
 

 
 

Glasbena šola Koper v sodelovanju s kulturnim društvom Kitarika 

vabi na 

 

 

 

FESTIVAL KITARIKA 

v  Kopru, od 17. do 19.  maja 2019. 

 

 

koncertni ciklus 
KITARSKI VEČERI V STAREM MESTNEM JEDRU KOPRA  

 

 

Koncert DIJAKOV UMETNIŠKE GIMNAZIJE KOPER 

Petek, 17. maja 2019, ob 19. uri v galeriji samostana sv. Ane v Kopru 

 

Recital klasične kitare: ŁUKASZ KUROPACZEWSKI 

Sobota, 18. maja. 2019, ob 19. uri v Protokolarni dvorani sv. Frančiška v Kopru 

 

Koncert »EnARMONIA GUITAR ENSEMBLE« 

Nedelja, 19. maja. 2019, ob 18. uri v dvorani palače Gravisi-Barbabianca na 

Glasbeni šoli Koper 

 

mojstrski tečaji 
 ŁUKASZ KUROPACZEWSKI, Poljska 

JOSUÉ GUTIÉRREZ, Mehika 

ANGELA TAGLIARIOL, Italija 

 

predavanja  
JOSUÉ GUTIÉRREZ 

ANGELA TAGLIARIOL 



 

 

 

PREDAVANJA so namenjena vsem učiteljem in študentom, ki želijo svoje znanje o 

poučevanju kitare dodatno poglobiti.  

Temi predavanj sta: 

• Prvi koraki - osnove postavitve tehnike igranja kitare 

prvi stik z inštrumentom – kitarska drža in osnove tehnike – izbira metode poučevanja 
za doseganje zastavljenih učnih ciljev – izbor repertoarja v prvih letih poučevanja. 

• Orkestrska igra 

izrazni elementi skupne igre – barva  orkestra – skupinska  dinamika in agogika. 
 

Na mojstrskih tečajih bodo sodelovali učenci Glasbene šole Koper in dijaki Umetniške 

gimnazije Koper. Po dogovoru z organizatorjem lahko sodelujejo tudi učenci iz drugih 

glasbenih šol.  

 
URNIK mojstrskih tečajev in predavanj 

• sobota, 18. maj 2019, od 10.00 do 18.00, 

• nedelja, 19. maj 2019, od 9.00 do 17.00. 

 

CENA  

• Kotizacija za vsa predavanja in pasivno udeležbo na mojstrskih tečajih znaša 

100 evrov. Znesek se ob prijavi nakaže na račun kulturnega društva Kitarika: 
Kulturno društvo Kitarika 
Hrvatini 196a, 6280 Ankaran 
IBAN: SI56 05100-8015801486  
SWIFT KODA: ABANSI2X, Abanka d.d. 
Namen: Ime in priimek udeleženca 

 

Prijave sprejemamo do 26. aprila 2019 na povezavi:  

https://www.glasbena-kp.net/seminar.php 

 

• Cena vstopnice kitarskega recitala Łukasza Kuropaczewskega v Protokolarni 

dvorani sv. Frančiška v Kopru znaša 7 evrov. Priporočamo rezervacijo 

vstopnic na elektronski naslov: kitarika.vstopnice@gmail.com. 

Pri ostalih dveh koncertih je vstop prost.  

 

Potrdilo o udeležbi na Festivalu Kitarika v obsegu 18 ur – 1, 5 točke bo možno 

uveljavljati za napredovanje v nazive na MIZS. 

 

Več informacij o glasbenikih in predavateljih:  

http://www.lukaszguitar.com 

https://www.segoviaguitaracademy.com/it/gutierrez.php 

https://www.segoviaguitaracademy.com/it/tagliariol.php 

https://www.youtube.com/watch?v=NqDlHXQUwL8 

 

Za dodatne informacije pišite na: drustvo.kitarika@gmail.com 


