PRIJAVNICA
Ime in priimek:_______________________

ANDREJ GROPAJC

Naslov:____________________________
Kraj:_________________Pošta :___________
Telefon:__________________________
GSM:____________________________
Podatki o plačniku, če plačnik ni zgoraj navedena oseba:

Podjetje/ Ustanove:____________________
Davčna številka: ______________________
Naslov:____________

Andrej Gropajc, rojen ravno na isti dan kot znameniti
skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart, vendar skoraj 300
let kasneje, leta 1985. Živi in ustvarja v vasi Tinjan pri
Kopru. Z osmimi leti je pričel obiskovati šolo diatonične
harmonike pri prof. Zoranu Lupincu v Trstu. V svojem
več kot dvajsetletnem igranju na ta inštrument je dosegel
kar nekaj uspehov. V mlajših letih se je redno udeleževal
vseh srečanj in tekmovanj za ta instrument ter tako
pridobival dragocene izkušnje in poznanstva. Poleg
igranja, snemanja, poučevanja, pisanja notografije za
diatonično
harmoniko
posveča
ogromno
časa
podrobnemu
spoznavanju harmonike in njenemu
delovanju ter iskanju izboljšav. Obiskal je kar nekaj
proizvajalcev in serviserjev harmonik doma in v tujini ter
skozi leta nabiral tehnično znanje in izkušnje. Trenutno
vodi lastno podjetje INMUZIK, Andrej Gropajc s.p.,
ki se ukvarja s poučevanjem diatonične harmonike in
servisom harmonik.

Kraj:_________________Pošta :___________
Kotizacija za aktivno udeležbo: 70 eur
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Glasbena šola lirska Bistrica, Ulica IV. armije 5,
6250 Ilirska Bistrica, do petka, 23. 3.2018

Glasbena šola Ilirska Bistrica
Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica
Telefon: +386 5 711 222
Telefaks: +386 5 711 224
E-pošta: tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si

Kmečki turizem Jenezinovi, Česnik Gregor, s.p.
Ratečevo brdo 1, 6255 Prem

DELAVNICA ZA DIATONIČNO HARMONIKO

e-mail:_____________________________

G l a s b e n a š o la
I l ir s k a B i s tr i c a

Sobota, 24. 3. 2018
in
nedelja, 25. 3. 2018
Ratečevo Brdo in Ilirska Bistrica

Delavnica za diatonično harmoniko

Sobota, 24. 3. 2018,
Kmečki turizem Jenezinovi,
Ratečevo Brdo
9.00

PRIHOD

10.00 - 13.00 INDIVIDUALNI
POUK Z UČENCI

ZORAN LUPINC
Zoran Lupinc je dolgoletni, zelo uspešni in večkrat
nagrajeni glasbenik ter učitelj diatonične harmonike v
Glasbeni šoli Ilirska Bistrica. Številni njegovi učenci
so prejemniki najvišjih nagrad
na različnih
tekmovanjih. Je tudi avtor številnih učbenikov za
diatonično harmoniko ter pobudnik in nosilec
uvrstitve tega glasbila v javnoveljavni program
nižjega glasbenega izobraževanja.

13.00 - 14.00 KOSILO
14.30 - 18.00 INDIVIDUALNI
POUK IN VAJE S
KOMORNO SKUPINO
19.00

VEČERJA, DRUŽENJE,
KONCERT ZA GOSTE
KMEČKEGA TURIZMA

Nedelja, 25. 3. 2018,
Dvorana Glasbene šole Ilirska Bistrica
9.00 - 12.00 INDIVIDUALNI POUK IN
VAJE S KOMORNO
SKUPINO
12.00

KOSILO

12.30 - 13.30 PREDAVANJE
ANDREJ GROPAJC
HARMONIKA IN
NJENI SESTAVNI DELI
14.00 - 15.30 PRIPRAVA NA KONCERT
16.00

ZAKLJUČNI KONCERT

Pri svojem predanem
pedagoškem delu je vpeljav nov, inovativen pristop
učenja, ki obsega klasični glasbeni študij diatonične
harmonike. Da bi še razširil možnosti koncertnega
udejstvovanja in širine repertoarja, je v sodelovanju z
italijansko tovarno harmonik, Beltuna, razvil nov
model diatonične harmonike z večjimi tehničnimi in
izraznimi zmogljivostmi.
Ob vsem tem pa Zoran Lupinc kot solist ali član
komornih skupin redno nastopa po Sloveniji in v
tujini. Bil je tudi gost številnih radijskih in
televizijskih oddaj na RTV SLO, RAI (Italija), ORF
(Avstrija) … Poleg tega je bil večkrat član strokovnih
komisij na mednarodnih tekmovanjih. Odlikujejo ga
visoka strokovnost, ustvarjalnost in zavzetost pri delu.
Njegovi odlični rezultati dela so lahko zgled mlajšim
kolegom in vsem, ki oblikujejo slovenski glasbeni
prostor.
Njegov prispevek pri uvajanju, razvoju in pri
promociji diatonične harmonike v Sloveniji je močno
opazen in neprecenljiv. Zoran Lupinc je prejemnik
priznanja za izjemne uspehe na področju glasbene
vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja,
priznanja Frana Gerbiča.

MANUEL ŠAVRON
Manuel
Šavron
rojen
leta
1991
v
Kopru.
Pri desetih letih se je začel učiti igranja na klavirsko
harmoniko kot samouk. Po enem letu prične z študijem
diatonične harmonike pri učitelju A. Gropajcu. Septembra
leta 2008 je šolanje nadaljeval pri profesorju Z. Lupincu in
leta 2010 z odliko končal nižjo glasbeno šolo. Leta 2014 je
zaključil študij saksofona na Glasbenem konservatoriju
»G. Tartini« v Trstu. Leta 2016 je zaključil z odliko
magistrski študij diatonične harmonike v koncertni in
pedagoški smeri na glasbenem konzervatoriju "Franz
Schubert" na Dunaju. Kot solist je nastopil v številnih
gledališčih in dvoranah po Evropi in na Kitajskem.
Od leta 2006 tesno sodeluje z violinistom Rokom Ivančičem
Klevo pod imenom "Diatonic
strings Duo", in sodelujeta na
koncertih in festivalih po Evropi.
Številna so tudi sodelovanja z
drugimi glasbeniki ali glasbenimi
skupinami, saj njegova glasbena
dejavnost obsega od klasične do
pop glasbe, od tanga do rocka,
folka, jazza in drugih. Leta 2012
je izdal svojo prvo zgoščenko z
naslovom: »BETWEEN
WORLDS – a diatonic getaway«.
Leta 2015 pa album "RAGBAG" v zasedbi Diatonic strings
Duo.
Svojstvene so tudi njegove transkripcije, priredbe in
aranžmaji klasičnih in drugih del za diatonično harmoniko.
Je tudi aktiven vodja na raznih seminarjih, oz. mojstrskih
tečajih za diatonično harmoniko v Avstriji, Nemčiji,
Sloveniji in Italiji.
Trenutno živi in poučuje diatonično harmoniko v Avstriji.
Njegovi učenci so zmagovalci več svetovnih prvenstev in
raznih mednarodnih tekmovanj za diatonično harmoniko.

