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POLETNA GLASBENA !OLA 2020
v organizaciji

Vokalne !ole Arsana in Glasbene !ole Instrumental.ko

PT UJ, 2 7 .-3 0. J ULI J 2 02 0
Prijave potekajo od 1.6. do 20.7.2020 oz. do zapolnitve prostih mest.

PRIJAVNIC A – VOKAL
!TEVILKA PRIJAVE (izpolni organizator):
PODATKI UDELE"ENC A
Ime in priimek
Naslov
GSM
e-po!ta
Dopolnjena starost
Glasbeno predznanje
PODATKI STAR!A ALI SKRBNIKA (#e udele$enec ni polnoleten)
Ime in priimek
Naslov
GSM
e-po!ta
TRR (za morebitno vra"ilo denarja)

Datum prijave:

Podpis:

S svojim podpisom sogla!am z uporabo in obdelavo navedenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe Poletne glesbene !ole 2020.
Osebne podatke bomo hranili do zaklju"ka izvedbe Poletne glasbene !ole 2020 in bodo do takrat hranjeni v elektronski in fizi"ni
zbirki osebnih podatkov. Po kon"ani Poletni glasbeni !oli 2020 bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali in jih prenehali obdelovati.
S svojim podpisom sogla!am z morebitno javno navedbo in objavo udele#en"evega imena in priimka v zvezi s Poletno glasbeno !olo
2020 ter Festivalom Arsana 2020. S svojim podpisom sogla!am z morebitno javno objavo fotografij, na katerih je fotografiran
udele#enec, v okviru izvedbe Poletne glasbene !ole 2020 in v okviru izvedbe zaklju"nega koncerta Poletne glasbene !ole na
Festivalu Arsana 2020.

!

Sogla!am, da me Dru!tvo za glasbeno umetnost Arsana tudi po kon"ani Poletni glasbeni !oli 2020 na zgoraj navedeni elektronski
naslov obve!"a o dogodkih Vokalne !ole Arsana, abonmajskih dogodkih Dru!tva za glasbeno umetnost Arsana ter dogodkih
Festivala Arsana.

! Sogla!am, da me Glasbena !ola Instrumental.ko tudi po kon"ani Poletni glasbeni !oli 2020 na zgoraj navedeni elektronski naslov
obve!"a o svojih dogodkih.
Projekt je podprla:
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SPLO!NE INFORMAC IJE
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KDAJ? 27. do 30. julija 2020.
KJE? V prostorih Glasbene !ole Karol Pahor Ptuj.
ZA KOGA? Za mlade pevce, ki imajo osnovno ali napredno glasbeno znanje in jih zanima petje popa,
rocka, jazza, muzikalov, klasi"ne glasbe in !e "esa v razli"nih glasbenih zasedbah.
KAJ? Individualne lekcije solo petja, u"enje zakonitosti skupinskega petja (glasovno barvanje, razmerja
med glasovi in drugo), ogrevalna, gibalna in vokalna priprava telesa na petje, vokalna tehnika,
intepretacija, skrb za zdrav glas, na"ela odrskega nastopanja, soo"anje s tremo, vaja in nastop s
profesionalnimi glasbeniki, prilo#nost za spoznavanje, tkanje vezi ter sodelovanje z drugimi mladimi
vokalisti in instrumentalisti ter mnogo ve". Nastop na festivalu Arsana!
MENTORIC I ZA VOKAL: Teja Letonja Haj!ek in $pela Brumen

KOREPETITOR: Tom Haj!ek

KOORDINAC IJA IN KONTAKT: Teja Letonja Haj%ek 040 660 822 teja.letonja@gmail.com
KOTIZAC IJA: 120 EUR
Kotizacija se naka#e v enkratnem znesku na:
GLASBENA DEJAVNOST TOM HAJ$EK S.P.
IBAN: SI56 0422 3011 3073 069 (NOVA KBM d.d.)
Mati"na !tevilka: 3243010000 Dav"na !tevilka: 97395579
Namen: ime in priimek udele#enca
Sklic: datum pla"ila
Prijavnico izpolnite in jo oddate na Dru!tvu za glasbeno umetnost Arsana ter v roku 8 dni od oddaje
prijavnice pla"ate celoten znesek kotizacije. Potrdilo o pla"ilu posredujete na kontaktni elektronski
naslov. Prijava je veljavna po prejetju prijavnice in potrdila o pla"ilu. Ra"un prejmete po elektronski
po!ti v roku 8 dni od prejetja potrdila o pla"ilu.
Za izvedbo poletne glasbene !ole mora biti prijavljenih najmanj 10 udele$encev za vokal. Na
vokal je lahko prijavljenih najve# 16 udele$encev (v kolikor je !tevilo prijav zapolnjeno pred kon"nim
datumov prijav, prijava ni ve" mogo"a). %e se zaradi premajhnega !tevila prijav poletna glasbena !ola
za vokal ne izvede, dobite kotizacijo vrnjeno na TRR, ki ste ga navedli, najkasneje do 31.7.2020.
V primeru neudele#be po prijavi ni vra"ila denarja. V primeru zdravni!kega potrdila ali vi!je sile dobi
udele#enec pravico do !tirih 30-minutnih individualnih lekcij z mentorjem Vokalne !ole Arsana. Mentor
je tak!nemu udele#encu dol#an ponuditi !tiri 30-minutne termine med 1.9.2020 in 31.12.2020, in sicer
na delovne dni med 15. in 20. uro. V kolikor udele#enec zavrne od mentorja ponujeni posamezni
termin, izgubi pravico do novega posameznega termina.
URNIK
Petek 24.7.: uvodni sestanek od 10. do 13. ure (izbor pesmi, delitev po glasovih v skupnih pesmih).
Ponedeljek 27.7. do sreda 29.7.: vaje od 10. do 15. ure z odmorom za malico*.
%etrtek 30.7.: generalka od 16.00 do 18.30 ure in Zaklju#ni koncert udele$encev na Festivalu
Arsana (Oder mladih) ob 20. uri.
*Za malico je od ponedeljka do srede poskrbljeno. V primeru alergij na hrano naj udele#enec malico prinese s seboj.

Po prijavi bodo udele#enci poletne glasbene !ole obve!"eni o podrobnostih in dodatnih informacijah
preko elektronske po!te na navedeni elektronski naslov. V primeru dodatnih vpra!anj, smo na voljo na
zgoraj navedeni kontaktni telefonski !tevilki in elektronskem naslovu.

