RAZPIS
GODBA IN MAŽORETE

Naslov seminarja: Od skice do festivala
Kraj: PORP Radeče, Šolska pot 7, 1433 Radeče
Datum: nedelja, 25. marec 2018
Komu je seminar namenjen: Mentorji, vodje, trenerji, predvodniki, vodje sekcij, dirigenti,
predsedniki.
Cilj seminarja: Načrtovanje in izvedba 6 min skupnega nastopa godbe in mažoretne skupine
Rok za prijavo: ponedeljek, 19. februar 2018 na naslov: majoretteacademy@gmail.com

Cena: 80,00 € / oseba
60,00 € / oseba za člane MZS in Zveza slovenskih godb
Plačilo: Po oddani prijavi boste prejeli predračun za plačilo, ki mora biti poravnano do
seminarja.
Program:

9.00 – 12.00 I. del (prostori PORP)
12.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 17.00 II. del (Športna dvorana)

Predavatelja:
Sabina Seme (rojena 1988) je magistrirala na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. Je aktivna članica Mažoret Laško od 7. leta dalje in je
tekmovala na državnih in evropskih tekmovanjih več kot 18 let.
Leta 2006 je postala trenerka manjše mažoretne skupine v okviru
obšolske dejavnosti otrok ter 2010 trenerka kadetinj v Laškem. Od
leta 2013 naprej je vodja Mažoret Laško, ki delujejo v okviru KD
Laška pihalna godba, s katerimi opravijo več kot 70 nastopov letno.
Leta 2016 so skupaj z njimi nastopile na 10 dnevnem
mednarodnem festivalu promenadnih in vojaških orkestrov, kjer je
njihove nastope vsak dan spremljalo več kot 7.500 obiskovalcev.
Prav tako je članica UO MZS in od leta 2016 nacionalna sodnica.
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Mihael Dergan (rojen 1984) je diplomiral na fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Mariboru, v slovenskem godbenem
prostoru pa je poznan kot predvodnik in vodja bobnarske
skupine Laške pihalne godbe. V glasbeni šoli je se je sprva učil
trobento, nato pa v godbi kot samouk nadaljeval s francoskim
rogom in tolkali.
V predvodništvo ga je vpeljal legendarni Ivan Medved. Miha
Dergan je v Laški pihalni godbi naredil štiri samostojne show
točke. Zadnja je bila predstavljena na Rdečem trgu v Moskvi, na
največjem festivalu vojaških orkestrov.

Barbara Novina
Ravnateljica MA

Aleš Breznikar
Predsednik MZS

Nada Lampret
Predsednica SO MZS
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