
GVIDO z novim šolskim letom tudi na Jesenicah
Glasbeno izobraževanje in poučevanje glasbenih inštrumentov ter solo petja.

GVIDO (Glasbeno vzgojno izobraževalno društvo), ki vstopa že v 10. leto uspešnega delovanja, bo z 

novim šolskim letom (2011/12) prisoten tudi na Jesenicah. Pod svoje okrilje ga je vzel Mladinski center 

Jesenice, ki je društvu dal v uporabo svoje prostore. 

GVIDO se že od leta  2002 ukvarja  z organizacijo  neformalne oblike poučevanja  glasbe, različnih 

glasbil, solo petja ter glasbene produkcije. Pozdravlja sproščeno učenje in sodobno podajanje snovi z  

vsem spoštovanjem do  klasične,  ljudske  in  tradicionalne  glasbe.  GVIDO se  prilagaja  tudi  željam 

posameznikov (pop,  rock,  etno,  jazz),  seveda pa tudi  v  okviru  lastnega interesa in  referenc sledi 

programom, ki  zagotavljajo  kvalitetno in strokovno obravnavo ter izvajanje.  Starostnih omejitev pri  

vpisu ni, kar pomeni, da se lahko za učenje inštrumenta lahko odloči prav vsak, ki ga to veseli, a do 

zdaj ni imel možnosti za to. Svoje delo učenci vsako leto predstavijo na vsaj dveh internih nastopih,  

poleg tega pa tudi na drugih javnih prireditvah. 

Konec šolskega leta kronajo z zaključnimi koncerti,  na katerih pokažejo osvojeno znanje. Posebej 

zanimiv in dobro obiskan je zaključni GVIDO koncert solo pevk, ki jih spremlja GVIDO band, v sestavi 

mentorjev društva. 

Organizacijo  vodi  Tomaž  Pačnik,  klaviaturist  in  glasbenik  z  dolgoletnimi  izkušnjami  na  slovenski  

glasbeni sceni. Poleg sodelovanja z izvajalci, kot so Planet Groove, Šank Rock, Botri, Jadranka Juras,  

Lado Leskovar, Andraž Hribar, Nuša Derenda, Anika Horvat, je tudi vodja lastne etno-jazz skupine 

Jazoo ter klaviaturist pri spremljevalni skupini Vlada Kreslina (Mali bogovi in Beltinška banda). 

Bodoči GVIDO učenci na Jesenicah lahko izbirajo med različnimi programi. Te vodijo mentorji, ki se 

aktivno ukvarjajo z glasbo in imajo potrebne reference za poučevanje. 

Programi:  Klaviature (Špela  Torkar),  cicizbor-zborček za predšolske otroke (Christina Thaler,  Anja 

Prevc)  kitara  (Peter  Bulovec),  flavta  –  kljunasta,  prečna  (Alenka Jeraša),  bobni  in  tolkala  (Martin 

Kolman), solo petje (Christina Thaler, Klemen Torkar), klarinet (Martin Kolman).

V načrtu imajo tudi glasbeni tabor na Pristavi, na katerem bodo udeleženci skozi delavnice spoznavali  

in izražali glasbena občutja. 

Vpis v novo šolsko leto 2011/2012 intenzivno poteka, saj se pouk začne že v sredini septembra. 

Vpis lahko opravite preko spletne strani  www.gvido.si ali klica na tel. številko: 031/34 36 30, kjer 

dobite tudi vse ostale informacije.

http://www.gvido.si/

