Spoštovani klarinetisti in saksofonisti,
Želeli bi vas povabiti k nam, na glasbeno šolo Vrhnika, kjer se bo v petek 24. in soboto
25.9.2010 veliko dogajalo. Odvijala se bo študijska skupina za klarinet in saksofon, to pa je le del
tega, kar smo za vas pripravili na glasbeni šoli, v sodelovanju z mednarodnim glasbenim festivalom »4saxess«.
Vzporedno s študijsko skupino bo potekal tudi seminar za klarinet in saksofon, po
zaključku pedagoških aktivnosti v soboto, pa bomo pester glasbeni vikend sklenili s koncertom
mednarodne zasedbe EUROSAX.
V goste smo povabili kar nekaj mednarodno uveljavljenih glasbenikov, saj bodo mentorji člani renomiranega kvarteta Budapest sax quartet, sicer tudi klarinetisti v budipeštanskem
simfoničnem orkestru Budafoki Dohnanyi Zenekar. Poleg treh madžarskih mentorjev: Bence
Szepesi, Marcell Horvath, Bernat Toszegi, bosta seminar za saksofon vodila Mario Giovanelli, profesor za saksofon na konservatoriju v Piacenzi ter Maja Lisac, asistentka na Akademiji v Baslu.
Seminar je namenjen  učencem glasbenih šol, dijakom in študentom klarineta oz. saksofona, posebej pa se lahko prijavite na individualne lekcije za basklarinet in bariton saksofon.
Seminaristi (pasivni in aktivni) imajo prost vstop na predavanja študijske skupine in na koncert
zasedbe EUROSAX, udeleženci študijske skupine pa so prav tako vabljeni na koncert brezplačno.

Cena pasivne udeležbe (obisk predavanj in koncert) znaša 10 Eur
Cena 1 individualne lekcije znaša 15 Eur, 2 lekcije (z različnimi mentorji) pa 25 Eur.
Število udeležencev je omejeno, upošteva pa se vrstni red prijav.
Nastanitev je za seminariste, njihove učitelje in starše urejena, pri plačilu pa bo
upoštevan seminarski popust.
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Prijave pošljite na:
info@4saxess.si,
Glasbeno društvo Akcent, Tomšičeva 3, 1370 Logatec
Zadnji rok prijav je 20.09.2010

