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Ob z]O{etnici
glasbenega Solstva
Ob leto5nji zoo-letnici glasbenega Solstva na Slovenskem se wstijo Stevilni do-
godki. Na Akademiji za glasbo je bil vderaj mednarodni znanstveni simpozij.
Zbrane sta uvodoma pozdravila dekan akademije Andrej Grafenauer in pred-
sednik Zvezeslovenskih glasbenih 5ol Boris Stih.

Simpozij sta s svojima predavanjema uvedla PrimoZ Kuret, ki je spregovoril
o zoo-letnici javnega glasbenega Solstva, Breda oblak pa se je dotaknila moti-
vov za ranroj in delovanje v vertikali glasbenega Solstva.

Predavanja so bila razdeljenavsedem sklopov, vsakemu je sledila razprava.
Med drugimi je NataSa CUoj Iftstulovie predstavila etidna in umetni5ka natela
izobraZevanja na Soli Glasbene matice, Luisa Antoni je razsvetlila nastanek slo-
venskega oziroma slovanskega glasbenega Solanja na Primorskem, Mania Flisar
Sauperl pa je spregovorila o glasbeni Soli Glasbene Matice Maribor.

Popoldne se je Leon Stefanija posvetil pouCevanju teorije glasbe na Sloven-
skem, do vedera pa so predavali med drugim 5e Martina Valant (Pouk v glasbe-
ni Soli po prenovi glasbenega Solstva), Dimitrij Beuermann (Celostna glasbena
Sola) in Branka Rotar Pance (Utiteljev lik v glasbeni Soli), Katarina Habe in Ana
Smolnikar pa sta spregovorili o glasbeni samopodobi udencev, ki obiskujejo
glasbeno 5olo.

Gosta simpozija sta bila Andreas Bernhofea ki je predaval o avstrijskem sis-
temu glasbenih 5ol, in Jelena Martinovid Bogojevii, ki je predstavila primerjavo
med glasbenimi Solami v Sloveniji in Crni gori. Simpozij je sklenila Veronika
Brvar s predavanjem Prizadevanje za prava razmerja med iavnim glasbenim
Solstvom in neformalnim izobraZevanjem na podrotju kulture.

Zvezaslovenskih glasbenih 3ol je ob zoo-letnici javnega glasbenega Solstva
na Slovenskem pripravila vel dogodkov. Med vedjimi sta razstava o glasbenem
Solstvu Dostopno inplemenito vSlovenskem Solskemmuzeju ter nedavni slav-
nostni jubilejni koncert v Cankarjevem domu.(std
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