Potek delavnice po dnevih
Petek 17. 6. 2022
13.00 - 13.30

- zbor mentorjev in pregled učilnic

13.30 - 13.50

- zbor udeležencev in razdelitev učencev po
učilnicah

14.00 – 15.30

- pričetek skupinskih ur po instrumentih
• Uvod učitelja v seminar
• Pregled programa
• Izbira udeležencev v combo zasedbe

15.30 - 16.00

- malica, med malico se učitelji dogovorijo
glede nivojev učencev in jih porazdelijo v
combo zasedbe

16.00 - 18.00
17.00 - 17.50
otroški big bend

- skupinske ure z učiteljem - combo zasedbe
Vsak mentor določi člane za otroški big-band
• 1x bas
• 1x kitara
• 1x bobni + 1x percussionist
• 1x klavir
• 4x trobenta
• 3x pozavne
• 4x saksofoni

Ob 19.00

- pričetek koncerta Liquid carpet

Dežurni učitelji
1. Tolkala – Matic Črešnik
2. Petje – Maja Bevc
3. Bas kitara – Luka Gajser
4. Trobila – Tadej Vilar (petek, nedelja), Oto Kolednik (sobota)
5. Klavir – Estera V. H. (petek), Damijana K. S (sobota), Nataša P.
(nedelja), Helena K. (nedelja),.
-

•
•
•
•

Lahko ste prisotne vse tri dni na delavnicah

6. Violina – Zala Rek
7. Pihala – Primož R. (petek), Suzana K.(sobota), Dejan K. (nedelja),
Sanja P. (nedelja),
8. Kitara – Matej Š., Marko Z.
9. Harmonika – Nada B. K.
dežurni učitelji sodelujejo na urah, pomagajo otrokom pri branju not
in jih pomagajo motivirat za delo
v času popoldanske malice razdelijo sendviče in vodo
od 18.00 – 19.00 poskrbi za varstvo in prihod na prireditveni prostor
dvorec Radlje.
Sobota: delavnica za učitelje NGL in ostale. Ob 10.00 seminar jazza,
ki je obvezen za vse učitelje razen tiste, ki se z jazzom že ukvarjajo
(Dejan, Marko, Matic, Tadej, Sanja)

Sobota 18. 6. 2022
10.00 - Sandi Štor: predavanje
Učilnica NGL

- delavnica za učitelje NGL in ostale.
Predstavitev jazz učbenika za NGL, ki
ga je napisal Sandi Štor

10.00 - 12.00 Matic Črešnik

- delavnice za cajon, sestavi svoj
cajon in se ga nauči igrati

13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00

- skupinske ure z učiteljem
- malica/kosilo
- skupinske ure z učiteljem combo zasedbe
- otroški big bend
Koncert mentorjev

17.00 - 18.00
19.00 - koncert

Nedelja 19. 6. 2022
10.00 – 12.00

- delavnice elektronske glasbe za
učence (Gangl)

10.00 - 12.00

Vaja big banda
- skupinske ure z učiteljem
- Vaja combo zasedb za zaključni
koncert
malica/kosilo
- generalke za nastop combo
zasedb
zaključni koncert Stičišče JAZZA
- generalka big banda v dvorcu
Radlje
- Koncert otroškega big banda
(dvorec Radlje) vstopnina 10
EUR

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30
18.45
20.00

