
FESTIVAL JAZZ STIČIŠČE – KONCERTI
Hkrati s seminarjem se bodo odvijali koncerti, ki so namenjeni tako udeležencem, kot tudi širšemu občinstvu. 
Koncertno prizorišče bo na parkirišču pred Glasbeno šolo Radlje ob Dravi in v dvorcu Radlje, 
v primeru slabega vremena pa v Kulturnem domu Radlje.

 1. dan: koncert šole JazzRavne,
              koncert skupine LIQUID CARPET (dvorec Radlje).

 2. dan: koncert za cajon (udeleženci delavnice),
                koncert mentorjev (pred glasbeno šolo).

 3. dan: zaključni koncert combo skupin in otroškega big banda v sodelovanju s KD Radlje 
              in Big bandom Orkestra Slovenske vojske (pred glasbeno šolo in dvorec Radlje). 

PRIJAVA
Za prijavo na delavnico morajo udeleženci izpolniti prijavni obrazec na spletni strani Glasbene šole 
Radlje ob Dravi. O sprejetju bodo udeleženci obveščeni po elektronski pošti. Zadnji rok za oddajo prijave 
je 10. 6. 2022. Število udeležencev je omejeno. Vse dodatne informacije: 031 512 585 Matic Črešnik

CENIK IN PLAČILO
Celoten znesek kotizacije je potrebno poravnati z enkratnim nakazilom prek elektronske banke ali s 
položnico, kot je opisano na prijavnici. Za udeležbo na tridnevnem seminarju lahko izbirate med naslednjimi 
možnostmi:

 1. aktivna udeležba I. (z dopoldanskimi predavanji)
  - 15,00 € (učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi)
  - 20,00 € (ostali udeleženci)

 2. aktivna udeležba II. (cajon delavnica)
  - 15,00 € (Po želji lahko sestavite tudi svoj cajon. Doplačilo za material znaša 37 €.)

 3. pasivna udeležba 
  - 15 €/dan (Pasivni udeleženci delavnice lahko poslušajo predavanja in vaje brez  
     sodelovanja v pedagoškem procesu. Pasivna udeležba je namenjena učiteljem.

Način plačila je bančno nakazilo. Račun udeleženci prejmejo ob vpisu. Če je plačnik pravna oseba, lahko 
podatke pošljete po mailu, nato pa prejmete original račun po pošti. Če je plačnik druga oseba kot prijavitelj, 
vpišite podatke plačnika in osebe za katero plačate na dnu prijavnice v okno opombe. Cena delavnice zajema 
tudi obiske vseh koncertov. 

Obvezna oprema:
Vsak udeleženec s seboj prinese svoj instrument.
 • Za udeležence na klavirju bo na razpolago do 10 električnih klavirjev. 
 • Udeleženci na tolkalih morajo s seboj prinesti komplet bobnov (po dogovoru z mentorjem).
 • Udeleženci, ki bodo imeli električne instrumente, morajo s seboj prinesti ojačevalce. 

PODATKI ZA NAKAZILO
	 Namen	plačila:	Prijavnina	Stičišče	jazza	
	 Prejemnik:	Društvo	Con	fuoco
	 Koroška	cesta	13,	2360	Radlje	ob	Dravi
	 TRR:	SI56	0245	4026	2458	367

	 Referenca:	NRC	00	DATUM_PLACILA	

Potrdilo	izvedenem	nakazilu	pošljite	po	pošti	na	naslov	Društva	Con	fuoco	ali	prek	elektronske	
pošte	na	naslov	drustvo.confuoco@gmail.com.

Idejni in umetniški vodja seminarja:
mag. prof. Matic Črešnik



NAMEN SEMINARJA

Učenci spoznavajo in igrajo različne zvrsti glasbe. Prepustijo se glasbi in 
poskušajo improvizirati na svojih instrumentih.
 
UDELEŽENCI
1. seminar je namenjen učencem od 4. razreda naprej ali tistim mlajšim, ki 
jih izberejo učitelji posameznih instrumentov. To so učenci, ki so praktično 
in teoretično bolj napredni.

2. seminar je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Izvedli bomo delavnico 
za cajon z Gorazdom Markovičem in Maticem Črešnikom. Namen delavnice 
je, da učenci bolje spoznajo različne ritme in se seznanijo z igranjem na cajon, 
ki je danes splošno uporabno glasbilo. 

PROGRAM SEMINARJA
Skupinske ure se bodo odvijale v popoldanskem času, prisotni bodo vsi 
udeleženci, ki spadajo k posameznim mentorjem. Vsak udeleženec se lahko 
prijavi samo na en instrument. Skupinske ure bodo izvajali mentorji za vsak 
instrument posebej.

Predavanja se bodo odvijala v dopoldanskem času od 10. do 12. ure, zajemala 
bodo predstavitev učbenika, harmonijo jazza in elektronsko glasbo.

Combo zasedbe oziroma manjše zasedbe sestavljajo učenci vseh instrumentov.

Otroški big band bomo sestavili prvi dan seminarja. Učence bodo določili 
mentorji. Vodila ga bosta Sandi Štor in Matic Črešnik.

Delavnica za cajon se bo odvijala v soboto, 18. 6. 2022, v dopoldanskem času 
in se zaključila z večernim koncertom. Ta delavnica vključuje igranje različnih 
ritmov na cajon in predstavitev cajonov izdelovalca Gorazda Markoviča. Za 
doplačilo si bo možno sestaviti tudi svoj cajon.

ZVEZDANA 
NOVAKOVIČ

petje, combo zasedba

TADEJ ŠEPEC 
pihala, combo zasedba

SANDI ŠTOR 
trobila, combo zasedba, 
jazz harmonija, big band

VALENTIN ŠTANTE 
godala, combo zasedba

BORUT MORI 
harmonika, combo zasedba

SAŠO VOLLMAIER
klavir, combo zasedba

LUKA GAISER
kontrabas, električni bas, 

combo zasedba

FILIP VADNU
kitara, combo zasedba

MATIC ČREŠNIK 
bobni, cajon delavnica, 

combo zasedba, big band


