GLASBENO UMETNIŠKI TABOR – GUT 2022
11.–15. julij
1.–5. avgust
8.–12. avgust
DNEVNO VARSTVO 8.00–16.00
STAROST 7–11 LET
EDGAR WILLEMS
GLASBENA PEDAGOGIKA
Ivana Dizdarević, Melani
Popit in Tom Varl

RAP DELAVNICA
Vasja Vipotnik - Skova in Jose
PEVSKE DELAVNICE
Barbara Grabar

DELAVNICA STUDIJSKIH
ZVOČNIH EFEKTOV
Januš Aleš Luznar in
Miha Šajina

BEATBOX IN
BODY PERCUSSION
Matej Virtič

DELAVNICE ROČNEGA USTVARJANJA IN
DELAVNICA ZVOČNA ZGODBA
Jasna Merklin

GLEDALIŠKA DELAVNICA
Metka Bahlen Okoli in
Nina Virant

Naše druženje bo na naslovu Tabor 14 od ponedeljka do petka (od
8h do 16h), potekalo bo v veliki in udobno urejeni sobi, kolikor pa bo
vreme dopuščalo, se bomo čim več družili zunaj, na travniku
Športnega društva Tabor.
Vsak dan bodo spoznavali za otroke zanimivejša klasična dela, z
glasbo se bodo ukvarjali po Edgar Willems metodi poučevanja,
spoznavali bodo studijsko delo in sinhronizacijske zvočne postopke,
gledališče, beatbox, muziciranje z lastnim telesom, ročno izdelovanje
glasbil in drugih umetniških del, seznanili se bodo tudi s posebnimi
vibracijskimi inštrumenti (tibetanske posode, oceanski boben ipd.),
lahko pa bodo tudi zarapali! Delavnice so zasnovane tako, da so
primerne za vse stopnje predznanja, obiskovanje glasbene šole torej
ni pogoj, če pa vaš otrok zna igrati kakšen inštrument, se bomo vsi
skupaj samo še bolj zabavali!
Cena celotedenskega obiskovanja GUT-a je 230 eur na otroka (za
vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine nudimo 10% popusta). V
ceni so zajete vse delavnice, otrokom bosta zagotovljena zajtrk in
kosilo, ves čas pa jim bosta na voljo pijača in domače sadje.
Predvideni so trije termini po en teden (11−15. julij, 1.−5. avgust in
8.−12. avgust) posamičen teden pa bo na voljo do zapolnitve mest.
Za early bird prijavo do 10. junija vam priznamo 5% popusta.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: grabart.music@gmail.com in telefonski številki: 041 746 302.

VSEBINA DELAVNIC
GUT na Taboru otrokom ponuja aktivno preživljanje
počitniških dni z izjemnimi mentorji*, ki prihajajo z
različnih področij umetnosti; predvsem glasbene, likovne
in gledališke.
Otroci bodo imeli priložnost sodelovati na različnih
delavnicah, ki pa niso zgolj izobraževalne narave, ampak
otrokom ponujajo prava glasbena in umetniška doživetja.

DELAVNICE EDGAR WILLEMS GLASBENE PEDAGOGIKE
Mentorji: Ivana Dizdarević, Melani Popit in Tom Varl – učitelji Willemsove
pedagogike
Na vsaki delavnici bomo aktivno poslušali in raziskovali dela velikih klasičnih
skladateljev. Ob zvočnih ugankah, spoznavanju različnih inštrumentov,
izmišljevanju in izvajanju različnih melodij in ritmov se bomo prepustili novim,
živim glasbenim izkušnjam. Naučili se bomo novih pesmi, ob katerih se bomo
spremljali z inštrumenti in se skozi glasbeno potovanje boljše spoznali.

DELAVNICE ROČNEGA USTVARJANJA
Mentorica: Jasna Merklin – novinarka otroškega in mladinskega programa RTV
Slovenija (Male sive celice)
Na delavnici bomo z otroki združevali ročno ustvarjanje z naravo in recikliranimi
materiali. Otroci bodo ustvarili svoje herbarije, iz katerih bodo nastala umetniška
dela, inštrumente iz recikliranih materialov, preproste eksperimente, »vision
board-e« iz časopisnih izrezkov, rože iz wc rolic, posodice za nakit iz gline in
številna druga ročna dela. V času, ko se prsti na rokah prepogosto premikajo
predvsem po zaslonih na dotik, je toliko bolj dragoceno, da otroci tekom
odraščanja spoznajo, kaj vse lahko ustvarijo z rokami in ščepcem domišljije.

