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Žalec, 6.5.2019 

 

RAZPIS ZA 

VOKALNO DELAVNICO S SAMOM IVAČIČEM 
 

 
Organizatorji Festivala vokalne glasbe Sredi zvezd 2019 smo letos poskrbeli tudi za 
izobraževanje vokalnih skupin. V sodelovanju s Samom Ivačičem smo za vse zainteresirane 
vokalne skupine in tudi posameznike pripravili vokalno delavnico. 
 
 

1. KJE IN KDAJ? 
Delavnica bo potekala v SOBOTO, 18. 5. 2019 od 14. ure* dalje v Domu II. slovenskega 

tabora Žalec.  

 
* Ob 14. uri bo na vrsti skupen uvod z vsemi prijavljenimi, v nadaljevanju pa bo imela vsaka 
od prijavljenih skupin 30 min individualnega dela z Ivačičem. 
 
 

2. KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
K prijavi vabimo vse zainteresirane vokalne skupine, ne glede na velikost in izkušnje, ter 

posameznike, ki pojejo v vokalnih skupinah, a se skupina delavnice ne more udeležiti. 

Vabljeni seveda tudi drugi navdušenci nad vokalno glasbo. Na voljo so štiri mesta za aktivno 

udeležbo na delavnici ter neomejeno število pasivnih udeležencev. 

 

3. KAKŠEN BO POTEK DELAVNICE? 
Ob 14. uri se bodo zbrali vsi prijavljeni skupine in posamezniki. Samo Ivačič bo opravil uvodni 
govor, vodil skupne vaje in predal osnovna izhodišča vokalne tehnike. V drugem delu pa bo 
delo potekalo po skupinah. Vsaka od štirih prijavljenih skupin bo imela na voljo 30 min 
individualnega dela s Samom Ivačičem. Vsaka skupina bo delala na skladbah, ki jih bodo 
prijavile v prijavnici. 
 
Na obeh delih delavnice je možna aktivna in pasivna udeležba. V obeh primerih je nujna 
prijava s priloženo prijavnico. 



 
 
 

4. PRIJAVE IN KOTIZACIJA 
Prijave sprejemamo preko priložene prijavnice na naslov oi.zalec@jskd.si.  
 

Rok prijav se zaključi v nedeljo, 12.5.2019. 
 

V primeru večjega števila prijav za aktivno sodelovanje na delavnici, se bo upošteval termin 
prejetja prijavnice (sprejete bodo prve štiri prispele prijavnice, ostale skupine bodo lahko 
sodelovale pasivno). Prijava je dokončna ob prejemu kotizacije. 
 
Kotizacija znaša 50€ na skupino za aktivno udeležbo, 30€ na skupino za pasivno udeležbo in 
10€ na posameznika za pasivno udeležbo.  
Skrajni rok za plačilo kotizacije je sreda, 15.5.2019. Če kotizacija na ta dan ni poravnana, 
bomo na delavnico sprejeli naslednjo prijavljeno skupino. 
 
 

5. RAZNO 
Vsi udeleženci delavnic imajo priznan 30% popust pri nakupu vstopnic za večerni koncert 
Festivala vokalne glasbe Sredi zvezd 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neža Zagoričnik, mag. kult., 
vodja OI JSKD Žalec 
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