Ali želite
• preživeti ustvarjalne in sproščene dneve?
• igrati, nastopati in se veseliti v družbi mladih?
• sodelovati z vrstniki in pridobiti nova prijateljstva?
• pridobiti nove izkušnje z izbranimi profesorji?
Prijavite se na Poletno akademijo za flavto.

Splošne informacije, bivanje in prispevek za izobraževanje
Poletna šola za flavto je namenjena učencem nižje glasbene
šole, dijakom ter študentom, ki si želijo izpopolniti svoje
glasbeno znanje. Pouk bo potekal v Glasbeni šoli Radlje ob
Dravi, kjer bodo udeleženci imeli tudi možnost vadbe.
Prostorske zmogljivosti na glasbeni šoli omogočajo da bo
lahko poletno akademijo izvedena po vseh varnostnih
normativih, ki jih predpisujejo pravila. Pouk bo potekal
individualno. V prostem času bodo imeli udeleženci v
sodelovanju s ŠKTM (Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi) različne aktivnosti za
sprostitev in zabavo, zato je priporočeno, da s seboj vzamejo
primerno opremo. Aktivnosti bodo prilagojene pravilom, ki
zadoščajo varnostnim ukrepom preprečitve širjenja virusa
COVID 19.
Prispevek za izobraževanje, v katerega so vključeni tudi stroški
bivanja in prehrane, znaša 330 €. Udeleženci bodo nastanjeni v
Mladinskem kulturnem centru (MKC) Radlje, ki je v neposredni
bližini glasbene šole.
Strokovni sodelavci, asistenti in spremljevalci udeležencev so:
Sanja Krajnc, Suzana Krivec, Dejan Kus in Primož Rečnik.
Vodji projekta: Sanja Krajnc in Suzana Krivec
Odgovorni:
Matej Švab
E: info@glasbenaradlje.si
T: +386 (0)2 888 06 44
M: +386 (0)51 345 231
Izdala: Glasbena šola Radlje ob Dravi
Oblikovanje: Studio CANVA

12. poletna akademija

za flavto

V Radljah ob Dravi,
od 25. do 29. junija 2022

Vsebina poletne šole
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individualni pouk.
Študij solistične literature.
Razvijanje tehnike dihanja.
Razvijanje muzikalnosti.
Nastopanje na odru.
Individualno delo s korepetitorjem.
Spoznavanje znamenitosti okolja.
Predavanje: Priprave na nastop.
Predstavitev glasbeni inštrumentov
Yamaha.

Način plačila

Društvo CON FUOCO
TRR: SI56 0245 4026 2458 367

Prijavnico s potrdilom o plačilu in klavirsko
spremljavo pošljite na naslov
Društvo CON FUOCO
Koroška cesta 13
2360 Radlje ob Dravi
E: drustvo.confuoco@gmail.com
I: www.glasbenaradlje.si

Nastanitev
Youth Hostel Marenberg
Mariborska cesta 8,
2360 Radlje ob Dravi
info@greenresort.si

prof. dr. Karolina Šantl Zupan, flavta
Prof. dr. Karolina Šantl Zupan je končala diplomski in specialistični študij na Akademiji za glasbo v
Ljubljani. Študij nadaljevala na Visoki šoli za upodabljajočo umetnost na Dunaju. V času študija je prejela
več nacionalnih in mednarodnih nagrad ter Prešernovo nagrado. Svojo profesionalno pot je začela v
orkestru Slovenske filharmonije, sodelovala pa je tudi z orkestrom Opere in baleta v Ljubljani. Trenutno
deluje kot redna profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani in Zagrebu.
Kot solistka in komorna glasbenica deluje v domačem in mednarodnem prostoru. Sodelovala je s
številnimi simfoničnimi orkestri in priznanimi dirigenti. Je članica mednarodnega kvarteta flavt 4Syrinx,
s katerim že vrsto let oblikuje samostojen abonmajski ciklus. Izdala je osem zgoščenk z deli za flavto in
klavir, flavto in harfo, kvartet flavt ter flavto in orkester. Vodi poletne šole, seminarje, strokovna
izpopolnjevanja za glasbene pedagoge in je članica tekmovalnih žirij v Sloveniji in tujini.
Na znanstvenem področju se ukvarja z interakcijo med umetniškim in pedagoškim izobraževanjem
bodočih učiteljev pihal.
Karolina Šantl Zupan je Yamaha flute Artist.

red. prof. Marina Novak, flavta
Red. prof. Marina Novak je študij končala na Akademiji za glasbo v Zagrebu pri prof. Vladimirju
Kondresu. Je dobitnica rektorjeve nagrade.
Od leta 1988 do 1996 je bila prva flavtistka SNG v Mariboru in Mariborske filharmonije. Odtlej je
profesorica flavte na Akademiji za glasbo Univerze v Zagrebu. Dalj časa je bila na Akademiji vodja
oddelka za pihala.
Od leta 2007 do 2019 je bila prodekanja. Je predsednica in članica strokovnih skupin, različnih odborov
in združenj na področjih e-učenja in kakovosti. Je članica žirij na tekmovanjih na Hrvaškem in v tujini. Je
članica Društva hrvaških glasbenih umetnikov in soustanoviteljica ter podpredsednica Združenja
flavtistov.
Za seboj ima veliko solističnih in komornih nastopov, posnetih albumov ter koncertov z orkestri.

Ivan Ferčič, klavir
Ivan Ferčič je na Akademiji za glasbo v Ljubljani študiral in končal podiplomski študij pri prof. Tatjani
Ognjanovič. Udeležil se je mnogih mednarodnih klavirskih šol. Igra kot solist in v komornih skupinah v
Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji, Makedoniji, na Češkem in Veliki Britaniji. Snemal je za Radio
Slovenija. Prejel je več zlatih plaket in priznanj. Zaposlen je na Konservatoriju za glasbo in balet v
Mariboru.

