V Novem mestu in Grosupljem bo jeseni začela
delovati pop akademija za mlade
Pop akademija bo namenjena mladim od 12. leta starosti naprej, ki se želijo glasbeno izobraziti na področju
popularne in svetovne glasbe. Namenjena bo vsem, ki so nižjo glasbeno izobrazbo osvojili v javnih ali
zasebnih institucijah in bi radi glasbeno znanje nadgradili ali ohranili. S pop akademijo se bo zapolnila vrzel
v glasbenem izobraževanju na področju popularne, gospel in jazz glasbe. Pouk bo poleg individualnega
učenja obsegal tudi delo v skupinah, glasbenem studiu, seminarje in delavnice z znanimi glasbeniki.
Zainteresirani pokličite na tel. št.: 051 361 195 ali pišite na e-mail: gslipicnik@siol in se dogovorite za
informativno srečanje.

Zbirate lahko med naslednjimi oddelki:
-

Klaviature
Kitara
Bas kitara / kontrabas
Harmonika
Vokalna tehnika in interpretacija
Tolkala (bobni, kahon, kongi)
Flavta
Violina

Poleg oddelkov lahko mladi izbirajo med naslednjimi skupinami:
-

Orkester (za učence, vpisane v oddelek GŠ Lipičnik, brezplačen)
Komorne inštrumentalne skupine
Vokalna skupina
Sodobna glasbena teorija
Ansambel (band)
Skupina tolkalcev
Seminarji in delavnice

KRATEK OPIS PROGRAMOV POP AKADEMIJE IN CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Program

SKUPINE
(12+)
STANDARD
30 min
(12+)
STANDARD
45 min
(12+)
Ostalo

SEMINAR /
DELAVNICA

VPISNINA

PREDČASEN
IZPIS

IZPOSOJA
GLASBIL

Šolnina/
mesec

Kratek opis

28 € Enkrat tedensko po 60 min, v šolskem letu 34 obiskov; za izvajanje skupine
mora biti prijavljenih min. 5 oseb.
64 € Tedensko individualna ura inštrumenta/petja (30 min). Obravnava se sodobna
popularna glasba; v šolskem letu 36 obiskov. Za doplačilo 12 € lahko učenec
obiskuje eno od skupin.
90 € Napreden program; obravnava se sodobna popularna glasba glede na zmožnosti
in želje učenca. Tedensko individualna ura inštrumenta/petja (45 min); Učenec
lahko obiskuje eno od skupin brezplačno.
Enkraten
znesek
15 – 20 €

V šolskem letu bo organiziranih več seminarjev in delavnic, ki jih bodo vodili
znani glasbeni ustvarjalci. Za posamezno delavnico oz. seminar se bo potrebno
posebej prijaviti in plačati od 15 – 20 € (odvisno od prijav in trajanja); izvajale se
bodo ob zadostnem številu prijav.
30 € Vpisuje se vsako leto v novo šolsko leto. Plača se v enkratnem znesku. Učencem,
ki nadaljujejo šolanje in prijavnico za novo šolsko leto 2019/2020 oddajo do 20.
6. 2019, obračunamo vpisnino v višini 15 €.
30 € Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom šolskega leta, v kolikor
ugotovi, da iz določenih razlogov pouka ne more več obiskovati. V tem primeru
odda pisno izjavo s kratko obrazložitvijo (po navadni ali elektronski pošti) do 20.
v mesecu in velja za naslednji mesec. Plača se v enkratnem znesku.
15 € V kolikor je na voljo, si lahko učenec za obdobje šolskega leta izposodi šolsko
glasbilo.
Straža, 31. 5. 2019
Glasbena šola Lipičnik

