
Kršèanska kulturna zveza

               PRIJAVA: Kršèanska kulturna zveza I Viktringer Ring 26/3 I A-9020 Klagenfurt : Celovec
               T: +43 463 516243, office@kkz.at 

Stroške za seminar prevzame Kršèanska kulturna zveza, stroške za kosilo poravna
vsak/a udeleženec/ka sam/a v Domu v Tinjah (prijava za kosilo ob prihodu).

Za udeležence bo pripravljeno delovno gradivo.

______________________________________________________________________________
I :

ZBOR: 

______________________________________________________________________________
EMAIL: 

______________________________________________________________________________
TELEFON: 

Prijavnico pošljite na naslov:

ME IN PRIIMEK

______________________________________________________________________________

P R I J A V N I C A

Kršèanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, A-9020 Klagenfurt : Celovec, E-mail: office@kkz.at 

sobota, 19. januar 2019 
09:00 - 16:00
v Domu prosvete v Tinjah

vodi: zborovodkinja Tatjana Dolenc

Kršèanska kulturna zveza vabi na 

S E M I N A R 
za vodje otroških in 
mladinskih pevskih zborov 



SporedSpored

9.00 – 10.15 opevalne vaje in igre za cicibanske in otroške zbore 
(uèenje preko igre, ki se ga lahko uporabi tudi pri 
starejših pevcih),

10.30 – 12.00 vokalna tehnika in vaje za otroške zbore - preko izbranih
skladb

12.00 – 13.00 kosilo
13.00 – 14.15 vokalna tehnika, kanoni in delo z mladinskimi zbori.
14.30 – 16.00 vse skupaj prepleteno še z elementi dirigiranja. 

Zbor bi predstavljali kar udeleženci.

 

Zborovodkinja TATJANA DOLENC je leta 2012 z odliko in pohvalo Cum laude zakljuèila študij 
glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Njeno diplomsko delo je bila študija 
primera cicibanskega pevskega zbora, ki opisuje vaje in delo s predšolskim pevskim zborom. 
Po konèanem študiju je bila zaposlena v GŠ Škofja Loka, na Glasbeni matici Ljubljana je veè let 
vodila cicibanske pevske zbore in glasbene poèitnice za otroke. Pela je v razliènih pevskih 
sestavih, med drugim tudi v zborih Škofijske klasiène gimnazije ter pri zboru Ljubljanski 
madrigalisti. Nekaterim zborom je bila sama umetniška vodja. Poleg študija glasbene 
pedagogike je zakljuèila srednjo glasbeno šolo iz smeri solo petje.
Zaposlena je na osnovni šoli v Novem mestu, kjer vodi prvošolski, otroški in mladinski pevski 
zbor. Od leta 2014 je zborovodkinja Pevske pripravnice Glasbene matice Ljubljana, od leta 
2016 pa tudi zborovodkinja Otroškega pevskega zbora Glasbene matice.

TATJANA DOLENCTATJANA DOLENC

S P O R E D

9.00 - 10.15 Cicibanski zbori - didaktiène igre, upevanje

10.30 - 12.00 Otroški zbori - uèenje skladb s pomoèjo giba

13.00 - 14.15 Kanoni - pot k ubranemu veèglasju

14.30 - 16.00 Mladinski zbori - vokalna tehnika in dirigiranje

Od 9.00 do 10.00 bo prisoten otroški (cicibanski zbor), nato zbor 
predstavljajo udeleženci seminarja. 
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