DELAVNICA ZVOČNA ZGODBA
Mentorica: Jasna Merklin – novinarka otroškega in mladinskega programa RTV
Slovenija (Male sive celice)
Svojo ljubezen do čuječnosti, narave in glasbe sem združila v posebni zvočni
delavnici, kjer bom skozi imaginarno zvočno zgodbico otrokom predstavila
vibracijske inštrumente kot so tibetanske posode, oceanski boben, školjke, koshi
zvončke, kraguljčke in podobno. Otroci bodo v zgodbi aktivno sodelovali z
igranjem na posamezne inštrumente. Za slednje je znano, da blagodejno vplivajo
na celice v telesu in splošno počutje. V drugem delu delavnice bomo skupaj
posneli videozvočno meditacijo, ki jo bodo vodili kar otroci. Namen delavnice je
skozi zvok spoznavati čuječe in relaksacijske tehnike že v mladosti, ko sta um in
srce za to še posebej odprta.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: grabart.music@gmail.com in telefonski številki: 041 746 302.

RAP DELAVNICA
Mentor: Jose – raper in tekstopisec
Na začetku se bom kot mentor in glasbenik na kratko predstavil. Poslušali bomo
nekaj izsekov rap komadov, da se seznanimo s to zvrstjo. Spoznali bomo osnove
rapa, govorili bomo o ritmu, tempu, rimah in toku besed. Lotili se bomo
ustvarjanja svoje rap pesmi. Na koncu sledi izvedba besedil, udeleženci rapajo
posamično ali pa se skupaj izvede ena pesem z enotnim refrenom, odvisno od
izbrane teme.
Mentor: Vasja Vipotnik (Skova) – raper in tekstopisec
Otroci bodo pobližje spoznali moč tvorjenja rim. V sproščenem okolju bomo tako
najprej poslušali nekaj slovenskih pesmi ter jih skupaj tudi analizirali. Kasneje
bomo, skozi igro, skupaj sestavili nekaj rim in jih zapisali na tablo. Rime s table
bomo povezali v celoto ter poskusili sestaviti besedilo od začetka do konca. Na
koncu bo vsak izmed otrok prebral del besedila in tako bodo skupaj sestavili čisto
svojo pesem. Na kratko se bomo dotaknili tudi zgodovine rapa in se ves čas
zabavali ob ritmih hip hopa.

GLEDALIŠKA DELAVNICA
Mentorica: Metka Bahlen Okoli, mladinska delavka, igralka, pripovedovalka,
pevka, aktivistka
Otroci bodo izkusili nabor vaj iz sveta fizičnega gledališča in gledališča zatiranih,
zlasti gibalnih vaj ter skupinskih iger za medsebojno povezovanje in usklajevanje.
S tem bodo prepoznavali pomen kolektivnega in razvijali veščine odrske prezence,
torej zavedanja sebe in drugih v prostoru/na odru ter zavedanja in uporabe
prostora samega.
Mentorica: Nina Virant – vokalistka, kantavtorica, performerka, vokalna
pedagoginja
Na vokalno-gledališki delavnici gre za kreativni pristop k raziskovanju glasu,
glasbe, gledališča in skupnega muziciranja brez vnaprej določenih pesmi, vse to
bomo ustvarili sami, skupaj, na licu mesta. Otroci bodo spoznavali, kako lahko naš
glas odpoje zgodbo, naslika sliko, se giba po prostoru ter izraža naš nadvse bogat
notranji svet domišljije. Preko koristnih vaj in vokalnih ter gledaliških
improvizacijskih tehnik znotraj kreativnega okolja spoznavajo razsežnosti svojega
glasu, zvoka, ritma, skupinskega petja, gledališke igre in njihove domišljije.

PEVSKE DELAVNICE
Mentorica: Barbara Grabar – profesionalna pevka, glasbena in vokalna
pedagoginja
Otroci bodo na pevskih delavnicah na igriv način spoznali osnove pravilnega
dihanja in pravilne oziroma neškodljive tehnike petja. Seznanili se bodo tudi z
različnimi ritmi: swing, bossa nova; prav tako se bodo naučili nekaterih novih
pesmi. Na sproščujočih dihalnih in upevalnih vajah bodo spoznavali svoj pevski
obseg, poskušali bodo najti različne barve svojega glasu, ki jih določajo: čustva,
razpoloženja, zahteve glasbenih zvrsti ipd. Priredili bom tudi čisto svoj nastop
oziroma »karaoke«, kjer bo lahko, kdorkoli bo želel, zapel na profesionalno
ozvočenje in mikrofon.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: grabart.music@gmail.com in telefonski številki: 041 746 302.

