Novice

9. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za
nagrado Avsenik
Glasbena šola Avsenik vabi na tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik, ki
bo v času od 24.-25.1.2015 v Begunjah »Pri Jožovcu«.
Discipline:
klavirska harmonika - solo
kromatična harmonika - solo
diatonična harmonika – solo
NOVA DISCIPLINA!
duo harmonik
Informacije:
Zasebni zavod glasbena šola Avsenik
Begunje 9
4275 Begunje na Gorenjskem
tel.: +386 (0)4 5307 305
fax: +386 059 106 850
GSM: 031 764 500
E-mail: gsa@avsenik.com,
www.gs-avsenik.com

Tečaj harmonike 2014/2015
Vse prijavljene za tečaj diatonične harmonike obveščamo, da se bo ta začel v
soboto, 15 .11. 2014 v Štorjah.
Odbor
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Prednovoletno srečanje
V teh dneh boste prejemali mnoga voščila,
ena bodo romantična,
druga bolj stvarna,
ena izvirna, druga uradna
in suhoparna.
Kaj naj vam zaželimo mi?
Naj bo naša želja tokrat nasvet:
ne pozabite nase, imejte se radi,
hitite počasi, ljubite življenje...
Praznujte!
Praznujmo tudi skupaj, zato
vabljeni na osmico Mahnič
na Grahovo brdo, dne
12.12.2014 ob 18. uri.
Odbor društva

Vabljeni na veliki harmonikarski spektakel!
28.11.2014 ob 19:00 - Cankarjev dom (Ljubljana).
Prodaja vstopnic: www.zdhs.si ter Cankarjev dom

Tečaj harmonike 2014/2015
Vse prijavljene za tečaj diatonične harmonike obveščamo, da se bo ta začel v
soboto, 15 .11. 2014 v Štorjah.
Odbor

Praznik kakijev Strunjan
Vabiljeni, da se udeležite tradicionalnega Praznika kakijev, v okviru katerega bo v
nedeljo, 16. novembra 2014 ob 12h srečanje harmonikarjev Memorial Viktorju
Rakarju.
Kompleten program je na spodnji povezavi...
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Prihaja SVIRÉL 2015
Najobsežnejše mednarodno glasbeno tekmovanje v Sloveniji – Svirél
2015
napoveduje 7. edicijo tekmovanja in festivala.
Strokovna mednarodna žirija s priznanimi profesorji in koncertanti, izbrana
tekmovalna in koncertna prizorišča primorskih arhitekturnih biserov.
Disciplina HARMONIKA (klavirska, kromatična in diatonična) / solo in komorne
skupine
19.–22. marec 2015
PRIJAVA: do 15. februarja 2015
Klikni in izpolni obrazec: E-prijavnica

Tekmovanje harmonikarjev Izola, nedelja
19.10.2014 pokal Istre
V imenu Kulturnega društva harmonikarjev Izola posredujemo vabilo na
tekmovanje harmonikarjev, ki ga v okviru obeleževanja praznika Izolskega čudeža
organizira društvo.
Tekmovanje in srečanje hrkati bo v nedeljo 19.10.2014 s pričetkom ob 17.00
uri v gostilni Istra – vabilo s podrobnostmi v priponki.
Vljudno vabljeni!

Štajerska frajtonerica 2014
Kulturno društvo Valentin Žumer Hajdoše razpisuje 15. nagradno revijo Štajerska
frajtonarica, ki bo v petek, 7. novembra 2014, ob 18. uri v šotoru pri PSC Hajdina.
Prijave sprejemajo do nedelje, 2. novembra 2014.
Ostale informacije so v prilogah oz na spletni strani: Občina Hajdina.

Marunada 2014
V nedeljo 19.10.2014 organiziramo izlet na tradicionalno -MARUNADO- v
Lovran, kjer bomo sodelovali v kulturnem programu. Odhod avtobusa je ob 09.00
izpred avtobusne postaje Sežana.
Obvezna oprema harmonika in dobra volja.
Prijave do 15.10.2014 na tel. 041-417-860 ali 041-455-581
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Tečaj diatonične harmonike

V mesecu oktobru organiziramo tečaj diatonične harmonike z naslednjimi
vsebinami:
- začetni tečaj
- nadaljevalni tečaj
- strokovna priprava na tekmovanja in izpite
- glasbena teorija in igranje po notah v povezavi z praktičnim igranjem
na diatonični harmoniki.
Vse vsebine vodi in poučuje prof. Zoran Lupinc. Za čas tečaja je možna tudi
izposoja harmonike. Za info. in prijave pokličite na tel.: 041- 455- 581 .

Orkester Kraška harmonika

Obvaščamo člane orkestra, da pričnemo z vajami Septembra ob sredah ob18:00
v Sežani - godbenei dom (stari gasilski dom ob stadionu).
Vabljeni vsi člani k sodelovanju!
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