
GLASBENE STORITVE                         
BLAŽ LAMOVEC s.p. 
Malija 99 
6310 Izola – Isola 
 
blamovec@alumni.berklee.edu 
00386 (0) 31 358 905 
 

Blaž Lamovec, v sodelovanju z Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina, vabi na 

2. Fingerpicking srečanje! 

V želji po druženju, spoznavanju, skupnem glasbenem ustvarjanju ter deljenju 

izkušenj in znanja z drugimi, vabim vse fingerpicking/fingerstyle navdušence, 

radovedneže, avdiofile, profesionalne in amaterske kitariste, začetnike in stare 

glasbene mačke na 2. Fingerpicking srečanje. To sproščeno druženje je namenjeno 

predvsem odraslim in starejšim učencem oz. učencem višjih razredov kitare (od 5.r 

dalje). Zaželena je aktivna prisotnost, zato prinesite svoje kitare, seveda pa to ni 

pogoj. 

Čas in kraj srečanja: 

Sobota 16. in nedelja 17. 11. 2019, 

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina 

Kotizacija: 

70€ 

Kotizacija za učence Glasbene šole Ilirska Bistrica in Glasbene šole Vinka Vodopivca 

Ajdovščina znaša 55€. 

Prijava na 2. Fingerpicking srečanje: 

Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov: blamovec@alumni.berklee.edu najkasneje 

do 11. 11. 2019. 
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Ob prijavi navedite naslednje podatke: 

 Ime in priimek udeleženca 

 naslov udeleženca 

 telefonsko številko udeleženca 

 elektronski naslov (e-mail) udeleženca 

V primeru, da udeleženec do 17. 11. 2019 še ne bo dopolnil 18 let, ob prijavi prosim 

posredujte še naslednje podatke: 

 ime in priimek starša oz. skrbnika udeleženca 

 kontaktno številko staršev oz. skrbnika udeleženca 

 

Kotizacijo  udeleženci poravnajte najkasneje do četrtka 14. 11. 2019 na račun: 

Glasbene storitve 

Blaž Lamovec s. p. 

Malija 99, 6310 Izola 

IBAN: SI56 1010 0005 7000 881 

Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d. 

Namen: 2. Fingerpicking srečanje, ime in priimek udeleženca 

 

 

Fingerpicking masterclass, nedelja 17. 11. 2019, 15:00 – 19:00: 

 

Vsi udeleženci 2. Fingerpicking srečanja so prisrčno vabljeni, da prisluhnejo (pasivna 

udeležba) fingerpicking masterclassu, za aktivno udeležbo pa je potrebna ločena prijava in 

plačilo kotizacije. 

 

Prijava in plačilo kotizacije (50€) za Fingerpicking masterclass  vključuje 1 (eno) 45 minutno 

lekcijo z mentorjem Sašem Zverom ali Blažem Lamovcem po vaši izbiri. 

 



Kotizacija za Fingerpicking masterclass: 

 

50€ 

 

Prijava na Fingerpicking masterclass: 

 

Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov: blamovec@alumni.berklee.edu najkasneje 

do 11. 11. 2019. 

Ob prijavi navedite naslednje podatke: 

 naslov in avtorja 2 (dveh) fingerpicking/ fingerstyle skladb, na katerih želite delati z 

mentorjem. 

 Ime in priimek udeleženca 

 naslov udeleženca 

 telefonsko številko udeleženca 

 elektronski naslov (e-mail) udeleženca 

V primeru, da udeleženec do 17. 11. 2019 še ne bo dopolnil 18 let, ob prijavi prosim 

posredujte še naslednje podatke: 

 ime in priimek starša oz. skrbnika udeleženca 

 kontaktno številko staršev oz. skrbnika udeleženca 

 

Kotizacijo udeleženci poravnajte najkasneje do četrtka 14. 11. 2019 na račun: 

Glasbene storitve 

Blaž Lamovec s. p. 

Malija 99, 6310 Izola 

IBAN: SI56 1010 0005 7000 881 

Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d. 

