
PEVSKA ŠOLA GLASBENE MATICE LJUBLJANA 
 
POVABILO K VPISU: PREDMET NAUK O GLASBI 1 
 
Predstavitev programa: 
Posvetili se bomo predvsem tistim vsebinam nauka o glasbi, ki bodo učencem pomagale pri 
hitrejšem usvajanju notnega zapisa ter jim nudile pomoč pri njihovih različnih glasbenih 
udejstvovanjih. Predavanja bodo zajemala snov treh razredov nauka o glasbi po učnem načrtu v 
glasbenih šolah. 
 
 Seznanili se bomo z notno in solmizacijsko abecedo, notnim črtovjem ter notnimi 

vrednostmi, lastnostmi tona, zvena in šuma, lestvicami, oktavnimi vrstami, oznakami za 
tempo, agogiko, artikulacijo in dinamiko. 

 Spoznali bomo enharmonične tone, znake za podaljšanje tonov, različne taktovske 
načine, intervale in ritmične posebnosti.  

 Seznanili se bomo tudi s pesemskimi oblikami, koračnico, menuetom, rondojem in 
kanonom ter različnimi instrumentalnimi in vokalnimi sestavi, glasbeno zgodovino ter se 
po glasbenih poteh sprehajali preko različnih glasbenih dejavnosti.   
 

Ciljna skupina:  
Program je namenjen vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje glasbeno znanje in se bolje znajti v 
glasbenem zapisu. Prvenstveno je namenjen študentom petja Pevske šole Glasbene matice, pa 
tudi zborovskim pevcem in drugim zainteresiranim posameznikom.  
 
Mentor:  
Tomaž Gržeta je muzikolog in umetnostni zgodovinar, ki že vrsto let deluje kot svobodni 
publicist. Posveča se večinoma klasični glasbi, stari glasbi, glasbilom s tipkami, pa tudi zgodovini 
jugoslovanske popularne glasbe. Prav tako raziskuje povezave med likovno in glasbeno 
umetnostjo. Svoje prispevke je objavljal na 3. programu RTV Slovenija (Program ARS), v reviji 
Glasna Zveze Glasbene mladine Slovenije, Delovem štirinajstdnevniku Pogledi ter v spletni reviji 
Odzven Slovenskega glasbeno-informacijskega centra. 
 
 
Splošni podatki: 
Termini:  24 pedagoških ur v obdobju od decembra 2016 do marca 2017. Pouk se 

bo izvajal v šestih terminih po štiri pedagoške ure skupaj. Točni datumi 
bodo objavljeni naknadno.  

Lokacija:   Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica 
Cena:    80 EUR 
Število udeležencev: 8 – 12 
 
Organizator programa:  
Glasbena matica Ljubljana, Vegova ulica 5, 1000 Ljubljana 
S: www.glasbenamatica.si  
E: info@glasbenamatica.si  
T: 01 421 05 93, 051 359 313  
 
E – prijavnica na spletni strani www.glasbenamatica.si     
 
Rok prijave:  11. 11. 2016 
Število mest je omejeno. Sprejeli bomo največ dvanajst učencev po vrstnem redu prispelih 
prijav. Program se bo izvajal, če se bo nanj prijavilo najmanj osem udeležencev.  
Kotizacija se plača pred pričetkom programa na podlagi računa, ki ga izstavi Glasbena matica. V 
primeru odpovedi s strani prijavitelja se kotizacija vrne, če je razlog zdravstvene narave. 
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