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Orkester Kraška harmonika
Dragi člani,
obveščamo vas, da smo pričeli z vajami za ustanovitev orkestra kraška harmonika. Vaje so 1. in 3. sredo v
Štorjah ob 19.00 pod vodstvom Tavčar Roka. Zainteresirani za resno delo ste dobrodošli!
Info tel.:0 041 455 581
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7. mednarodno tekmovanje Avsenik
Zasebni zavod-glasbena šola Avsenik vabi na 7. mednarodno tekmovanje harmonikarjev
za nagrado Avsenik, 18 .- 20. januar 2013, salon gostilne Avsenik, Begunje na
Gorenjskem.
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Tekmovalne discipline:
• klavirska harmonika - solo
• kromatična harmonika - solo
• diatonična harmonika - solo
• komorne skupine
PROGRAM (predpisane skladbe) in PRIJAVNICA
sta že na voljo na spletni strani www.avsenik.com oz. na spodnjih povezavah.

13avsenik_program.pdf
Download File

13avsenik_prijavnica.pdf
Download File

13avsenik_plakat.pdf
Download File

Novoletno srečanje članov na Grahovem Brdu
Vse člane društva Kraška Harmonika prav vljudno vabimo na novoletno srečanje, ki se bo pričelo 14 .12 ob 18h
na Grahovem Brdu v prostorih kmetije in osmice Mahnič. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Ne pozabite svojih harmonik.
Se vidimo!
Odbor društva

Šola harmonike
Društvo Kraška harmonika organizira tudi v tem šolskem letu šolo diatonične harmonike v obliki
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tečajev. Uvodni sestanek bo v torek 16.10.2012 ob 19.30 v Štorjah - prostori krajevne
skupnosti.
Vabljeni vsi člani, ki želite obiskovati tečaje in se bodisi naučiti ali izpopolniti svoje znanje v igranju
na diatonično harmoniko. V kolikor niste včlanjeni v naše društvo in si tega želite si poglejte
rubriko "Kako postati član društva?" na strani O društvu.

Šola harmonike
Obveščamo, da se v soboto 24.11.2012 prične šola harmonike, ki jo organizira naše Društvo. Tečaji bodo
potekali v Štorjah - prostori krajevne skupnosti. Vabljeni vsi vpisani člani in pa tisti, ki ste morda zamudili vpis in
si vseeno želite obiskovati tečaje.
Za prijave in dodatne informacije pokličite na tel.: 041/455 581 (Marino) ali 031/641 862 (Vesna).

Kraški Frajtonar
V nedeljo 2 .9 .2012 ob 16:00 uri v okviru sežanskega občinskega praznika organizira naše društvo srečanje
harmonikašev društva! Srečanje "Kraške harmonike" imenovano Kraški Frajtonar bo poteklao na Grižah. Za
dobro vzdušje, hrano in pijačo bo poskrbljeno!
Vabljeni prav vsi člani društva!

Praznik Občine Sežana
V soboto, 25. avgusta 2012 bo potekal občinski praznik v Sežani, na katerem bo sodelovalo tudi naše društvo.
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Predstavili se bomo v povorki, ki bo ob 16:00 uri.
Zbor za povorko je ob 15:oo uri pred Kosovelovo knjižnico v Sežani. Obvezna oprema za povorko je seveda
harmonika (C-F-B), zaželjeno pa je, da imajo člani majice in kape društva.
Vabljeni v čim večjem številu!

»Kraška harmonika« na strokovni ekskurziji v Castelfidardu
Društvo deluje že 26. leto. Konec lanskega leta smo nadvse uspešno obeležili srebrno
obletnico delovanja. V svoji sredini združujemo člane, ki jim je skupna velika ljubezen do
harmonike. Z organiziranimi aktualnimi aktivnostmi nam uspeva privabiti tudi vedno
več mladih, tistih, ki želijo ohranjati in razvijati slovensko ljudsko, narodno zabavno
glasbo in … Diatonična harmonika se tudi s pomočjo njihovih spretnih prstov vedno bolj
spogleduje z drugimi zvrstmi glasbe in korak za korakom tudi tu pridobiva svoje mesto.
In prav želja po nadgrajevanju poznavanja inštrumenta in igranja nanj, nas je člane
nagovarjala k obisku slikovitega italijanskega mesta Castelfidardo, kjer se je pred več
kot 200 leti začela zgodba izdelovanja harmonik. Mesto velja za svetovni center
proizvajalcev harmonik. Več o sami ekskurziji si lahko preberete pod rubriko Zanimivosti.

POLETNI TEČAJ in PREDAVANJA GLASBENE TEORIJE
Društvo Kraška harmonika organizira krajši POLENI TEČAJ diatonične harmonike.
Namenjen je vsem članom, predvsem pa tistim, ki ste že med letom obiskovali tečaje in bi
radi utrdili in obnovili svoje znanje. Tečaji bodo potekali zadnje tri srede v juliju, in sicer
11., 18. in 25. julija ob 18:00h.
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Na željo naših članov pa poleg tečajev organiziramo tudi PREDAVANJA IZ OSNOV
GLASBENE TEORIJE, ki bodo tako kot tečaji 11., 18. in 25. julija ob 19:00 uri.
Prijave za POLETNI TEČAJ in za PREDAVANJA iz OSNOV GLASBENE TEORIJE sprejemamo do 10.julija
2012. Število udeležencev je omejeno tako za tečaje kot predavanja zato pohitite s prijavami!!!
Za prijave in dodatne informacije pokličite na tel.: 051/862 421 ali 041/455 581 (Marino).

Zaključek tečaja diatonične harmonike
Zaključek tečaja diatonične harmonike za šolsko leto 2011/2012 bo v petek, 1.6.2012 ob 20.00, dvorana
Štorje.
Vsi člani ste prisrčno vabljeni!

Občni zbor 2012
4.5.2012 smo imeli člani društvana na Vrabčah (osmica P'r Tonhu) vsakoletni občni zbor, ki je najvišji organ
društva. Prišlo je do nekaj sprememb, med drugimi:
-novi predsednik je Marino Železnik
-novi blagajnik je Jernej Vrabec
-novi član izvršnega odbora je Andrej Gropajc
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-društvo poskusno uvede mesečna srečanja članov in sicer vsako 3. sredo v mesecu ob 19h v gornjem prostoru
zadružnega doma v Štorjah, v maju je to 16.5.2012
-nekoliko se spremeni statut
-prešli bomo na novo podobo spletne strani, zato bodo vsebine v času prehoda nedostopne.
Zapisnik je zainteresiranim članom na voljo v arhivu društva. Ob tej priliki se člani odbora iskreno zahvaljujemo
dosedanjemu predsedniku g. Ludviku Žiberna za dolgoletno neizmerno prizadevanje za ohranjanje, krepitev in
nadgradnjo odnosa do harmonike, društva in kulture. Novemu predsedniku Marinotu pa še enkrat iz srca
voščimo in si želimo ob naši pomoči uspešno vodenje društva.
Odbor društva Kraška harmonika
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