
Umetniško društvo Groharjeva hiša vabi na 

Glasbene ustvarjalnice za vse generacije 

»Igrajmo se z glasbo« 

16.-20. julija 2018 na Sorici 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glasbene ustvarjalnice so namenjene otrokom (1.-5. razred) in mladostnikom 
(od 6. razreda dalje) ter po želji tudi njihovim staršem in starim staršem.  

Teden bomo zaključili s skupnim družabnim dogodkom. 

Ne potrebujete not, ne predznanja, ne glasbil – le čas in dobro voljo! 
 

ura ponedeljek torek sreda četrtek petek 

9.00-
10.00 

Glasbena 
ustvarjalnica 

za otroke 

Glasbena 
ustvarjalnica 

za otroke 

Glasbena 
ustvarjalnica 

za otroke 

Glasbena 
ustvarjalnica 

za otroke 

Glasbena 
ustvarjalnica 

za otroke 

10.30-
11.30 

Glasbena 
ustvarjalnica, 
mladostniki 

Glasbena 
ustvarjalnica, 
mladostniki 

Glasbena 
ustvarjalnica, 
mladostniki 

Glasbena 
ustvarjalnica, 
mladostniki 

Glasbena 
ustvarjalnica, 
mladostniki 

      

18.00-
19.00 

    Glasbeni večer 
za vse 

generacije 

19.00-
20.30 

 Glasbeni večer 
za mame 

Glasbeni večer 
za očete 

Glasbeni večer 
za stare starše 

 

Pogram vodi: Claudia Knoll, dipl. glasbena terapevtka, mag. supervizije 
Prijave do 27.6. na claudiaknoll@institutknoll.eu ali po pošti na:  

Claudia Knoll, Spodnje Danje 20, 4229 Sorica. 

Vprašanja? Pokličite 031-266684 ali pišite na mail. 

Prijava na Glasbene ustvarjalnice, 16.-20. 7. 2018, Sorica 
 

 
1.) Ime, priimek otroka/mladostnika: _________________________________Starost:_____ 
 
2.) Ime, priimek otroka/mladostnika: _________________________________ Starost:_____ 
 
3.) Ime, priimek otroka/mladostnika: _________________________________ Starost:_____ 
 
4.) Ime, priimek otroka/mladostnika: _________________________________ Starost:_____ 
 
___________________________________________ _______________________________________________ 
 
Naslov (ulica, kraj): ____________________________________________________________________ 
 
Telefon: ________________________      E-naslov: _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Mati – se nameravam udeležiti večera za mame:            da  ne 
 
Oče – se nameravam udeležiti večera za očetje:            da  ne 
 
Stari starši – se nameravamo udeležiti večera za nas:           da  ne 
 
Otroci in mladostniki se lahko udeležijo tudi, če njihovi starši ali stari starši ne 
želijo sodelovati. Vabljeni! 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Kotizacijo za celotni teden znaša 25€ na celo družino, ne glede na to, koliko 
članov se bo delavnic udeležilo. Kotizacijo je plačljiva v gotovini na prvi dan 
dogodka, v ponedeljek, 16. 7. 2018.  
 
 
Strinjam se, da se moj otrok udeleži glasbenih ustvarjalnic. 
 
____________________     ___________________________ 
Kraj, datum      Podpis starša 

kitara 
klavir 

ukulela 
harmonika 

bobne 
hapi 

chimes 
…in mnogo več glasbil 

ustvarjajmo glasbo 
 

po tvojem okusu 
 

igrajmo se z zvoki 
 

slišimo se 
 

…in se zabavajmo 