Namen: Fingerpicking masterclass z/s ime mentorja (z Blažem ali s Sašem) 
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Program 2. Fingerpicking srečanja 

16. in 17. november 2019, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina 

 

09:00 – 10:00 PRIHOD NA PRIZORIŠČE IN PRIJAVA 

SOBOTA 16.11.2019 
DVORANA ORKESTRSKA DVORANA* UČILNICA* 

10:00 - 10:45 Gaber Radojevič; Studio Parametrik** 

11:15 - 12:00 Prvi koraki s Sašem Zverom (*AU) 

12:15 - 13:00 Za vešče pickerje z Blažem Lamovcem 

(*AU)  

 

10:45 - 11:15 Rok Drobun; Fibertone guitars 

12:00 - 12:45 Davorin Sever; Sever Instruments 

 

 

 

11:15 - 12:00 Leon Žunec; kitarski efekti 

KOSILO 13:00 – 15.00 

15:00 - 15:45 Gaber Radojevič; Studio Parametrik** 

16:00 - 16:45 Za vešče pickerje s Sašem Zverom (*AU) 

17:00 - 17:45 Prvi Koraki z Blažem Lamovcem (*AU) 

 

19:00 - 21:00 KONCERT SAŠO ZVER 

 

15:45 - 16:15 Rok Drobun 

17:00 - 17:45 Sever Instruments 

18:00 - 18:45 Jaka Zaletelj; PracticeTape, Chord Files 

 

 

16:00 - 16:45 Leon Žunec; kitarski efekti 

*V orkestrski dvorani in učilnici bodo tekom celotnega dneva razstavljene kitare slovenskih izdelovalcev in glasbena oprema za ogled in preizkušanje. 

*AU – aktivna udeležba. Na skupne vaje fingerpickinga prinesite svoje kitare. 

** Gaber Radojevič bo tekom dneva izvajal svoj projekt SoundResearch (snemanje z enim mikrofonom) z udeleženci. 

***Podroben potek masterclassa bo objavljen po prejetih prijavah. 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Hvala za razumevanje.  



 

Program 2. Fingerpicking srečanja 

16. in 17. november 2019, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina 

 

09:00 – 10:00 PRIHOD NA PRIZORIŠČE IN PRIJAVA 

NEDELJA 17.11.2019 
DVORANA ORKESTRSKA DVORANA* UČILNICA* 

10:00 - 10:45 Gaber Radojevič; Studio Parametrik** 

10:45 - 11:30 Fingerpicking z Blažem Lamovcem (*AU) 

 

12:15 - 13:00 Fingerpicking s Sašem Zverom (*AU) 

 

 

 

11:30 - 12:15 Sever Instruments 

 

12:30 - 13:00 Jaka Zaletelj; PracticeTape, Chord Files 

10:00 - 10:45 Leon Žunec; kitarski efekti 

KOSILO 13:00 – 15.00 

15:00 - 19:00 FINGERPICKING MASTERCLASS (mentorja      

Blaž Lamovec in Sašo Zver)***                                                  

 

 

 

19:00 - 21:00 KONCERT UDELEŽENCEV IN DRUŽENJE 

15:00 - 19:00 Razstava instrumentov, delavnice, 

predstavitve po potrebi, na željo udeležencev. 
15:00 - 19:00 Razstava instrumentov, delavnice, 

predstavitve po potrebi, na željo udeležencev. 
 

*V orkestrski dvorani in učilnici bodo tekom celotnega dneva razstavljene kitare slovenskih izdelovalcev in glasbena oprema za ogled in preizkušanje. 

*AU – aktivna udeležba. Na skupne vaje fingerpickinga prinesite svoje kitare. 

** Gaber Radojevič bo tekom dneva izvajal svoj projekt SoundResearch (snemanje z enim mikrofonom) z udeleženci. 

***Podroben potek masterclassa bo objavljen po prejetih prijavah. 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Hvala za razumevanje.  


	V želji po druženju, spoznavanju, skupnem glasbenem ustvarjanju ter deljenju izkušenj in znanja z drugimi, vabim vse fingerpicking/fingerstyle navdušence, radovedneže, avdiofile, profesionalne in amaterske kitariste, začetnike in stare glasbene mačke ...

