
Steklarska godba Hrastnik
Steklarska godba Hrastnik – z ljubeznijo do stekla in glasbe že več kot 80 let…

Predavatelj na seminarju je priznani poklicni glasbenik Sebastijan Snoj.

Steklarska godba Hrastnik  je kot prednostno nalogo  v letih  2019/2020 opredelila pridobitev novih godbenikov  

in izobraževanje godbenikov. Zato bomo v letošnjem letu organizirali nekaj izobraževanj.

Glede na to, da sekcija tolkal dobiva v pihalnih orkestrih vedno večjo vlogo, bomo prvo izobraževanje namenili 

tolkalistom, to je godbenikom na tolkalih.

ź igranje velikega bobna/ tehnika udarjanja , dolge in kratke notne vrednosti

ź  igranje malega bobna /predigre tolkal, pohodna koračnica tolkal

Vabljeni vsi, ki jih zanimajo tolkala, zlasti tolkalisti iz sosednjih pihalnih orkestrov in seveda tudi začetniki.

Kot vrhunski glasbenik bo na podlagi lastnih izkušenj in znanja pripravil seminar, ki bo zajemal:

Tako bo prvo  izobraževanje oz. seminar  za tolkalce v godbeni zasedbi potekal 

v soboto, 7.3.2020 od 9. do 12. ure v Godbenem domu Steklarske godbe Hrastnik.

Prepričani smo, da je igranje tolkal v pihalnih orkestrih zelo zanimivo za mlade godbenike. Tu mislimo predvsem na 

igranje v godbi in bobnarski skupini, pa tudi v navijaški skupini pri različnih športih.

ź igranje  činel

Steklarska godba Hrastnik – osebna izkaznica

Število članov: 32

Aktivni člani: 24

Predsednik: Adi Zaletel

Dirigent: Jože Rus

Naša posebnost: mažoretna skupina steklarske godbe

Naše domovanje: Godbeni dom steklarske godbe – 

                                   Grajska pot 9, Hrastnik

Vaje: 2x tedensko, ponedeljek, četrtek od 18.00 do 19.30 ure, 

pred večjimi nastopi tudi večkrat  

Adi Zaletel

040 621 549/ predsednik godbe Adi Zaletel/

Ali na e-mail : steklarskagodba.hrastnik@gmail.com

Prijave zbiramo v Steklarski godbi Hrastnik do 4.3.2020  na telefon:

Seminar je za vse udeležence brezplačen.

Prisrčno vabljeni, ne bo vam žal!

Predsednik Steklarske godbe Hrastnik

Prijave zbiramo v Steklarski godbi Hrastnik do 4.3.2020  na telefon:

Seminar je za vse udeležence brezplačen.

040 621 549/ predsednik godbe Adi Zaletel/

Ali na e-mail : steklarskagodba.hrastnik@gmail.com

                                                                                      Adi Zaletel

                                                                 Predsednik Steklarske godbe Hrastnik

Prisrčno vabljeni, ne bo vam žal!

Seminar za tolkalce v godbeni zasedbi

ź Možnost plačila stroškov izobraževanja v glasbeni šoli.

ź Povračila potnih stroškov udeležbe na vajah.

ź Možnost udeležbe na mednarodnem Intrecampusu 

mladih glasbenikov iz Slovenije in Italije.

Kaj ponujamo ?

ź Nastopi tako v ožji in širši okolici kot tudi izven naših 

meja – vsakoletni koncerti na hrvaški obali. 

ź Prijetno družbo in možnost nadaljnjega glasbenega 

izobraževanja. 

ź Naši koncerti, na katere običajno povabimo znane 

goste, so vedno med najbolj obiskanimi prireditvami v 

Hrastniku. 

ź V naši družbi je vedno lepo. Pridruži se nam, ne bo ti žal. 
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