
Tatjana Vasle 

je z odliko diplomirala iz petja na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani v razredu prof. Irene Baar. 
Nastopala je kot solistka z Orkestrom Akademije za 
glasbo, Komornim orkestrom Slovenske filharmonije, 
Domžalskim simfoničnim orkestrom, Orkestrom Ca-
pella civica iz Trsta pri izvedbi vokalno-inštrumental-
nih del in na komornih in solističnih koncertih v Slove-
niji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Snemala je za arhiv 
Radiotelevizije Slovenija in kot solistka sodelovala s 
Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.
Zaposlena je kot profesor petja na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana, kjer je predstojnica pev-
skega oddelka in na Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
kjer dela kot strokovna svetnica za področje vokalne 
tehnike. 

Njeni učenci so prejemniki številnih nagrad na držav-
nem tekmovanju (tri prve, tri druge, pet tretjih nagrad), 
uspešno pa so tudi sodelovali na mednarodnih tek-
movanjih Lazar Jovanović v Beogradu (2011, 2012, 
2013), Bruna Špiler v Hercegnovem (2013, 2014, 
2015), Mednarodnem tekmovanju “Giovani Musicisti
– Città di Treviso” (2015), 19. Mednarodnem pev-
skem tekmovanju Iuventus Canti, Vrable – Slovaška 
(2017), kjer so osvojili številne zlate plakete. 

Mnogi nadaljujejo študij na Akademijah za glasbo v 
Haagu, Dunaju, Grazu, Zagrebu in Ljubljani. 

Tatjana Vasle je v Slovenji vodila že več pevskih semi-
narjev, kot svetovalka za vokalno tehniko pa sodeluje 
z najboljšimi slovenskimi zbori (Carmina slovenica, 
Komorni zbor Ave, Akademski pevski zbor Tone Tom-
šič, Bodeča Neža in drugi), sodeluje kot članica žirij 
na pevskih in drugih glasbenih tekmovanjih in avdici-
jah doma in v tujini. Aktivna je v Društvu slovenskih 
pevskih pedagogov in se udeležuje strokovnih sre-
čanj v organizaciji EVTE (European Voice Teachers 
Association). 

V zahvalo za izjemne uspehe pri vzgoji mladih slo-
venskih pevcev ji je Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana v šolskem letu 2018 podelil Škerjančevo 
diplomo.

Izdala: Glasbena šola Slovenske Konjice, zanjo ravnatelj Branimir Klevže;  
urejanje vsebin, grafično oblikovanje in izvedba: Blaž Prapótnik, Epigraf, 2018
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PEVSKA DELAVNICA

Glasbena šola Slovenske Konjice, 
11. in 12. januar 2019 

–  petek od 9. do 17.30
–  sobota od 9. do 19. ure 
 z zaključnim koncertom 
 sodelujočih

 VLJUDNO VABLJENI

      

 www.gsslovenskekonjice.si

mentorica
Tatjana Vasle



PRIJAVNICA

Ime in priimek:
______________________________________
Datum rojstva:
______________________________________
Naslov:
______________________________________
Telefonska številka:
______________________________________
Elektronska pošta (e-mail):
______________________________________
Status:
    □ učitelj 
    □ učenec       □ dijak     □ študent

    □ aktivni udeleženec □ pasivni udeleženec
     
Pripravljen spored:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Samo za učitelje!

Ime in priimek učitelja:
______________________________________
Glasbena šola:
______________________________________
Naslov zavoda:
______________________________________
Poštna št.:
______________________________________
Datum prijave: 
______________________________________
Podpis odgovorne osebe: 
______________________________________
Žig zavoda: 
                    

PEVSKA DELAVNICA
NAMEN in CILJ DELAVNIC 
Delavnice bodo namenjene predvsem učencem pevcem niž-
jih glasbenih šol, kakor tudi učencem srednjih šol in zbo-
rovskim pevcem ter vsem učiteljem in mentorjem zborovod-
jem, ki želijo izpopolniti svoje tehnično in interpretacijsko 
pevsko znanje.
Cilji dela v delavnicah so širjenje in poglabljanje znanja, mo-
tivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ter izmenjava peda-
goških izkušenj učiteljev in mentorjev

KDAJ IN KJE? 
Delavnice bodo potekale 11. in 12. januarja 2019 v koncertni 
dvorani Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova uli-
ca 1a, Slovenske Konjice. 

UDELEŽBA IN KOTIZACIJA 
Aktivni udeleženec: 30 € za 1 individualno uro (30 min.), ozi-
roma 50 € za 2 individualni uri, ki se porazdelita na dva dni.
Pasivni udeleženci: 10 €
Učitelj/mentor: 40 €

KOREPETITOR
Aktivnim udeležencem, ki so učenci glasbenih šol, morajo 
mentorji priskrbeti svojega korepetitorja (korepetitorja naj 
zagotovi matična šola).
V primeru, da kandidat ne obiskuje katere izmed glasbenih 
šol, mu Glasbena šola Slovenske Konjice zagotavlja službe-
nega korepetitorja. Cena za 1 individualno uro (30 minut) 
je 10 €.

NOTNO GRADIVO
Aktivni udeleženci delavnic morajo ob prijavi obvezno po-
slati tudi notno gradivo, ki ga bodo pripravili za delavnice. 
Gradivo lahko pošljete (kvalitetno) skenirano na mail: gs-slo-
venske-konjice@guest.arnes.si 
ali (kvalitetne) kopije pošljete po pošti na naslov: 
Glasbena šola Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 
1a, 3210 Slovenske Konjice,  s pripisom Pevske delavnice –  
gradivo

PRIJAVE
Prijave so obvezne za vse udeležence (aktivne in pasivne). 
Rok prijave je vključno do petka 4. januarja 2019.

NAČIN PLAČILA
Prosimo, da kotizacijo poravnate na: 
TRR SI56 01314-6030713123 s pripisom – pevska delavnica.
Izpolnjeno prijavo in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na 
naslov: Glasbena šola Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a, 
3210 Slovenske Konjice, telefon tajništvo: 03 759 39 03, 
e-pošta: gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si

URNIK IN NAVODILA 

Petek, 11. 1. 2019
  9:00  registracija udeležencev
  9.30–10.00  skupinska vokalna tehnika
10.00–12.30  individualno delo z učenci
12.30–14.00  odmor za kosilo
14.00–17.30  individualno delo z učenci

Sobota, 12.1. 2019
  9.00 registracija udeležencev
  9.30–10.00  skupinska vokalna tehnika
10.00–12.30  individualno delo z učenci
12.30–14.00  odmor za kosilo
14.00–17.00  individualno delo z učenci
17.30  zaključni koncert udeležencev delavnic

KONCERT UDELEŽENCEV
Delavnice bodo zaključene z zaključnim koncertom aktivnih 
udeležencev delavnic. Koncert bo izveden po sobotni delav-
nici v dvorani Glasbene šole Slovenske Konjice in je odprt 
za javnost. 

SNEMANJE, FOTOGRAFIRANJE 
Udeleženci delavnic se s prijavo strinjajo s snemanjem in fo-
tografiranjem zaključnega koncerta delavnic ter objavo foto-
grafij na javnih straneh GŠ Slovenske Konjice (spletna stran 
in Facebook stran). Prav tako soglašajo z obdelavo osebnih 
podatkov.

Bivanje in prehrano si udeleženci uredijo sami.
Več informacij najdete na naši spletni strani:

www.gsslovenskekonjice.si


