
Ali želite
• preživeti ustvarjalne in sproščene dneve?
• igrati, nastopati in se veseliti v družbi mladih? 
• sodelovati z vrstniki in pridobiti nova prijateljstva?
• pridobiti nove izkušnje z izbranimi profesorji?

Prijavite se na Poletno akademijo flavte in 
komorne igre. 

Splošne informacije, bivanje 
in prispevek za izobraževanje

Poletna šola za flavto je namenjena učencem nižje glasbene 
šole, dijakom ter študentom, ki si želijo izpopolniti svoje glas-
beno znanje. Pouk bo potekal na Glasbeni šoli Radlje ob Dravi, 
kjer bodo udeleženci imeli tudi možnost vadbe. Izobraževa-
nje je zasnovano na individualnem pouku, komorni in orke-
strski igri. Organizirana bosta dva koncerta: koncert Karoline 
Šantl Zupan, Marine Novak in Ivana Ferčiča 25. junija 2018 
ob 19. uri, v cerkvi sv. Marjete na Muti, in zaključni koncert 
udeležencev poletne šole 29. junija 2018 ob 17. uri, v dvorani 
Glasbene šole Radlje ob Dravi. V prostem času bodo 
udeleženci imeli v sodelovanju z ŠKTM-ju različne aktivnosti 
za sprostitev in zabavo, zato je priporočeno, da s seboj 
vzamejo primerno opremo. Prispevek za izobraževanje, v 
katerega so vključeni tudi stroški bivanja in prehrane, znaša 
300 €. Udeleženci bodo nastanjeni v Mladinskem kulturnem 
centru (MKC) Radlje, ki je v neposredni bližini glasbene šole. 

Strokovni sodelavci, asistenti in spremljevalci udeležencev so 
Sanja Krajnc, Suzana Krivec, Dejan Kus in Vojko Trnjek.

Vodji projekta: Dejan Kus, Vojko Trnjek

Odgovorni:
Matej Švab
E: info@glasbenaradlje.si
T: +386 (0)2 888 06 44
M: +386 (0)51 345 231

Izdala: Glasbena šola Radlje ob Dravi
Oblikovanje: Svetilka d.o.o.

POLETNA AKADEMIJA 
ZA FLAVTO IN 

KOMORNO IGRO
V Radljah ob Dravi, 

od 25. do 29. junija 2018

Umetniški vodja
red. prof. Karolina Šantl Zupan 
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Gostujoča profesorica 
red. prof. Marina Novak

Akademija za glasbo Univerze v Zagrebu

Klavirska spremljava
Ivan Ferčič

Konservatorij za glasbo in balet Maribor



Vsebina poletne šole
•	 Individualni pouk 
•	 Študij solistične literature
•	 Komorna igra (duo, trio, kvartet)
•	 Orkestrska šola za fl vto
•	 Razvijanje tehnike dihanja
•	 Razvijanje muzikalnosti
•	 Nastopanje na odru 
•	 Individualno delo s korepetitorjem
•	 Spoznavanje znamenitosti okolja
•	 Predavanje: Priprave na nastop
•	 Predstavitev glasbenih inštrumentov Yamaha

Koncerti
KONCERT MENTORJEV 

Karolina Šantl Zupan, flavta
Marina Novak, flavta
Ivan Ferčič, čembalo, klavir
Cerkev Sv. Marjete na Muti 

ZAKLJUČNI KONCERT 

Glasbena šola Radlje ob Dravi, 
petek, 29. 6. 2018 ob 17.00

Način plačila

Društvo CON FUOCO 
TRR: SI56 0245 4026 2458 367 

Prijavnico s potrdilom o plačilu 
in klavirsko spremljavo 
pošljite na naslov:

Društvo CON FUOCO
Koroška cesta 13 
2360 Radlje ob Dravi
E: drustvo.confuoco@gmail.com
I: www.glasbenaradlje.si 

Nastanitev
Youth Hostel Marenberg 
Mariborska cesta 8, 
2360 Radlje ob Dravi 
info@greenresort.si

PRIJAVNICA

Prijavljam se na Poletno akademijo za flavto in komorno igro,  
ki bo potekala od 25. do 29. junija 2018 v Radljah ob Dravi

Priimek:

Ime:  

Telefon: 

E-pošta:

Naslov:

Datum rojstva:

Pouk fl vte obiskujem (razred, letnik):

Glasbena šola:

Profesor:

Rezervirajte mi bivanje:           DA           NE

Program, ki ga želim igrati na poletni šoli:

1.

2.

3.

Note za klavirsko spremljavo pošljite ob prijavi!

Podpis: 
(za mladoletne podpis staršev ali skrbnika)

Kraj, datum:

Rok prijave je 8. junij 2018. 

karolina Šantl Zupan, flavta
KAROLINA ŠANTL ZUPAN je končala diplomski in specialistični 
študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani in študij nadaljevala na 
Visoki šoli za upodabljajočo umetnost na Dunaju. V času študija je 
prejela več nacionalnih nagrad, mednarodnih nagrad in Prešerno-
vo nagrado. Svojo profesionalno pot je začela v orkestru Slovenske 
filha monije, sodelovala pa je tudi z orkestrom Opere in baleta v 
Ljubljani. Trenutno deluje kot redna profesorica na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani in Zagrebu. 
Kot solistka in komorna glasbenica deluje v domačem in medna-
rodnem prostoru. Sodelovala je s številnimi simfoničnimi orkestri 
in priznanimi dirigenti. Je članica mednarodnega kvarteta fl vt 
4Syrinx, s katerim že vrsto let oblikuje samostojen abonmajski ci-
klus. Izdala je osem zgoščenk z deli za fl vto in klavir, fl vto in har-
fo, kvartet fl vt ter fl vto in orkester.  Vodi poletne šole, seminarje,  
strokovna izpopolnjevanja za glasbene pedagoge in je članica tek-
movalnih žirij v Sloveniji in tujini.  
Na znanstvenem področju se ukvarja z interakcijo med umetni-
škim in pedagoškim izobraževanjem bodočih učiteljev pihal. 
Je Yamaha flu e Artist.

marina Novak, flavta 
Študij je končala na Akademiji za glasbo v Zagrebu pri prof. Vladi-
mirju Kondresu. Je dobitnica rektorjeve nagrade. 
V obdobju od 1988 do 1996 je bila prva fl vtistka SNG v Mariboru 
in Mariborske filha monije. Odtlej je profesor fl vte na Akademiji 
za glasbo Univerze v Zagrebu. Dalj časa je bila na Akademiji vodja 
oddelka za pihala. 
Od leta 2007 je prodekanka, predsednica in članica strokovnih sku-
pin, različnih odborov in združenj na področjih e-učenja in kakovo-
sti. Je članica žirij na tekmovanjih na Hrvaškem in v tujini. Je članica 
Društva hrvaških glasbenih umetnikov in tudi soustanoviteljica 
Združenja fl vtistov, kjer je podpredsednica. 
Za seboj ima veliko solističnih in komornih nastopov, posnetih 
plošč ter koncertov z orkestri.

ivan Ferčič, klavir
Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je študiral in končal podiplomski 
študij pri prof. Tatjani Ognjanovič. Udeležil se je mnogih mednaro-
dnih klavirskih šol. Igra kot solist in v komornih skupinah v Sloveni-
ji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji, Makedoniji, na Češkem in Veliki 
Britaniji. Snemal je za Radio Slovenija. Prejel je več zlatih plaket in 
priznanj. Zaposlen je na Konservatoriju za glasbo in balet v Mari-
boru.  




