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AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE     
PEVCEV NA KONCERTIH SPEVCEV NA KONCERTIH SPEVCEV NA KONCERTIH SPEVCEV NA KONCERTIH SIMFONIČNEGA ORKESTRAIMFONIČNEGA ORKESTRAIMFONIČNEGA ORKESTRAIMFONIČNEGA ORKESTRA    
AG 9. in 10. aprilaAG 9. in 10. aprilaAG 9. in 10. aprilaAG 9. in 10. aprila    2013201320132013    V CELJU IN LJUBLJANIV CELJU IN LJUBLJANIV CELJU IN LJUBLJANIV CELJU IN LJUBLJANI    

 

 
Simfonični orkester in mešani zbor Akademije za glasbo bosta pod vodstvom Marka Letonje 
nastopila na dveh koncertih 9. in 10. aprila v Celju in v CD v Ljubljani. Na sporedu bodo simfonična 
in vokalno instrumentalna dela ter operne arije in ansambli skladateljev Verdija, Wagnerja in 
Brittna.  
 
 

1.1.1.1. AAAAvdicija vdicija vdicija vdicija za pevske soliste in ansambleza pevske soliste in ansambleza pevske soliste in ansambleza pevske soliste in ansamble    bo v petek, 14. bo v petek, 14. bo v petek, 14. bo v petek, 14. ddddecembra ecembra ecembra ecembra 2012 od 17. 2012 od 17. 2012 od 17. 2012 od 17. uuuure re re re dalje dalje dalje dalje 
vvvv    Kazinski dvorani.Kazinski dvorani.Kazinski dvorani.Kazinski dvorani.    
    

2.2.2.2. Vsak kandidat Vsak kandidat Vsak kandidat Vsak kandidat naj prijavinaj prijavinaj prijavinaj prijavi    po tri arijepo tri arijepo tri arijepo tri arije, od tega , od tega , od tega , od tega je je je je MozartovaMozartovaMozartovaMozartova    obveznaobveznaobveznaobvezna, , , , drugi dve sta po drugi dve sta po drugi dve sta po drugi dve sta po 
prosti izbiri, prosti izbiri, prosti izbiri, prosti izbiri, zaželzaželzaželzaželenaenaenaena    pa pa pa pa je je je je arija Vearija Vearija Vearija Verdija, Wagnerja ali Brittna. rdija, Wagnerja ali Brittna. rdija, Wagnerja ali Brittna. rdija, Wagnerja ali Brittna.     
 

3.3.3.3. Strokovno komisijo bodo Strokovno komisijo bodo Strokovno komisijo bodo Strokovno komisijo bodo sestavljali prsestavljali prsestavljali prsestavljali profofofofesorji pevskega oddelka in esorji pevskega oddelka in esorji pevskega oddelka in esorji pevskega oddelka in oddelka za oddelka za oddelka za oddelka za 
dirigiranje.dirigiranje.dirigiranje.dirigiranje.    
 

4.4.4.4. Rezultati avdicije bodo objavljeni v ponedeljek, 17. Rezultati avdicije bodo objavljeni v ponedeljek, 17. Rezultati avdicije bodo objavljeni v ponedeljek, 17. Rezultati avdicije bodo objavljeni v ponedeljek, 17. decembdecembdecembdecembra ra ra ra 2012.2012.2012.2012.    
 

5.5.5.5. Pisni del prijavePisni del prijavePisni del prijavePisni del prijave (izpolnjeni obrazec Prijava za pevski nastop s Simfoničnim  orkestrom 
Akademije za glasbo), ki ga najdete na spletni strani AG in ga mora podpisati mentor, 
oddajteoddajteoddajteoddajte    predstojnici pevskega oddelka doc. Piji Brodnikpredstojnici pevskega oddelka doc. Piji Brodnikpredstojnici pevskega oddelka doc. Piji Brodnikpredstojnici pevskega oddelka doc. Piji Brodnik v njen predal pred zbornico do 
srede, 12. decembra, življenjepis pa pošljite po elektronski pošti izključnoizključnoizključnoizključno kot priponko v kot priponko v kot priponko v kot priponko v 
programu WORDprogramu WORDprogramu WORDprogramu WORD z priimkom in imenom na naslov: prireditve@ag.uni-lj.si, oboje oboje oboje oboje 
najkasnnajkasnnajkasnnajkasneje do sredeeje do sredeeje do sredeeje do srede, , , , 12. decembra12. decembra12. decembra12. decembra    2012201220122012    do 14do 14do 14do 14. ure. . ure. . ure. . ure.      

 
6. Za avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRIZa avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRIZa avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRIZa avdicijo veljajo PRAVILA O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI, ki so 

sestavni del tega razpisa in urejajo vse podrobnosti, zato prosimo, da jih natančno 
preberete. 

    
7. Prijav, ki bodo nepopolne, brez življenjepisa v elektronski obliki, oddane prepozno ali ne 

bodo v skladu z PRAVILI O AVDICIJI ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI, ne bomo 
upoštevali. 

 

Ljubljana, 6. november 2012 
 

prodekan za umetniško dejavnost                                                                                                
red. prof. Hinko Haas, l.r.  


