
 

SLOVENSKI KITARSKI KVARTET 

Leta 2012 so se štirje mladi kitaristi 

iz želje po skupnem muziciranju, iz 

opažanja, da pri nas takšnih 

zasedb trenutno ni ravno veliko, in 

iz radovednosti po odkrivanju 

novega zanimivega repertoarja 

odločili, da ustanovijo kitarski 

kvartet. Ker glasbeniki prihajajo iz 

različnih koncev države in ker želijo 

z nastopi izven naših meja opozoriti 

na svoje poreklo, so se odločili, da 

se poimenujejo Slovenski kitarski 

kvartet. V decembru 2014 so se 

prvič predstavili na odru z odmevno 

koncertno turnejo »GM oder« v Celju, Kranju, Ljubljani in Zagrebu (v 

dvorani Vatroslava Lisinskega), na kateri so tudi krstno izvedli novo 

delo »Glasba za morske pošasti« skladatelja Nejca Kuharja. Nastopili 

so tudi v dvorani Konservatorija za glasbo in balet Maribor v okviru 

Egtinega dneva. V lanskem decembru so v razprodani Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma skupaj s Simfoničnim orkestrom Cantabile 

kot prvi v Sloveniji izvedli Rodrigov monumentalni Andaluzijski koncert 

za štiri kitare. Nekaj dni pozneje, v začetku januarja 2015, so izvedbo 

ponovili v športni dvorani v Logatcu. 

 

PODATKI O PLAČNIKU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok prijave: 29. 1. 2016 ( fizične osebe priložite potrdilo o 
plačilu). 

Izpolnjene prijave in potrdilo o plačani prijavnini pošljite po 

pošti ali na e-naslov: 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

(GUITARRERO) 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor 

Email: dusan.slacek@konservatorij-maribor.si 

 

Prijavnice najdete na spletni strani Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor: 

www.konservatorij-maribor.si 

 
Kotizacija: 

UDELEŽENCI TEKMOVANJA 25 EUR 

ZA VSE DRUGE UDELEŽENCE KOTIZACIJE NI, PRIJAVA JE 

OBVEZNA 

Podatki za plačilo: 

Naslov: Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

 Mladinska ulica 12 

 2000 Maribor 

Namen: Ime, priimek udeleženca 

Številka računa: SI56-0127-0603-0701-408 

Sklic: Sl00 120400 
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1. SREČANJE KITARISTOV IZ POMURJA, 
ŠTAJERSKE IN KOROŠKE  

 

13. februarja 2016 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

ZAVOD FIZIČNA OSEBA 

Naziv: Ime in priimek: 

Naslov: Naslov: 

ID (plačilo po izstav.  

računa): 

Rok plačila 29.1.2016 



 

PRIJAVNICA ZA VSE UDELEŽENCE  

TEKMOVALNI PROGRAM ZA IZBOR 
NAJPERSPEKTIVNEJŠIH MLADIH KITARISTOV 

 

 

 

 

KATEGORIJE in PROPOZICIJE 

 

I. SOLO do vključno 11 let (rojeni leta 2005 in pozneje). 

Dve ali več skladb po lastni izbiri do 5 minut. 

 

II. SOLO od 12 do vključno 15 let (rojeni leta 2001 in 

pozneje). 

Dve ali več skladb po lastni izbiri do 8 minut. 

 

III. KOMORNE SKUPINE (rojeni 2001 in mlajši). 

Dve ali več skladb po lastni izbiri do 5 minut. 

 

Komorna igra vključuje: kitarski duo, trio, kvartet in komorne 

skupine poljubnih inštrumentov s kitaro do kvarteta. 

 

Program v SOLO kategoriji se izvaja na pamet. 

 

KRAJ IZVEDBE 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor 

 

SKLADATELJ NASLOV SKLADBE TRAJANJE 

   

   

   

   

 GUITARRERO 

1. SREČANJE KITARISTOV IZ POMURJA, 
ŠTAJERSKE IN KOROŠKE 

PROGRAM 2016 

 

 Predstavitev in preizkušanje kitar skozi celoten dogodek. 

 Predstavili se bodo izdelovalci kitar: Pavel Skaza, Samo Šali, 

Robert Vrtačič. Ponudbo kitar bo predstavilo tudi podjetje 

Hartman d.o.o.  

 Okrogla miza profesorjev kitare na temo promocija klasične 

kitare v glasbenih šolah. 

 Tekmovanje za izbor najperspektivnejših mladih kitaristov iz 

vsake kategorije. 

 Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki jo lahko 

uveljavijo v procesu napredovanja. 

 Podelitev priznanj najperspektivnejšim mladim kitaristom.  

 Zaključni koncert s Slovenskim kitarskim kvartetom. 

 Udeleženci tekmovanja bodo prejeli priznanje za udeležbo. 

Nagrajenci bodo prejeli praktične nagrade, diplome za 

najperspektivnejše mlade kitariste, sodelovanje na  

zaključnem koncertu festivala Guitarrero s Slovenskim 

kitarskim kvartetom (udeležba na zaključnem koncertu in 

podelitvi je obvezna) in trije  udeležbo na Dnevih kitare v 

Krškem 2016.  

 

DRUGE INFORMACIJE 

Urnik srečanja in pravila tekmovanja bodo objavljena naknadno, 

na spletni strani Konservatorija za glasbo in balet Maribor.  Za 

vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 031-396-209, 

Dušan Slaček 

Pridržujemo si  pravico do spremembe programa zaradi višje sile.  

Ime  

Priimek  

Šola  

Naslov (ulica)  

bivališča 

 

Poštna številka, kraj  

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

(obvezno) 

 

SAMO ZA  TEKMOVALCE 

Datum rojstva  

Mentor  

Kategorija  

Soglasje z objavo  

dosežkov (podpis  

staršev ali  

polnoletne osebe) 

 


