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Občni zbor 2017 
Člane društva vljudno vabimo na redni letni OBČNI ZBOR, ki bo v PETEK, dne 17.3.2017 ob 18.00 uri 

na Turistični kmetiji Francinovi,  Avber 21, Sežana. 

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu in s svojimi predlogi, idejami in 

pobudami pomagate pri nadaljnjem delu društva. 

 

Šola in tečaj diatonične harmonike 2016/2017 
 

V soboto 8.10. 2016 pričnemo s tečaji diatonične harmonike z 

naslednjimi vsebinami: 

- začetni tečaj 

- nadaljevalni tečaj 

- strokovna priprava na tekmovanja in izpite 

- glasbena teorija in igranje po notah v povezavi s praktičnim 

igranjem na diatonični harmoniki. 

-skupinsko igranje 

-spremljava 

-lestvice, terce+ sekste 

-razni dodatki v že znanih skladbah 

-individualno poučevanje 

 

Vse vsebine vodi in poučuje prof. Zoran Lupinc in Matic Štavar 

Za čas tečaja je možna tudi izposoja harmonike. 

Za informacije in prijave pokličite na tel.: 041- 455- 581  

Število udeležencev je omejeno. 

 
 

 

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

MARUNADA Kostanjev piknik 

 NEDELJA 22.10.2017 DOBREČ 

M A R U N A D A Kostanjev piknik 

Že nekajkrat smo se odzvali povabilu naših prijateljev na Hrvaškem in se tako udeležili kostanjevega piknika. 

Tudi letos je naše društvo predsednik MO Dobreč Moreno Negrič prijazno povabil z upanjem, da se vabilu 

odzovemo na takoimenovano manifestacijo MARUNADA 2017 na DOBREČU in z nastopom naših harmonikarjev 

obogatimo njihov program. Nastop je predviden ob 15.30 uri. 

Odhod avtobusa na Hrvaško v nedeljo 22.10.2017 iz avtobusne postaje v Sežani ob 9. uri zjutraj. 

Če je kdo izmed članov spregledal vabilo za kostanjev piknik sporočamo, da je na avtobusu še nekaj prostih mest. 

Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. 

 

Vabljeni v Tomaj 

 

 

 



Diaton 2017 Jamlje 

v prilogi vabilo in vpisna pola na 

  

21. ZAMEJSKI FESTIVAL ZA GODCE DIATONIČNE 

HARMONIKE DIATON 2017. 

  

Vpisna pola je formatu word, če želite jo lahko izpolnite 

in vrnete direktno po e-

mailu  andrej.gropajc@gmail.com do petka 24.11.2017 

  

Pričakujemo Vas!!! 

  

Lep pozdrav. 

Andrej 

za AŠKD KREMENJAK 

Facebook 

 

 

 

 

 

 VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE 

Zakorakali smo v zadnji mesec  letošnjega leta in zato je prav, da se tako kot 

druga leta, tudi letos še enkrat zberemo skupaj, se poveselimo in nazdravimo 

novemu letu, letu2018. 

V ta namen ste vljudno vabljeni v Avber na Turistično kmetijo Francinovi, v 

petek, 15.12.2017 ob 18. uri. 

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo, da potrdite svojo navzočnost na tel. 

št. 041 776 870 do 12.12.2017. Lastni prispevek člana je 5 eur. 

  

  

Upravni odbor in predsednica društva 
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