
Krščanska kulturna zveza v 

sodelovanju s soprireditelji ponuja 

 

Teden mladih umetnikov  
22.- 27.07.  in  29.07. - 03.08.2019 

MLADINSKI CENTER NA REBRCI 

PRIJAVA: do zapolnitve prostih mest pri 

Krščanski kulturni zvezi 

CENA: € 170,– na udeleženca/ko 

Teden mladih umetnikov, ki ga Krščanska 

kulturna zveza organizira z Mladinskim centrom na Rebrci in Katoliško otroško 

mladino, je zgovoren dokaz za dejstvo, da se otroci radi ukvarjajo z umetnostjo 

in da so kreativni. To otrokovo ustvarjalnost spodbujajo umetniki, ki radi 

prihajajo poleti na Rebrco in s strokovno roko vodijo mlade talente v svet 

umetnosti, lutk, glasbe in plesa. Prizadevni pedagogi pa skrbijo za dobro 

počutje mladih udeležencev. Letos praznujemo 40- letnico Tedna mladih 

umenikov. 

Prijave: Tel.: 0463/516243-21, E-Mail: office@kkz.at, anderwald@kkz.at 

Prireditelji: KKZ, Katoliška otroška mladina, Mladinski center Rebrca 

  



Gledališka in lutkovna 

delavnica v Ankaranu 
 

I. teden:  18. 8. –24. 8. 2019 

II. teden:  24. 8. –30. 8. 2019 
 
Zopet imamo zagotovljen naš prostor v 
lepem obmorskem ambientu v Ankaranu, 
kjer se gledališke in lutkovne skupine 
lahko temeljito in brez vplivov domačega  
 
vsakdana s svojimi režiserji in strokovnimi mentorji  pripravljajo na novo 
gledališko sezono. 
 
Rok za prijavo je 01. 06. 2019 
 
Nekatera društva imajo situacijo, da je nekaj posameznikov, ki bi radi sodelovali 
v gledališki skupini, a ni dosti ljudi za skupino, ker so nekateri nehali, drugi so šli 
študirat, tretji iz katerihkoli vzrokov ne morejo več sodelovati. Morda bi lahko 
interesente in gledališke navdušence iz različnih krajev združili v skupino? 
Če je v vašem kraju kdo, ki bi rad sodeloval, prosim, da nam to sporočite. 
 
Več informacij: www.kkz.at; office@kkz.at 

  



Poletna glasbena delavnica 

4. – 8. 8. 2019 

Dom prosvete SODALITAS Tinje 

The Soul of Motown 
 
Letošnja glasbena delavnica se že 
dvanajstič posveča raziskovanju bogate 
zakladnice zborovske literature. 
Tokrat bomo spoznavali skladbe znamenite produkcijske hiše Motown, s katero 
so sodelovali Stevie Wonder, The Jackson 5, The Supremes, Marvin Gaye, Diana 
Ross in mnogi drugi. 
Na programu bodo tudi zborovske priredbe pred kratkim preminule Arethe 
Franklin ter druge skladbe Soul in R&B vokalistov iz 60. in 70. let preteklega 
stoletja. 
Komu je namenjena delavnica? 
 
Na delavnico so vabljeni zborovski pevci in pevke, solistke in solisti, ki so 
dopolnili 16. leto in bi: 
 
• se radi naučili nekaj, kar jim lahko koristi pri vseh pevskih ambicijah, 
• radi delali s profesionalnimi in priznanimi glasbeniki, 
• radi spoznali in še bolj razvili svoj potencial in obenem 
• radi spoznali nove ljudi. 
 
Pridobljene izkušnje bodo posameznikom pomagale pri nadaljnjem razvoju, 
doživljanju in izvajanju petja tako v zboru kot tudi na individualni ravni. 
 
