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POLETNA KITARSKA USTVARJALNICA 2020 

 
 

 
 

KDAJ?  
Od nedelje, 23. avgusta do srede, 26. avgusta 
2020. 
 
KJE?  
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. 
 

KOMU JE NAMENJENA?  
Mladim glasbenikom – kitaristom, ki so 
dopolnili vsaj 10 let in obiskujejo višje razrede 
kitare v glasbeni šoli oziroma so dijaki 
umetniških gimnazij.  
 
 
 
 
ŠTIRJE DNEVI, POLNI GLASBENEGA USTVARJANJA, DRUŽENJA IN DEJAVNOSTI V 
NARAVI 
V štirih dneh bodo udeleženci imeli možnost skupnega ustvarjanja v orkestrski igri. Delo bo 
potekalo po skupinah in s celotnim orkestrom z mentorji z veliko izkušnjami pri glasbenem 
poučevanju. Poleg ustvarjanja na glasbenem področju bodo udeleženci imeli možnost preživeti 
veliko skupnih, aktivnih trenutkov in sproščenih pohodov v čudoviti, neokrnjeni naravi v okolici 
Sinjega vrha nad Ajdovščino.  
Obogatitev programa je zaključni koncert, ki vsako leto navduši starše in ostalo publiko.  
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MENTORJI  
Josué Guitiérrez iz Mehike, kitarist in profesor kitare na 
»Segovia Guitar Accademy« v Pordenonu v Italiji. 
Tanja Brecelj Vatovec, kitaristka, profesorica kitare na 
Umetniški gimnaziji Koper, Glasbeni šoli Koper. 
Martina Kocjančič, kitaristka, profesorica kitare na na 
Umetniški gimnaziji Koper, Glasbeni šoli Koper. 
Jaka Klun, kitarist in profesor kitare na glasbeni šoli v 
Nürnbergu v Nemčiji. 
Erica Poropat, kitaristka in študentka podiplomskega 
študija kitare na glasbenem konservatoriju v Vidmu v 
Italiji. 
 
 
 
SINJI VRH NAD AJDOVŠČINO 

 
Sinji vrh nad Ajdovščino, ki se nahaja na višini 1000 
metrov nadmorske višine,  nas očara s čudovitim 
razgledom po Vipavski dolini, od Nanosa pa vse tja do 
Benetk in Istre.  
Udeleženci bodo uživali v polnem penzionu (zajtrk, 
kosilo, večerja) Turistične kmetije Sinji vrh.  Prenočišča 
so v večposteljnih sobah.  
http://www.sinji-vrh.si/ 
 
 

 
CENA POLETNE KITARSKE USTVARJALNICE 
Cena znaša 200€ in vsebuje:  

- tri nočitve s polnim penzionom v Turistični kmetiji Sinji vrh, 
- kotizacijo za Poletno kitarsko ustvarjalnico, v katero so vključene celodnevne aktivnosti. 
 

PRIJAVA IN PLAČILO KOTIZACIJE 
Prijave zbiramo do 3. avgusta 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov: 
drustvo.kitarika@gmail.com. 
 
Ob prijavi navedite naslednje podatke: 

- ime in priimek udeleženca, 
- naslov udeleženca, 
- rojstni datum udeleženca, 
- kontaktno številko staršev oz. skrbnika udeleženca, 
- glasbeno šolo, ki jo otrok obiskuje. 

 
Število prijav je zaradi izvedbe ustvarjalnice omejeno. Upoštevali bomo datum prijave. 
 
Kotizacijo udeleženec poravna do 20. avgusta 2020 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 
 
Izvedba programa bo skladna z navodili NIJZ, ki bodo takrat v veljavi.  


