
Urad Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu in po svetu

za zborovske pevke in 
pevce, solistke in solistedelavnica

Poletna 
glasbena

Katoliški dom prosvete Tinje
Katholisches Bildungshaus Tainach

Kršœanska kulturna zveza
Christlicher Kulturverband

Sodalitas

4.  –  8. 8. 2019
Tinje (A)

œetrtek, 8. 8. 2019 
ob 20.30 v Tinjah

SKLEPNI KONCERT

The Soul of Motown

Prijavnica  

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon:

E-pošta:

Dosedanje pevske izkušnje (zbor, vokalna skupina,
solopetje, ...):

Pojem:   

❍ sopran        ❍ alt           ❍ tenor          ❍ bas

Želim:  
❍ enoposteljno sobo   

❍ dvoposteljno sobo skupaj z 

❍ ne bom prenoœeval/a v Domu prosvete

Datum/Podpis: 

Prijavnico pošljite na: 
Dom prosvete Sodalitas,Propsteiweg 1, A-9121 Tainach/Tinje, 
T: +43(0)4239-2642 E: office@sodalitas.at, I: www.sodalitas.at

Za poletno glasbeno delavnico se je možno prijaviti 
tudi po spletu: www.sodalitas.at

Termin
od nedelje, 4. avgusta 2019
do œetrtka, 8. avgusta 2019 

Stroški
A) Teœajnina
odrasli: € 180,–
šolarji in študenti: € 130,–

B) Stroški za bivanje 
€ 51,– polni penzion na dan;   

€ 8,– doplaœilo za enoposteljno sobo na dan 

Prijava:
Za Poletno glasbeno delavnico se je treba prijaviti 
pismeno s priloženo prijavnico ali po spletu 

www.sodalitas.at. 
Teœajnino je treba vplaœati, ko boste dobili pismeni 
poziv. Z vplaœilom teœajnine bo Vaša prijava veljavna.

 

Rok prijave: 19. julij 2019
Število udeležencev za delavnico je omejeno!

Prireditelja:
Dom prosvete Sodalitas 

Propsteiweg / Proštijska pot 1, A-9121 Tainach/Tinje
Tel.: +43 4239-2642, E: office@sodalitas.at

I: www.sodalitas.at

Kršœanska kulturna zveza 
Viktringer Ring / Vetrinjsko obmestje 26/3, 

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Tel.: +43 463/516243, E: office@kkz.at 

I: www.kkz.at

Izvedbo delavnice omogoœajo:

Poletna glasbena delavnica
za zborovske pevke in pevce ter soliste



The Soul 
of Motown
Poletna glasbena delavnica
za zborovske pevke in pevce ter soliste
Poletna glasbena delavnica, ki jo prirejata Dom  
prosvete v Tinjah in Kršœanska kulturna zveza 
(KKZ), je posebna ponudba za zborovske pevke in 
pevce, soliste in solistke, ki se želijo teden dni 
 izpopolnjevati v krogu profesionalnih glasbenih 
mentoric in mentorjev. 
Delavnica se je v zadnjih letih ustalila kot uspešna 
zgodba, na katero se udeleženke in udeleženci 
prejšnjih let radi vrnejo, pridružijo pa se tudi novi 
obrazi. 
Letošnja glasbena delavnica se že dvanajstiœ 
posveœa raziskovanju bogate zakladnice zborovske 
literature. 
Tokrat bomo spoznavali skladbe znamenite produk-
cijske 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 nauœili 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 nadaljnem razvoju, doživljanju in izvajanju petja 
tako v zboru kot tudi na individualni ravni. 

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

Predavatelji/ce:

Ana Bezjak 
umetniški vodja 
Pouœuje petje na jazz oddelku 
Konservatorija za glasbo v Mariboru. 
Je pevka zasedbe Papir, nastopa 
v raznolikih jazz in tango sestavah.
    

Vesna Petkoviç 
vokalna tehnika
Študirala je jazz petje na univerzi 
za glasbo v Gradcu. Je docentka na 
univerzi za umetnost v Beogradu. 
Nastopa v raznolikih jazz sestavah. 

Karin Zemljiœ  
vokalna tehnika
Študirala je jazz petje na konservatoriju 
v Celovcu. Ima svojo glasbeno šolo. 
Sodeluje v raznih jazz (Karin Zemljiœ 
Jazz Sextet), pop (Okustiœni), jazz soul 
(Flozell) zasedbah, prav tako pa sodeluje 
z veœjimi glasbenimi sestavami, kot so: 
Big Band RTV Slovenija, Big Band Krško, 
Špiœikuc orchestra, ...

Tonœ Feinig 
korepetitor in ritmika
Na Koroškem in v tujini priznan 
jazz-pianist, organizator jazz festivala 
Alpe-Adria v Celovcu.  

pri session in sklepnem 
koncertu v bandu 

Robert Jukiœ – bas 
Žiga Smrdel – bobni 
Tobija Hudnik – kitara