BEATBOX DELAVNICA
Mentor: Matej Virtič – izvajalec, ustvarjalec, aranžer in mentor
Otroci bodo z glasom ustvarjali zvoke, ritme ter oponašali inštrumente in efekte.
Ob začetku delavnice bodo spoznali bobnarski set in usvojili osnovne zvoke, ki jih
bomo skozi delavnico preoblačili v bolj prefinjene. Naučili se bodo pravih
bobnarskih ritmov, najprej enostavnih, potem pa tudi bolj kompleksnih. Skupaj
bomo raziskovali zvoke različnih inštrumentov, efektov, pri vsem skupaj pa ne
bomo pozabili na igro. Na delavnici bo predstavljena osnovna beatbox oprema in
uporaba nekaterih pripomočkov, ki lahko popestrijo domačo vadbo.

BODY PERCUSSION
Mentor: Matej Virtič – izvajalec, ustvarjalec, aranžer in mentor
Noga, noga, plosk. Noga, noga, plosk ... Najbrž na misel takoj pride hit rock
velikanov The Queen. Telo nam ponuja veliko možnosti za različne zvoke, ki jih
lahko zložimo v razgibane ritme. Ustvarjanje ritmov s telesom morda sprva deluje
blazno zahtevno, a je lahko prav tako silno zabavno. In glasbeno. Plosk, tlesk,
udarec z nogo ob tla večina že tako obvlada. Telo in glasba se mogoče najbolj
vidno srečujeta pri plesu, skozi ples se lahko posamezniku približa ritme, občutek
za tempo, na body percussion delavnici pa bomo vsi tudi postali bobni in bobnali s
svojimi telesi. Ritmizirali bomo ob več skladbah, to pa nas bo spodbudilo k
raziskovanju ritmov in dodajanju novih zvokov.

DELAVNICA STUDIJSKIH ZVOČNIH EFEKTOV
Mentor: Januš Aleš Luznar – avdiovizualni umetnik
Na ustvarjalni delavnici zvočnih efektov »Foley« bom deležencem prikazal
ustvarjanje zvočnih efektov za uporabo v filmih in videih. V prvem delu bodo imeli
otroci na voljo različne predmete, s katerimi bodo raziskovali, kakšne zvoke lahko
iz njih izvabijo. Ob tem se bomo na kratko pogovorili tudi o zgodovini efektov
foley in o morebitnih uporabah predmetov za posamezne filmske scene. Zvok
bomo nato v studiu posneli, kjer bo otrokom predstavljena tudi osnovna obdelava
zvoka. V tretjem delu delavnice bomo obdelane posnetke predvajali ob videih, s
čimer bomo le tem pričarali filmsko magičnost.

Mentor: Miha Šajina – producent, oblikovalec zvoka in DJ
Na začetku delavnice se bomo pogovorili o pomenu zvoka in glasbe v filmih. Otroci
bodo na primerih preizkušali, kako sinhroni šumi, zvočni efekti in glasba vplivajo
na to, kar vidimo. Raziskali bodo, kako sinhroni šumi nastajajo s predmeti, ki niso
nujno isti kot na sliki – včasih so namreč posneti naknadno. Zatem si bomo
ogledali kratek odlomek iz poljubnega filma ter skupaj razmišljali, s kakšnimi zvoki
ali glasbo bi ga opremili. V osrednjem delu delavnice otroci zvočno opremljajo
odlomek: snemajo šume, od zelo očitnih do čisto neopaznih, dodajajo zvoke v
»off-u« (zunaj slike zaslona), ambientalni zvok in glasbo, primerno razpoloženju
filma. Pri tem si bomo pomagali z vsakdanjimi predmeti, ki jih imajo v prostoru ali
s seboj, s preprostimi šolskimi inštrumenti ter svojim telesom in glasom.
*Vse omenjene delavnice potekajo v vsakem tednu, se pa nekateri mentorji lahko
razlikujejo glede na vaš izbrani termin.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: grabart.music@gmail.com in telefonski številki: 041 746 302.

