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POLETNA ŠOLA 2014

PIHALNOPIHALNO
TROBILNATROBILNA

POKLJUKA, od 23. do 29. avgusta 2014

“V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe.
Ona usmerja človeka v globino njegove duše.”

Marjan Kogoj



V “PIHALNO - TROBILNI POLETNI ŠOLI 2014” na Pokljuki, bodo imela 
glavno vlogo naslednja glasbila: FLAVTA, KLARINET in TROBENTA 

Poletna šola je namenjena mladim flavtistom/ klarinetistom / trobentačem osnovne, srednje  
in akademske stopnje. Potekala bo v obliki individualnih (6 ur) ter skupinskih ur. 

V tem duhu te vabimo v osrčje neokrnjene narave in odlične glasbeno-pedagoške družbe, 
kjer boš lahko v “pihalno- trobilnem poletnem navdihu” intenzivnega glasbenega 

druženja nadgradil-a, utrdil-a ter razširil-a svoje glasbeno znanje in tehniko igranja.

UČENJE ZA ŽIVLJENJE V NARAVI IN Z GLASBO!

Vsebina “PIHALNO - TROBILNE POLETNE ŠOLE 2014”:

 Individualni pouk: FLAVTA – KLARINET - TROBENTA

	 Študij	solistične	literature

	 Komorna	igra	(duo,	trio,	kvartet)

	 Orkestrska	šola	za	flavto,	klarinet	in	trobento

	 Individualno	delo	s	korepetitorjem

	 Razvijanje	muzikalnosti	

	 Razvijanje	tehnike	dihanja	

	 Priprave	za	nastop	

	 Recital

Pedagogi: 
Matej Grahek – FLAVTA
Tadej Kenig – KLARINET
Franc Kosem - TROBENTA

Potrdila:
Udeleženci	poletne	šole	po	zaključku	“PIHALNO - TROBILNE POLETNE  
ŠOLE 2014” prejmejo	potrdilo	o	aktivni	udeležbi.	

Lokacija: 
Seminar	bo	potekal	v	popolnoma	prenovljenem	hotelu Jelka na Pokljuki.  
Nahaja	se	v	Triglavskem	narodnem	parku,	v	osrčju	narave	na	sončni	jasi	 
lepe	pokljuške	planote.	Obdajajo	jo	mogočni	gozdovi	in	pravljičnost	okolja. 
www.hotel-jelka.si

Dodatne dejavnosti: 
pohodništvo,	gorsko	kolesarjenje,	jahanje	in	še	kaj	…

Koncerti:
23.8.2014 Otvoritveni koncert pedagogov: 
Matej	Grahek	–	FLAVTA,	Tadej	Kenig	–	KLARINET	in	Franc	Kosem	-	TROBENTA

29.8.2014 Zaključni gala koncert vseh udeležencev



Predstavitev pedagogov:

Matej Grahek je eden vodilnih slovenskih flavtistov, soloflavtist Slovenske 
filharmonije (1997), docent na Akademiji za glasbo (2000) ter profesor 
na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani (2000). Solistično in v komornih 
skupinah je nastopal po ZDA, Evropi in Japonski. Do sedaj je sodeloval 
pri snemanju 11 zgoščenk, 7 jih je izdal kot solistične projekte z različnimi 
orkestri, Big bandom RTVSLO in s komornimi skupinami. Za »Opus di 
jazz« je leta 2000 prejel nagrado »Zlati petelin« za najboljšo zgoščenko 
leta v kategoriji komorna glasba.

Tadej Kenig je solo klarinetist orkestra SNG Opera in balet Ljubljana 
ter docent na Akademiji za glasbo, Univerze v Ljubljani. Posnel je pet 
solističnih in komornih zgoščenk, v različnih zasedbah in kot solist je 
nastopal po Evropi, ZDA in Aziji. Veliko energije posveča poustvarjanju 
slovenske in svetovne nove glasbe, največkrat z elektroniko.
Učil in predaval je na mednarodnih delavnicah, seminarjih in mojstrskih 
tečajih za študente in profesorje: v Berlinu (UDK), Baslu v Švici 
(Musikakademie der Stadt Basel), Luganu (Univerzitaria di Musica 
Lugano), na Univerzi v Aberdeenu, King’s College (UK), na Centar-u 
izvrsnosti Varaždin (HR), na Electe Subotica - međunarodni majstorski 
tečajevi (SRB), v Arena international Pula/Univerza v Trstu (HR/I).