 
Predavatelji/ce: 
 
Ana Bezjak - umetnišk vodja 
Vesna Petković - vokalna tehnika 
Karin Zemljič - vokalna tehnika 
Tonč Feinig - korepetitor in ritmika 
 
pri session in sklepnem koncertu v bandu: 
Robert Jukič – bas 
Žiga Smrdel – bobni 
Tobija Hudnik – kitara 



 
Sklep Poletne glasbene delavnice bo javni sklepni koncert  
v četrtek, 8. avgusta 2019, ob 20:30 uri. 

 
Prijave Sodalitas: +43 (0)4239 2642 oz. office@sodalitas.at. 
Prireditelja: Dom v Tinjah in KKZ 

 

 

Mojstrski tečaj / Meisterklasse / Masterclass 

19. – 24. 8. 2019 

Dom prosvete SODALITAS Tinje 

Mentorja: Bernarda Fink 
  Marcos Fink 

Korepetitorja: Irina Milivojecić 
   Vladimir Mlinarić 

 
Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko 
izobraževanje s svetovno znanima pevcema in odličnima pevskima 
pedagogoma, s katerima se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, 
koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po 
svojem izboru. Mojstrski tečaj je namenjen univerzitetnim študentom petja in 
dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim 
pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni. 
 
Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah 
umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega 
delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo 
izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere. 
 
Pouk poteka individualno in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci 
prisostvujejo uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja. Poleg aktive 
je tudi pasivna udeležba možna (v tem primeru udeleženec/udeleženka 
prisostvuje uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja, nima pa 
individualnega pouka). 
 



SKLEPNI KONCERT UDELEŽENCEV: 24. avgust 2019, 18:00 v Domu v Tinjah 
 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV:  največ 16 (aktivna udeležba) 
 
UČNI JEZIK: slovensko, nemško, angleško, italijansko, francosko, špansko 
 
PRISPEVEK ZA MOJSTRSKI TEČAJ:  € 420,– 
PRISPEVEK ZA PASIVNO UDELEŽBO: € 90,— 
 
STROŠKI ZA BIVANJE: Stroški za bivanje še niso vključeni v prispevku za 
mojstrski tečaj. Stroški za bivanje v Domu v Tinjah znašajo € 59,– (polni penzion 
na dan v enoposteljni sobi). 
 
DODATNA PONUDBA, KI JE VKLJUČENA V CENI:  
Skupinske lekcije feldenkraisa: od ponedeljka do petka od 17:00 od 18:30 
 
PRIJAVA: Za mojstrski tečaj se je treba prijaviti z elektronskim obrazcem, ki ga 
najdete na spletni strani http://www.sodalitas.at pri opisu prireditve (glej »K 
prijavi«). Dodatno k pismeni prijavi je treba organizatorjem po elektronski pošti 
posredovati zaželene skladbe, ki jih želi tečajnik/tečajnica obdelati v 
mojstrskem tečaju in aktualni osebni avdio posnetek po lastni izbiri. Aktualni 
posnetek je treba poslati preko WeTransferja, Dropboxa ali podobnem mediju 
na elektronski naslov sturm@sodalitas.at ali po pošti (CD, DVD ipd.) na naslov 
Katoliški dom prosvete Sodalitas (naslov glej spodaj) do najkasneje konca 
prijavnega roka. 
 
ROK PRIJAVE:  1. junij 2019 
 
OPOZORILO! O SPREJEMU V MOJSTRSKI TEČAJ ODLOČATA BERNARDA FINK IN 
MARCOS FINK NA PODLAGI PRIJAVNICE IN AKTUALNEGA POSNETKA! 
 
 
PRIREDITELJA: 
 
Katoliški dom prosvete Sodalitas  Krščanska kulturna zveza 
Proštijska cesta 1     Viktringer Ring 26/III 
9121 Tainach/Tinje, Avstrija   9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija 
T.: +43 (0) 4239 2642    T.: +43 (0) 463 513243 
E: office@sodalitas.at    E: office@kkz.at 
I: http://www.sodalitas.at   I: http://www.kkz.at 
 



 

Delavnica za tonsko in 
lučno tehniko 

 

2. – 4. 9. 2019 

K&K Šentjanž 

 
 
Prireditelja SPZ in KKZ 


