Kdaj? 1.-7. julij 2019
Kje? Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Mentorji:
• Tina Čeh: godala in komorna igra
• Gašper Piano: kitara, improvizacija, komponiranje
• Lili M. Rampre: ples in gib
Cena:
Vpisnina 50 €.
Delavnice:
D1

Individualne ure (violina, viola, kitara): 100 €

D2

Komorna glasba in Band (vsi inštrumenti): 80 €

D3

Improvizacija in pisanje pesmi (vsi inštrumenti): 80 €

D4

Ples in gib (z vključevanjem elementov joge in pilatesa): 60 €

ZGODNJE PRIJAVE: 31. 5. 2019
ZADNJI ROK ZA PRIJAVE: 21. 6. 2018
NATANČNO in ČITLJIVO IZPOLNJENO
PRIJAVNICO in POTRDILO O PLAČANI PRIJAVNINI
POŠLJITE na: info@culturalcreativecorner.com

Zagotovite si mesto na glasbenih delavnicah,
saj je število le teh omejeno. Udeleženci, ki
se bodo prijavili do tega datuma prav tako
prejmejo darilce.
Kulturni Kreativni Kotiček je umetniška organizacija,
delujoča v Belgiji, ki združuje mlade profesionalne
glasbenike in umetnike drugih področij.
Osrednja cilja sta kvaliteten pouk in pozitivna izkušnja učenja glasbenih inštrumentov, plesa, petja in
slikanja. Mladi mentorji so člani prestižnih orkestrov,
solisti, komorni glasbeniki in priznani vizualni umetniki širom Evrope, a tudi zunaj njenih meja. Vsem sta
skupni lastnosti entuziazem in dovršenost v svojem
umetniškem poklicu.
info@culturalcreativecorner.com
www.culturalcreativecorner.com

TINA ČEH, (violina, viola, komorna
glasba), violinistka in violistka, rojena v Lju-

tomeru, se je po študiju v Mariboru in Avstriji
zaustavila v Belgiji. Magistrirala je na Kraljem
konservatoriju v Bruslju, kjer trenutno živi in
deluje. Kot solistka in komorna glasbenica največ
koncertira v Beneluxu in Parizu. Tuji ji niso niti
odri v Italiji, Avstriji, Švici in na Kitajskem.
Prejemnica posebnega priznanja Slovenskega
veleposlaništva v Bruslju v 2017, s svojo glasbo
tesno povezuje Slovence v tujini in privablja
Slovenske glasbenike v Belgijo, kjer se imajo
možnost predstaviti mednarodnemu krogu ljudi.
Je ustanoviteljica in vodja umetniške organizacije in glasbene šole NOX-ART, vodja kulturnega centra Kulturni Kreativni Kotiček, članica
godalnega tria BruxElles ter občasna glasbenica
v Flamski Operi.

GAŠPER PIANO, (kitara, improvizacija in pisanje pesmi, band), je Slovenski

kitarist, skladatelj in zvočni umetnik razpet med
Slovenijo in Belgijo. V glavnem ustvarja glasbo za
odrsko umetnostjo (gledališče in moderni ples),
vizualno umetnost (film, video, multimedijski
projekti) in ustvarja svoje solo projekte. Njegov
stil je obširen in zajema elemente rock glasbe,
bluza, folk, funk, etno, pop, elektronike in hip
hopa. Svoje znanje in izkušnje deli kot mentor
kitare in predavatelj na glasbenih delavnicah,
kjer udeleženci odkrivajo svet zvoka skozi inovativen pristop.

LILI M. RAMPRE, (ples in gib), je plesno

znanje in navdih našla v Nemčiji, v Frankfurtu
na HfMDK, kjer je študirala plesno pedagogiko.
Kot plesalka in koreografinja sodeluje s številnimi inštitucijami: Mousonturm, Modul dance,
Hessische Theaterakademie, Pact Zollverein,
tanzrecherche NRW, Akademie der Künste der
Welt Köln, Tanzhaus NRW,...
Sodelovala je z Marino Abramovic in pred
kratkim z Jonathanom Burrowsom. Po
končanju umetniškega programa a.pass
v Bruslju, nadaljuje izobraževanje kot koreografinja v prestižni inštituciji P.A.R.T.S.
Lili se je ustalila v Bruslju, kjer trenutno ustvarja
serijo filmskih projektov s tematiko o svetu
modernega plesa, zajemajoč plesalce, avtorje,
proces ustvarjanja in odziv publike na samo
ustvarjanje in doživljanje modernega plesa.

