
PROGRAM MUSICA VOCALIS 2017 

 

Ponedeljek, 20. marec 2017 

 

9.00 registracija, 

9.30—10.00 »Fizična predpriprava na pouk petja«,  

vodi Danilo Kostevšek, prof., 

10.00—13.00 »Psihična priprava na uspešen nastop«,  

predavanje in delavnica, doc. dr. Katarina Habe, 

13.00—14.30 odmor za kosilo, 

14.30—18.30 »Individualno delo z učenci petja na osnovni stopnji«,  

vodi Tatjana Vasle, prof. 

 

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika v izvedbi 

programa. 

 

MUSICA VOCALIS 
 

Psihična priprava na uspešen nastop 
doc. dr. Katarina Habe 

  

Seminar in individualno delo z učenci 
petja na osnovni stopnji glasbene šole  

Tatjana Vasle, prof. 

20. marec 2017 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

Katarina Habe je glasbenica in doktorica 

psihologije. Zaposlena je kot docentka za 

področje psihologije na Akademiji za glasbo. Je 

ustanoviteljica vokalne skupine Katrinas ter 

avtorica številnih skladb in tekstov. Na področju 

psihologije se največ ukvarja z optimalno 

psihično pripravo na nastop s poudarkom na 

uspešnem obvladovanju treme. Kot 

strokovnjakinja za psihično pripravo na 

optimalen nastop vodi številna predavanja in 

delavnice. Sodelovala je tudi kot »coach« za psihično pripravo pri oddaji X-

factor. Je avtorica številnih znanstvenoraziskovalnih in strokovnih člankov na 

temo optimalne psihične priprave na nastop in predstavlja svoja raziskovalna 

spoznanja na konferencah doma in v tujini. 

Tatjana Vasle je z odliko diplomirala iz petja 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu 
profesorice Irene Baar. Nastopala je kot 
solistka z Orkestrom Akademije za glasbo, s 
Komornim orkestrom Slovenske filharmonije, 
z domžalskim simfoničnim orkestrom, 
Orkestrom Capella civica iz Trsta pri izvedbi 
vokalno-inštrumentalnih del in na komornih 
in solističnih koncertih v Sloveniji, Italiji, 

Avstriji in na Hrvaškem. Snemala je za arhiv Radiotelevizije Slovenija in kot 
solistka sodelovala s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Zaposlena je kot 
profesorica petja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je 
predstojnica pevskega oddelka in na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer dela 
kot strokovna svetnica na področju vokalne tehnike. Njeni učenci so prejemniki 
številnih nagrad na državnem tekmovanju (tri prve, tri druge, pet tretjih nagrad), 
uspešno pa so sodelovali tudi na mednarodnih tekmovanjih Lazar Jovanović v 
Beogradu (2011, 2012, 2013), Bruna Špiler v Hercegnovem (2013, 2014, 
2015), Mednarodnem tekmovanju “Giovani Musicisti - Città di 
Treviso” (2015), kjer so osvojili številne zlate plakete. Mnogi nadaljujejo študij 
na Akademijah za glasbo v Haagu, Dunaju, Grazu, Zagrebu in Ljubljani. V 
Slovenji je vodila že več pevskih seminarjev, kot svetovalka za vokalno tehniko 
pa sodeluje z najboljšimi slovenskimi zbori (Carmina slovenica, Komorni zbor 
Ave, Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Bodeča Neža in drugi), sodeluje kot 
članica žirij na pevskih in drugih glasbenih tekmovanjih in avdicijah doma in v 
tujini. Aktivna je v Društvu slovenskih pevskih pedagogov in se udeležuje 
strokovnih srečanj v organizaciji EVTE (European Voice Teachers Association). 
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Ime  

Priimek  

Datum rojstva  

Naslov (ulica)  

bivališča 

 

Poštna številka, kraj  

Telefonska številka  

Elektronski naslov 

(obvezno) 

 

MUSICA VOCALIS 

učenec/dijak □ učitelj □ 

 

PODATKI O PLAČNIKU: 

Naziv zavoda/ime, priimek: 

 

 

Naslov:  

 

 

ID številka zavoda:  

 

 

 

Kotizacijo plača:     udeleženec   □           zavod    □ 
 

 

 

Datum: ____________  Podpis: ________________________ 

   Žig: 

 

 

 

 

 

 

Rok prijave: OBVEZNO za vse do 10. marec 2017 

Rok plačila: 17. marec 2017 

Datum: ponedeljek, 20. marec 2017 

Urnik dela:  

ponedeljek 9.00—13.00 in 14.30—18.30 

 

Kraj izvedbe:  

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor 

 

Kotizacija: 25 EUR.  

 

MUSICA VOCALIS bo trajala v obsegu 8 ur in bo zanj 

možno pridobiti 0.5 točko dodatnega strokovnega 

spopolnjevanja in pridobivanja dodatnih funkcionalnih znanj.  

Konservatorij Maribor bo udeležencem izdal pisno potrdilo. 

 

Podatki za plačilo: 

Naslov: Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

 Mladinska ulica 12 

 2000 Maribor 

Namen: Ime, priimek udeleženca, MUSICA VOCALIS 

Številka računa: SI 56 01270–6030701408 

Sklic: 00 760113 

 

 

Prijave lahko pošljite po pošti ali na e-naslov: 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

(MUSICA VOCALIS) 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor 
 

e-naslov: danilo.kostevsek@konservatorij-maribor.si 

Koordinator: Danilo Kostevšek, 051/341-876 

ostali □ 
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Za muze živimo, za muze se trudimo. 
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