
VABILO 
 

Vabimo vas na TRIDNEVNO DELAVNICO za najmlajše violončeliste iz vse Slovenije, ki se bo 

odvila v okviru festivala Cellofest Ljubljana med 18. in 20. oktobrom v prostorih KGBL na 

Ižanski 12 v Ljubljani. 

Delavnica je namenjena mladim violončelistkam in violončelistom od 2. do 8. razreda 

glasbene šole. Delavnica je za udeležence brezplačna. Učence in učenke je potrebno prijaviti 

preko spletnega obrazca najkasneje do 30. 9. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest.  

Prijavnico lahko izpolnete na: https://forms.gle/v3CxMg3woD9h5wuU6 

Prisotnost na sobotnem koncertu je potrebno označiti v prijavi. Označite tudi morebitne 

dodatne obiskovalce in obiskovalke. Potek delavnice: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na organizatorja oz. mentorico in asistentke delavnice. 

Ime in priimek Telefonska številka 

Niko Houška 041 323 446 

Ksenija Trotovšek Brlek 041 529 346 

Nataša Cetinski 041 365 597 

Tadeja Žele 040 349 818 

Katarina Kozjek 051 845 937 

Polona Soban 031 277 889 

Dan Ura Potek 

Petek 14.00–15.00 

15.00–18.30 

Sprejem udeležencev 

Delo po skupinah orkestra (z vmesno polurno pavzo) 

Sobota 10.00–14.00 

14.00–15.00 

15.00–17.30 

18.00–19.00 

Delo z orkestrom (z vmesno polurno pavzo) 

Čas za kosilo (NI POSKRBLJENO) 

Skupinsko delo 

Obisk koncerta "La forza del violoncello: Moč usode – moč 

violončela", v veliki dvorani KGBL 

Nedelja 9.00–10.30 

11.00 

Generalka 

Matineja 



 
1. Informacije za učence/-ke in njihove starše 

 

Za varstvo otrok bo s strani organizatorja poskrbljeno zgolj v času vaj ter sobotnega 

kosila v prostorih KGBL. Za kosilo poskrbite starši sami. Za varstvo otrok po končanih 

vajah so dolžni poskrbeti njihovi starši. V kolikor bodo otroci kosilo jedli s starši zunaj 

prostorov KGBL, morajo obvestiti dirigentko ali njene asistentke ob prihodu na 

petkovo vajo.  

 

Vsak prijavljen  otrok mora imeti na matineji oblečeno koncertno opravo v črno-beli 

ali črni kombinaciji (učencem na oder ni dovoljeno priti v kavbojkah, pisanih kratkih 

majicah ali športnih copatih in podobno). Obleka naj bo primerna dogodku. 

 

Prav tako je zaželeno, da ima otrok s seboj pripomoček za špico (križ, black hole …). 

 

2. Izbrane skladbe 

 

Na delavnici se bodo izvajale slovenske in tuje znane skladbe.  

Razvrstitev po glasovih; 

2. in 3. razred violončela – III. glas, 

4. in 5. razred violončela – II. glas, 

6., 7. in 8. razred violončela – I. glas. 

 

Ves notni material bo na voljo na spletni povezavi:  
 
https://www.dropbox.com/sh/q0x6qudmxpsddbx/AACk9I3q8Oi8Pe97WaRvL5Hta?dl=0 
 
Udeleženci so dolžni na delavnico prinesti natisnjene note ter biti intonančno in ritmično 

pripravljeni.  

 

https://www.dropbox.com/sh/q0x6qudmxpsddbx/AACk9I3q8Oi8Pe97WaRvL5Hta?dl=0


Okvirni seznam skladb: 
 
 

• K. Trotovšek Brlek: Zimska, 

• N. Baklanova: Mazurka, 

• A. Grečaninov: Veseljaček, 

• C. Norton: Rock tempo, 

• M. Ravel: Bolero, 

• C. Cheney: Budapesto, 

• W. H. Squire: Tarantella, 

• V. in S. Avsenik: Slovenija od kot lepote tvoje, 

• W. A. Mozart: Abeceda,  

• Ljudska: Jarabe Tapatio (Mehiški ples s klobuki), 

• Š. K. Kuzman: Zajčki, 

• Attaignant, prir. M. Rihtar: Tourdillon, 

• P. Mascagni: Cavalleria Rusticana – Intermezzo, 

• E. Tetzel: Preludij, 

• C. Webster: Scherzo, 

• D. Šostakovič: Valček. 

 
 


