Zadeva: Razpis za zborovski seminar

Spoštovani!
Na Glasbeni šoli Murska Sobota pripravljamo seminar za otroške in mladinske
zbore, ki bo potekal v torek, 26. marca 2013 v dvorani glasbene šole. Seminar v
obliki delavnic bo vodila Maja Cilenšek iz Kopra, odlična zborovodkinja z
bogatimi izkušnjami dela z otroškimi in mladinskimi zbori.
Seminar bo potekal v obliki individualnega dela z vsakim zborom.
PROGRAM SEMINARJA:
Torek, 26. marec 2013, od 8:00-18:30
• Priprava zbora na revijo ali tekmovanje.
• Delo s prijavljenimi zbori.
AKTIVNA UDELEŽBA
Vsak zbor, ki bo aktivno sodeloval, ima na razpolago 90 minut dela z
zborovodkinjo Majo Cilenšek. Na voljo je še eno prosto mesto. Prijaviti se je
potrebno do petka, 1. marca.
Kotizacija za aktivno sodelovanje z zborom je 50 evrov.
PASIVNA UDELEŽBA
Seminarja se kot pasivni udeleženci lahko udeležijo učitelji glasbe, zborovodje
in študenti glasbe.
Za pasivno udeležbo se plača kotizacija 20 evrov. Pasivni udeleženci dobijo
potrdilo o udeležbi na seminarju v trajanju 10 ur.
Kotizacija se plača do 20. marca TRR Glasbene šole Murska Sobota: 01280 – 6030711588, s
pripisom Seminar za zbore.
Za aktivno udeležbo z zborom pred prijavo pokličite.
Prijavnice za pasivne udeležence bomo sprejemali do 20. marca 2013.
Prijavnica in vsi podatki o predavateljici so objavljeni na spletni strani GŠ Murska Sobota
www.g-sola.ms.edus.si
Urnik in program zborov bo objavljen v ponedeljek, 4. marca.
Kontaktna oseba: Felicita Heric Taškov, 041-564-336; felicitaheric@yahoo.com

Maja Cilenšek je diplomirala na oddelku za glasbeno
pedagogiko na ljubljanski Akademiji za glasbo. Zaposlena je v
Glasbeni šoli Koper, Osnovni šoli Koper ter na Pedagoški
fakulteti v Kopru. Z vodenjem otroških in mladinskih zborov se
uspešno ukvarja že vrsto let. V repertoarje svojih zborov uvršča
novitete slovenskih skladateljev in s tem vzpodbuja ustvarjanje
novih del za mladinske zbore. Z otroškimi in mladinskimi
pevskimi zbori Glasbene šole Koper je na tekmovanjih doma in v
tujini prejela številna prva mesta ter posebna priznanja. V
sezoni 2007/2008 je vodila Mešani pevski zbor Obala Koper in z
njim na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Riminiju
prejela zlato plaketo. Kot predavateljica in strokovna
ocenjevalka je vabljena na seminarje in različne pevske
prireditve. Na mednarodnem tekmovanju zborovskih dirigentov "Mariele Ventre" v Bologni
oktobra 2007 si je v kategoriji mladinskih zborov delila prvo nagrado z italijanskim
dirigentom Lorenzom Donatijem. V letu 2009 je prejela zlato plaketo ZKD MOK za posebne
avtorske ustvarjalne dosežke na glasbenem področju.

Mladinski pevski zbor glasbene šole Koper je bil ustanovljen leta 2000 na pobudo Maje
Cilenšek. V dvanjastih letih svojega delovanja je osvojil številna prva mesta na državnih in
mednarodnih tekmovanjih. Večkrat je bil gost Zborovskega festivala Koper. Decembra 2005
je s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija nastopil v Cankarjevem domu.
Junija 2006 in novembra 2010 se je predstavil v Slovenski filharmoniji v Ljubljani v družbi
najboljših slovenskih otroških in mladinskih zborov. Ponovno je tam nastopil s Komornim
orkestrom solistov DSS marca 2011 v okviru prireditve Noč slovenskih skladateljev. Zbor se
lahko pohvali s številnimi prvimi izvedbami skladb sodobnih slovenskih avtorjev, kot so Uroš
Rojko, Bojan Glavina, Ambrož Čopi in Jaka Klun.
Zadnji odlični rezultati zbora:
-Mednarodno zborovsko tekmovanje "Citta di Rimini" 4. - 7. oktober 2012, Rimini, Italija,
kjer je Dekliški pevski zbor Glasbene šole Koper z zborovodkinjo Majo Cilenšek prejel zlato
priznanje in 2. mesto v kategoriji mladinskih zborov do 20. leta, v tekmovanju za Grand Prix
pa nagrado za najboljšega dirigenta.
-8. mednarodni zborovski festival "Varsovia Cantat" 26. - 28. oktober 2012 v Varšavi na
Poljskem. Dekliški pevski zbor Glasbene šole Koper z zborovodkinjo Majo Cilenšek je prejel
zlato priznanje in 1. mesto v kategoriji mladinskih zborov/enaki glasovi do 24 let (Youth
Equal Voices).
Posnetek pogovora z zborovodkinjo Majo Cilenšek lahko poslušate na spletni strani RTV SLO.
http://tvslo.si/predvajaj/maja-cilensek/ava2.151627628/

