slovenije  

Sedež: Stari trg 34, 1000 Ljubljana 
Pošta: Glasbena šola Celje,  
Slomškov trg 10, 3000 Celje 

RAZPIS 

EEEEptaptaptapta Forum Forum Forum Forum    
za predavanja na 12. Klavirskih dneh, Postojna 2012  
 
Spoštovani člani EPTA Slovenija! 
 
Predavanja v okviru Eptinega Foruma, ki jih organizacijski odbor Klavirskih dni na pobudo 
izvršnega odbora EPTA v zadnjih letih redno uvršča na program Klavirskih dni, dokazujejo, da 
imamo v svojih vrstah mnogo kolegov, katerih znanje in izkušnje lahko z zanimanjem 
spoznavamo in tako spodbujamo njihovo nadaljnjo rast. Morda je tudi za Vas sledeči razpis 
spodbuda, da se predstavite in prispevate k razvoju slovenske klavirske pedagogike! 
 
Klavirskih dnevi 2012 bodo potekali 16., 17. in 18. novembra 2012 na Glasbeni šoli Post ojna.  
Organizacijski odbor bo za sklop predavanj EPTA Forum predvidoma namenil 90 minut za 
celotni sklop.  
 
Pogoji razpisa so slede či: 
 

♪ Na EPTA Forum se lahko s svojim predavanjem ali predavanjem z recitalom prijavijo 
člani društva EPTA. 

♪ Dolžina predavanja (vključno z vsemi pripravami, prihodom na oder in odhodom z odra): 
največ 25 minut.  

♪ Prednost bodo imela predavanja, ki se navezujejo na sledeči temi konference: 
a) načini in pomen uspešnega vadenja klavirja  
 (npr. konkretne metode in postopki pri vadenju klavirja, mehanizmi učenja 
 vadenja, vplivi na učinkovitost vadenja klavirja ipd.) 
b) »Debussy…. Impresije…. Odmevi….«  
 (npr.: klavirska glasba francoskih skladateljev - v letu 2012 praznujemo  150. 
 obletnico rojstva Claudea Debussya, vpliv francoske glasbe in skladateljev 
 na klavirsko pedagogiko ipd.) 

♪ Organizator predavanj in stroškov, povezanih z njimi, ne honorira, pač pa nudi potrdila, 
ki se lahko uveljavljajo pri napredovanju v nazive in plačne razrede.  

♪ Rok za prijavo na razpis je 21. maj 2012.  
♪ Prijavnico in zahtevane priloge pošljete elektronsko na: 

klavirski.dnevi@epta.si   
 

Prijavljene vloge bo obravnaval organizacijski odbor Klavirskih dni. O sklepih le-tega boste 
obveščeni po elektronski pošti, najkasneje do 12. junija 2012. 
 
Dodatne informacije: 

♪ tajnistvo@epta.si, www.epta.si 
♪ telefon: Glasbena šola Postojna: 05/ 721 22 00, tajništvo Epte: 031 663 875 
♪ Facebook: Epta Slovenia 

 
Vljudno vabljeni k sodelovanju! 
Organizacijski odbor Klavirskih dni Postojna 2012     

Postojna, marec 2012 


