KDO SMO
in kaj ponujamo?

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana /
Glasbena šola, Srednja glasbena in baletna šola
ter Višja baletna šola

Glasbena šola
Vegova 7

Predšolska glasbena vzgoja (starost 5 let)
Glasbena pripravnica (starost 6 let)
Inštrumenti (starost od 7 let dalje)
Petje (starost od 13 let dalje)
Plesna pripravnica za sodobni ples (starost od 6 do 8 let)
Sodobni ples (starost od 9 let)

Ižanska 12
Baletna pripravnica (starost od 6 do 8 let)
Balet (starost od 9 let)

VPISI IN
PREIZKUSI
NADARJENOSTI
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20.―24. 5.
2022

1. 04. 22 11.55

Preizkus nadarjenosti poteka
za programe inštrument, petje,
balet in sodobni ples.

PREIZKUSI NADARJENOSTI

20. 5. 2022 – 21. 5. 2022
18. 04. – 10. 05. 2022

Obvezna prijava k preizkusom nadarjenosti preko spletne povezave:
POVEZAVA: https://www.eglasbenasola.si/settings/applications
Po zaključku prijav vas po elektronski pošti obvestimo o datumu in uri preizkusa.

VPISI V PROGRAME PRIPRAVNIC
V programe pripravnic in predšolske glasbene vzgoje
se otroci vpišejo brez preizkusa nadarjenosti.

Vpis v pripravnice poteka preko spleta do zapolnitve prostih mest.

Vpis v plesne pripravnice sodobnega plesa:
23. 5. 2022, ob 07.00.
Vpis v plesne pripravnice baleta:
24. 5. 2022, ob 07.00.
Vpis v predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno
pripravnico: preko spletne povezave ali osebno
v tajništvu Glasbene šole, 9. 5. 2022 – 22. 5. 2022.

KDAJ nas lahko še bolje spoznate?

Namen nastopa je otrokom in staršem predstavi
celotno paleto glasbil, ki se jih otroci lahko učijo
na naši glasbeni šoli. To je tudi primeren čas za
srečanje s profesorji inštrumenta in nabor
dodatnih informacij za vse programe, ki jih
izvajamo. Nastopil bo otroški zbor glasbene
pripravnice in predšolske glasbene vzgoje
in mlajši učenci, ki obiskujejo
pouk inštrumenta.
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Oblikovanje Danijela Grgić, foto Jaka Babnik, Tomaž Gregorič, Janez Kotar

7. 5. 2022 ob 11.00 na Pomladni matineji
v Dvorani Lucijana Marije Škerjanca,
Ižanska 12.
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