Kulturni Kreativni Kotiček,
umetniško društvo iz Bruslja, v sodelovanju z
Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer vabi na

GLASBENE IN PLESNE DELAVNICE
ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ODRASLE

komorna igra
in band

zaključna
prireditev
improvizacija in
“song writing”

PLES
delavnice

glasba

INDIVIDUALNE URE

1.-7. julij 2019

KREA
TIVNI
KOTI
ČEK

Kulturni Kreativni Kotiček, belgijsko umetniško
društvo, tokrat ponuja svoje aktivnosti tudi v Sloveniji.

Udeleženci bodo razvrščeni v skupine po starosti in
izkušnjah.

Delavnice bodo temeljile na raziskovanju, ustvarjanju
in zabavanju ob glasbi.

Po želji lahko udeleženec pripravi še svojo individualno
točko in se poteguje, da z njo nastopi na zaključni
predstavitvi. Komisija bo na koncu izbrala enega izmed
udeležencev in ga v šolskem letu 2018 – 2019 povabila,
da nastopi v Bruslju v okviru enega izmed koncertov pod
okriljem Kulturnega Kreativnega Kotička. Velja samo za
zgodnje prijave.

Dobrodošli učenci glasbenih
šol, amaterji in študenti glasbe.
ZA VSE STAROSTI

D1

naslov

Prijavnina znaša 50 EUR. Preostanek kotizacije se
poravna ob začetku seminarja.

poštna številka in kraj

Prinesi svoje najljubše skladbe in nadgradili jih
bomo, da boš zasijal/-a v zvezdniškem siju med
igranjem!

PRIJAVNINO NAKAŽITE NA:
Cultural Creative Corner asbl
Rue d’Argile 36, 1950 Kraainem, Belgium
IBAN: BE79 3631 8637 5133
BIC: BBRUBEBB
Prosimo, da kot namen plačila navedete “Prijavnina za [ime
in priimek udeleženca]”.

telefonska številka

VIOLINA, VIOLA, KITARA

KOMORNA GLASBA IN BAND
VSI INŠTRUMENTI

Pripravili smo zanimiv in zabaven glasbeni
repertoar! Prav tako je vedno dovolj prostora za
nenačrtovano kreativnost!
ZA ZACETNIKE IN VSE OSTALE

IMPROVIZACIJA IN PISANJE PESMI
VSI INŠTRUMENTI

Pusti svoji domišljiji prosto pot! Si upaš?

e-pošta
rojstni datum
inštrument

ZA ZACETNIKE IN VSE OSTALE

D3

ime in priimek

INDIVIDUALNE URE

Si želiš biti boljši/-a glasbenik/-ica? Tukaj smo tudi
zato, da ti pomagamo pri tehničnih izzivih in ti
razkrijemo svoje glasbene skrivnosti.

D2

PRIJAVNICA

BIVANJE:
Namestitev si udeleženci urejajo sami. Za namestitev v času glasbenih delavnic priporočamo:

IZBRANA(e) DELAVNICA(e):
D1

D2

D3
D1

D4

(obkroži)

Turistična kmetija STARI HRAST
Radomerje 3, 9240 Ljutomer, +386 41 772 432
Prenočišča ZVEZDA
Prešernova ulica 40, Ljutomer, +386 593 08264

DA / NE želim se predstaviti s svojo individualno točko
in se potegovati za nastop v Bruslju. (obkroži)

Zasebna prenočišča: www.airbnb.com

Avtor in naslov skladbe, s katero se želim predstaviti*:

Za več informacij glede prenočitev se lahko obrnete
tudi na TIC LJUTOMER, Glavni trg, 9240 Ljutomer
+386 2 584 83 33, info@jeruzalem.si

*Prosim priložite note s klavirsko spremljavo.

ZA 13+ LET
D4

PLES IN GIB

Z VKLJUČEVANJEM ELEMENTOV JOGE IN
PILATESA
VSI bi morali plesati (vsaj enkrat) – ker nas
preprosto osreči. Poskusi!

datum prijave

DODATNE INFORMACIJE:
Cultural Creative Corner
+32 488 92 13 82
info@culturalcreativecorner.com
www.culturalcreativecorner.com

podpis odgovorne osebe

(za mladoletne podpis starša ali skrbnika)

Za mladoletne organizator ne prevzema odgovornosti. Prav tako organizator ne odgovarja
za telesne poškodbe ali izgubo lastnine. Šolnino vrnemo le na podlagi pisne odpovedi,
prejete pred začetkom glasbenih delavnic (do 25. 6. 2018), ali na podlagi zdravniškega
opravičila, prejetega pred koncem delavnic (do 8. 7. 2018). Fotografiranje in snemanje
med potekom delavnic ni dovoljeno, razen po dogovoru z organizatorjem.

