
 

 
 
 

    
 
 
 
 
          

 

VABILO na TABOR MLADIH PEVCEV PRIMORSKE  (TMPP) 
2019 

Drage mlade pevke in pevci, spoštovani starši! 
 
 

Mlade pevke in pevce primorskega in zamejskega prostora, stare od 11 do 16 let (5. do 9. raz. OŠ, 1. letnik SŠ), 
vabimo na nepozabne pevske počitnice, Tabor mladih pevcev Primorske (TMPP), ki bodo polne petja in 
počitniških doživetij. Odvijal se bo v osrčju doline Soče, kjer se pretakajo barve in energije čudovitih rek Soče, 
Tolminke in Idrijce, v preddverju Triglavskega narodnega parka v alpskem mestu Tolmin. 
 
 

Namen tabora je ob strokovnem delu priznanih strokovnjakov za mladinsko zborovsko petje nadgraditi pevsko 
znanje in se družiti s sovrstniki s Primorske, se zabavati in veliko lepega doživeti.   
Strokovno vodstvo: 

Stojan Kuret (profesor, zborovodja, dirigent, nagrajenec Prešernovega sklada, prejemnik zlate plakete Sklada),  
Petra Grassi (pianistka, zborovodkinja, pevka, zmagovalka prvega državnega tekmovanja Mateja Hubada za 
slovenske zborovodje, prejemnica zlatega znaka Sklada za 2017),  
Barbara Kovačič (zborovodkinja otroških, mladinskih in dekliških pevskih zborov),  
Monika Fele (solistka, zborovodkinja in korepetitorka),  
Meta Praček (zborovodkinja),   
Martina Burger (operna solistka in vokalna pedagoginja).  

 
 

Tabor MPP bo potekal v Tolminu (CŠOD Dom Soča, Šolski center in Glasbena šola) od 25. do 30. 8. 2019.  
Namenjen je pevcem mladinskih pevskih zborov od 11. do 16. leta (5. do 9. razred OŠ, 1. letnik SŠ). 
 

Raznolik in bogat koncertni program bo obsegal izbrana dela iz zakladnice slovenske zborovske glasbe, priredbe 
slovenskih ljudskih pesmi, skladbe pomembnih evropskih, drugih skladateljev različnih slogovnih obdobij in skladbe iz 
sveta zabavne glasbe. Zbor se bo ob zaključku intenzivnega pevskega tedna predstavil na javnem ZAKLJUČNEM 
KONCERTU v Kinogledališču Tolmin, kamor bomo povabili tudi radio in televizijo. S koncertom se želimo predstaviti 
tudi drugje in aktivnosti v tej smeri potekajo. 
 

Poleg petja bo čas za ustvarjalne in športne dejavnosti ter druženje … naj vam izdamo nekaj doživetij: filmski večer 
v kinu, kopalni dan ob topli Idrijci, različne ustvarjalnice …  
 

Kotizacija za pevski tabor znaša 170€ in vključuje bivanje v CŠOD Soča, prehrano, glasbeno-pedagoško delo in 
družabne dejavnosti. Za udeležence tabora iz Tolmina ali bližnje okolice, ki ne spijo v CŠOD Soča (brez spanja in 
zajtrka), znaša 80€. Pri plačilu kotizacije nudimo možnost plačila na dva obroka.  
 

Rok prijave – čim prej oz. do 30.5.2019 
Število udeležencev na Taboru je zaradi narave dela omejeno,  
zato zainteresirani s prijavo pohitite. 
 

Prisrčno vabljeni na nepozabne pevske počitnice v Tolmin!  
Silva Seljak, organizacijski vodja Tabora MPP 
Barbara Kovačič, programski vodja Tabora MPP 

   JSKD OI Tolmin 
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Informacije k PRIJAVI na  
TABOR MLADIH PEVCEV PRIMORSKE  2019 
Tolmin, 25. do 30. 8 2019  
 
 

Na podlagi prejetih prijav bodo (po potrebi) potekale avdicije na primorskih osnovnih šolah, ki so namenjene 
dokončnemu izboru primernega ''študijskega'' programa pevskega tabora. O razporedu in poteku le-teh ter organizaciji 
bivanja in vseh dejavnostih boste pravočasno obveščeni preko e-pošte staršev.   
 

V CŠOD so na voljo 3-posteljne sobe.  
 

Prijave zbiramo do 30. maja 2019 na    tabor.mpp@gmail.com  
 
Prijavnico oddate  
osebno:   zborovodkinji Barbari Kovačič v Tolminu 
 

pošljete po pošti:  JSKD OI Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin  
za TABOR MLADIH PEVCEV PRIMORSKE 
 

skenirano:  tabor.mpp@gmail.com       
 
S podpisano prijavnico se starši zavezujete, da se bo vaš otrok udeležil Tabora in da boste pravočasno 
poravnali svoje obveznosti. Zaradi uspešne organizacije in izvedbe Tabora MPP prosimo za resne prijave, 
odpoved udeležbe bomo upoštevali samo v primeru predložitve zdravniškega potrdila. 
 
 
Prijavnina:  

 170€ (vključuje bivanje v COŠD Soča, prehrano, glasbeno-pedagoško delo in družabne dejavnosti) 

   80€ (za udeležence tabora, ki ne bodo spali v CŠOD Soča - brez spanja in zajtrka). 
 

Kotizacijo je možno poravnati v dveh obrokih, predvideni valuti plačil sta 10. 7. 2019 in 10. 8. 2019. 
 
Dejavnosti na Taboru (vaje, družabne igre, koncert, … ) se za potrebe promocije dejavnosti in arhiva fotografirajo in snemajo. 
 

 
Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na:  

- Barbara Kovačič, KD Magdalenčica 041 783 033, barbara.kovacic1@gmail.com  
- Silva Seljak, JSKD OI Tolmin, 031 267 261, oi.tolmin@jskd.si 

 
 

 
 
 
 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Tolmin 
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin 
T: 05  380 11 70   
e-pošta: oi.tolmin@jskd.si 
 
KD Magdalenčina 
Dijaška ulica 12/b  
5220 Tolmin 
barbara.kovacic1@gmail.com  
 
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin    
Dijaška ulica 12/c, p.p. 80, 5220 Tolmin 
T: 05 381 18 01 
e-pošta: kultura.spela@ksm.si  
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