FLAVTA:  
MATEJ GRAHEK

KLARINET:  
TADEJ KENIG

Poletno – pihalno in osebno naj stvari Mateja Grahka:
Skladba: J. Brahms: 4. simfonija
Skladatelj: Mozart
Glasbenik: Sting
Glasbenica: Irena Grafenauer
Barva: modra
Hobi: jazz glasba
Šport: jadranje, gorsko kolesarjenje, smučanje
Misel: Glasba je najbolj univerzalni jezik sveta.
Življenjski moto: Nikoli več ne bo tako kot je bilo,  
vendar je vse natanko tako kot mora biti!

Poletno – pihalno in osebno naj stvari Tadeja Keniga:
Skladba: R. Schumann: 4. simfonija
Skladatelj: Bach, Brahms
Glasbenik: Francois Benda
Glasbenica: Jacqueline du Pré
Barva: črna
Hobi: narava
Šport: podvodni ribolov
Misel: Glasba je trenutna umetnost, živimo za trenutek.
Življenjski moto: Življenje je kot komedija.  
Ni pomembno, koliko je dolga, temveč kako jo odigraš (Seneka).

Ure s prof. Matejem 
Grahkom bodo posvečene 
vsemu, kar povezuje glasbo 
in flavto, ter nadgrajene s 
številnimi zanimivostmi iz 
sveta flavte. 

Ure s prof. Tadejem 
Kenigom bodo odgovarjale 
na vprašanja, ki se bodo 
postavila ob preigravanju 
klasične in modernejše 
literature za klarinet.



Franc Kosem je že med študijem pri prof. Antonu Grčarju v Ljubljani 
in prof. Reinholdu Friedrichu v Karlsruheju leta 2004 zasedel mesto 
solotrobentača Orkestra Slovenske filharmonije, v letu 2011 pa je postal 
asistent na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot solist, komorni ali 
orkestrski glasbenik je nastopil na številnih festivalih in v koncertnih 
dvoranah širom po Evropi, Braziliji, v Združenih državah Amerike in na 
Japonskem. V obdobju od 2010 do 2013 je sooblikoval evropski projekt 
Povezovanje z glasbo (od 2012 Akademija Branimir Slokar), znotraj 
katerega je kot vodja izobraževanja vzpostavil sodelovanje z vrhunskimi 
pedagogi in s koncertanti na področju klasične glasbe.
V letu 2012 je za svoje delo prejel nagrado Prešernovega sklada.

TROBENTA:  
FRANC KOSEM

Poletno – trobilno in osebno naj stvari prof. Franca Kosema: 
skladba: Simfonija št. 2 (G. Mahler)
Skladatelj: Nina Šenk
Glasbenik: Luciano Pavarotti
Glasbenica: Cecilia Bartoli
Barva: zelena
Hobi: potovanja
Šport: pohodništvo
Misel: Bodi hvaležen za vse, kar ti je dano. Čisto za vse!
Življenjski moto: Ne stori drugemu tisto, česar ne želiš, da drugi 
storijo tebi. 

Ure s prof. Francem 
Kosmom bodo posvečene 
vsemu, kar povezuje glasbo 
in trobento: zrak, petje in 
ogromno domišljije!

POLETNA ŠOLA 2014

PIHALNOPIHALNO
TROBILNATROBILNA

POKLJUKA

KDAJ:  
od sobote, 23. avgusta 2014  
do petka, 29. avgusta 2014

KJE:  
Hotel Jelka na Pokljuki v  
Triglavskem narodnem parku  
www.hotel-jelka.si

CENA šole:
za aktivne udeležence 290 €, 
za pasivne udeležence 140 €.
Cena polnega penziona z nočitvijo 240 € za 6 nočitev.

Organizator:  
Kulturno	društvo	 
Musikos	Ljubljana

Dodatne informacije: 
na 041 252 226 ali 041 695 821 in	po	e-pošti:	musikos2014@gmail.com 

VABIMO VAS, DA SI ŽE SEDAJ REZERVIRATE*
SVOJE MESTO V PIHALNO - TROBILNI POLETNI ŠOLI, 

POKLJUKA 2014
*Število	udeleženk	in	udeležencev	je	omejeno.	V	primeru	prevelikega	števila	prijavljenih	bomo	upoštevali	vrstni	red	prijav.

Rok za prijavo je  

1. 6. 2014 


