
Glasbena šola Murska Sobota
vabi na

SEMINAR 
ZA PETJE

Seminar bo vodila priznana slovenska
pevska pedagoginja

Tatjana VASLE.
Petek, 21. januar 

in sobota, 22. januar 2022, 
v dvorani GŠ Murska Sobota

Tatjana Vasle je z odliko diplomirala iz petja na Akademiji zaglasbo v Ljubljani v razredu prof. Irene Baar.Nastopala je kot solistka z Orkestrom Akademijeza glasbo, Komornim orkestrom Slovenske filhar-monije, Domžalskim simfoničnim orkestrom,Orkestrom Capella civica iz Trsta pri izvedbivokalno-inštrumentalnih del in na komornih insolističnih koncertih v Sloveniji, Italiji, Avstriji inna Hrvaškem. Snemala je za arhiv RadiotelevizijeSlovenija in kot solistka sodelovala s Simfoničnimorkestrom RTV Slovenija.Zaposlena je kot profesor petja na Konservatorijuza glasbo in balet Ljubljana, kjer je predstojnicapevskega oddelka in na Akademiji za glasbo vLjubljani, kjer dela kot strokovna svetnica zapodročje vokalne tehnike.

Njeni učenci so prejemniki številnih nagrad nadržavnem tekmovanju (tri prve, tri druge, pet tretjihnagrad), uspešno pa so tudi sodelovali na mednaro-dnih tekmovanjih Lazar Jovanović v Beogradu(2011, 2012, 2013), Bruna Špiler v Hercegnovem(2013, 2014, 2015), Mednarodnem tekmovanju“Giovani Musicisti - Città di Treviso” (2015), 19.Mednarodnem pevskem tekmovanju Iuventus Canti,Vrable - Slovaška (2017), kjer so osvojili številnezlate plakete.Mnogi nadaljujejo študij na Akademijah za glasbo vHaagu, Dunaju, Grazu, Zagrebu in Ljubljani.V Slovenji je vodila že več pevskih seminarjev, kotsvetovalka za vokalno tehniko pa sodeluje znajboljšimi slovenskimi zbori (Carmina slovenica,Komorni zbor Ave, Akademski pevski zbor ToneTomšič, Bodeča Neža in drugi), sodeluje kot članicažirij na pevskih in drugih glasbenih tekmovanjih inavdicijah doma in v tujini. Aktivna je v Društvuslovenskih pevskih pedagogov in se udeležujestrokovnih srečanj v organizaciji EVTE (EuropeanVoice Teachers Association).V zahvalo za izjemne uspehe pri vzgoji mladihslovenskih pevcev ji letos Konservatorij za glasbo inbalet Ljubljana podeljuje Škerjančevo diplomo.

Vsi udeleženci seminarja morajo izpolnjevati
PCT (HAG test) pogoj. 



NAmEN in CILJ SEmINARJASeminar bo namenjen predvsem učencem pevcem
nižjih glasbenih šol, kakor tudi učencem srednjihšol in zborovskim pevcem ter vsem učiteljem inmentorjem zborovodjem, ki želijo izpopolniti svojetehnično in interpretacijsko pevsko znanje.Cilji dela na seminarju so širjenje in poglabljanjeznanja, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanjater izmenjava pedagoških izkušenj učiteljev inmentorjev.
KDAJ IN KJE?Seminar bo potekal 21. in 22. januar 2022 v pros-torih Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica2c, Murska Sobota. V petek, 21. januarja, bo seminar izveden le vprimeru zapolnitve vseh razpoložljivih individual-nih ur. V kolikor bo prijav premalo, bo seminar izvedensamo v soboto, 22. januarja. Seminar se zaključi s koncertom vseh aktivnihudeležencev.

Vsi udeleženci seminarja morajo izpolnjevati
PCT (HAG test) pogoj. 

UDELEŽBA IN KOTIZACIJA
kotizacija za aktivne udeležence seminarjaznaša:- 35€ za 1 individualno uro (30 min), oziroma - 60€ za 2 individualni uri (2x30 min – 1 indivi-dualna ura dnevno).
kotizacija za pasivne udeležence seminarjaznaša 15€/na dan.

Potrdilo o plačani kotizaciji pošljite skenirano napevski.oddelek.gsms@gmail.com, najkasneje do
ponedeljka, 17. januarja 2022.

KOREPETITORAktivnim udeležencem, ki so učenci glasbenih šol,morajo mentorji priskrbeti svojega korepetitorja(korepetitor naj bo zagotovljen s strani matičnešole).V kolikor kandidat ne obiskuje katere izmed glas-benih šol, mu v tem primeru Glasbena šola MurskaSobota zagotavlja službenega korepetitorja.Cena  za 1 individualno uro (30 minut) je 15€.
NOTNO gRADIVOAktivni udeleženci seminarja morajo ob prijaviobvezno poslati tudi notno gradivo, ki ga bodopripravili za seminar (dve skladbi). Gradivo lahko pošljete (kvalitetno) skenirano namail pevski.oddelek.gsms@gmail.com,ali (kvalitetne) kopije pošljete po pošti na naslovGlasbena šola Murska Sobota, Cvetkova ul. 2c,9000 Murska Sobota s pripisom Seminar za petje -
gradivo.

POTRDILO O UDELEŽBIVsak udeleženec bo ob koncu seminarja prejelpotrdilo o udeležbi.
NAČIN PLAČILA
Učencem Glasbene šole Murska Sobota se koti-zacija za seminar obračuna pri položnici mesecafebruarja, 
ostali udeleženci seminarja nakažite znesek naTRR Glasbene šole Murska Sobota: 

SI56 0128 – 06030711588s pripisom “Seminar za petje 2022” ter z imenom in priimkom udeleženca.

URNIK IN NAVODILAPodroben urnik seminarja in navodila vam bomoposredovali najkasneje pet dni pred začetkom.Urnik bo narejen po zaporedju prijav udeležencevdo zapolnitve terminov.
V kolikor ne bo zadostnih prijav, bo seminar
izveden samo v soboto, 22. 1. 2022.

PRIJAVEPrijave so obvezne za vse udeležence (aktivne inpasivne).Prijavite se lahko samo preko E-PRIJAVNICE, ki jonajdete na spletni strani šole:
https://gsms.si/sola

/dejavnosti/seminar-za-petje/

Rok prijave je vključno do petka, 
14. januarja 2022.

KONTAKTGabriela Bratina031 537 827gabriela.bratina@gsms.si
Spletna stran: https://gsms.si/

Facebook stran:www.facebook.com/GlasbenasolaMurskaSobotawww.facebook.com/PevskiOddelekGlasbeneSoleMurskaSobota
SNEmANJE, fOTOgRAfIRANJEUdeleženci seminarja se s prijavo strinjajo s sne-manjem in fotografiranjem seminarja, ter objavofotografij na javnih straneh GŠ Murska Sobota(spletna stran in Facebook stran).


