
Jure Gradišnik 

je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani v ra-
zredu prof. Stanka Arnolda in pozneje študij nada-
ljeval na Mozarteumu v Salzburgu pri prof. Hansu 
Ganschu. Je dobitnik mnogih nagrad na domačih 
tekmovanjih, med drugim tudi štipendije Yamaha leta 
2003. Za izvedbo koncerta H. Tomasija s Slovensko 
filharmonijo je prejel leta 2005 študentsko Prešerno-
vo nagrado.

Že med študijem je Gradišnik postal trobentač 
Orkestra SNG Opera in balet Ljubljana in bil v letih 
2003–2012 zaposlen tam kot solo trobentač. Sedaj 
je zaposlen kot solo trobentač Simfoničnega orke-
stra RTV Slovenija.

Poleg tega aktivno sodeluje še z drugimi orkestri in 
različnimi komornimi sestavi, tako v trobilnem kvin-
tetu SiBrass, v triu Seraphim, Trobilnem triu RTV 

Slovenija in v duetu s harfistko Mario Gamboz Gra-
dišnik. Kot solist je nastopil s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija, Komornim godalnim orkestrom Slo-
venske filharmonije, Orkestrom Slovenske vojske, 
Simfoničnim orkestrom Filharmonia Oltenia, Komor-
nim orkestrom Festivala Maribor, Orkestrom SNG 
Opera in balet Ljubljana, slovaškim komornim or-
kestrom Cappella Istropolitana, Orkestrom Hrvaške 
vojske, romunskim komornim orkestrom Filarmonici 
»Oltenia« in z orkestrom Slovenske filharmonije. Na-
stopal je s priznanimi glasbeniki (S. Arnold, R. Galli-
ano, S. Mead, R. Tognetti …) in pod taktirko mnogih 
priznanih dirigentov, kot so A. Nanut, U. Lajovic, M. 
Letonja, E. Shao, D. Rossberg, T. Hanus ... 

Od leta 2004 poučuje v glasbeni šoli v Zavodu sv. 
Stanislava, 2011 je postal asistent in leta 2015 do-
cent na Akademiji za glasbo.

Izdala: Glasbena šola Slovenske Konjice, zanjo ravnatelj Branimir Klevže;  
urejanje vsebin, grafično oblikovanje in izvedba: Blaž Prapótnik, Epigraf, 2019

Glasbena šola Slovenske Konjice, 
6. in 7. december 2019 

–  petek od 9. do 19. ure
–  sobota od 9. do 17. ure 
 z zaključnim recitalom 
 mentorja ob 17.30

 VLJUDNO VABLJENI

      

 www.gsslovenskekonjice.si

mentor

Jure Gradišnik
trobenta

MOJSTRSKI TEČAJ



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: 
                    

MOJSTRSKI TEČAJ
NAMEN in CILJ DELAVNIC 
Delavnice so namenjene učencem nižjih glasbenih šol, di-
jakom srednjih šol, študentom in vsem učiteljem, ki želijo 
izpopolniti svoje tehnično ter interpretacijsko znanje.

Cilji dela so širjenje in poglabljanje znanja, motivacija za na-
daljnje poglabljanje znanja in izmenjava pedagoških izkušenj 
učiteljev.

KDAJ IN KJE? 
Delavnice bodo potekale 6. in 7. decembra 2019 v koncer-
tni dvorani Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova  
ulica 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-slovenske-konjice@guest.arnes.si 
ali (kvalitetne) kopije pošljete po pošti na naslov: 
Glasbena šola Slovenske Konjice, 
Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice,  
s pripisom Mojstrski tečaj – gradivo

PRIJAVE
Prijave so obvezne za vse udeležence (aktivne in pasivne). 
Rok prijave je vključno do ponedeljka 2. decembra 2019.

NAČIN PLAČILA
Prosimo, da kotizacijo poravnate na: 
TRR SI56 01314-6030713123 s pripisom – Mojstrski tečaj.
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, 6. 12. 2019
  9:00  registracija udeležencev
  9.30–10.00  skupinsko ogrevanje
10.00–12.30  individualno delo z učenci
12.30–14.00  odmor za kosilo
14.00–19.00  individualno delo z učenci

Sobota, 6. 12. 2019
  9.00 registracija udeležencev
  9.30–10.00  skupinsko ogrevanje
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 recital mentorja

RECITAL
Recital, izveden po sobotni delavnici v dvorani Glasbene 
šole Slovenske Konjice, bo odprt za javnost. 

SNEMANJE, FOTOGRAFIRANJE 
Udeleženci delavnic se s prijavo strinjajo s snemanjem in fo-
tografiranjem delavnic, zaključnega koncerta 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



Hrana:

• Center okusov, Škalska c. 1 a, Slovenske Konjice   031 348 689
• Restavracija Fink, Spodnje Preloge 44, Sl. Konjice  03 757 37 00
• Gostilna Konjičanka, Stari trg 41, Sl. Konjice  03 575 38 80 

Prenočišče:

• Gostišče Ulipi, Zeče 35, Slovenske Konjice   03 752 06 16
• Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče   059 079 820
• Razpršeni hotel Konjice

Grajska ulica 9, Slovenske Konjice  040 633 723
• Penzion Kračun, Slomškova ul. 6, Loče   03 759 06 07


