POČITNIŠKI PROGRAMI V
MARIJANIŠČU NA OPČINAH 2019
DVA TEDNA ORATORIJA: 8.7. – 12.7. in 29.7. – 2.8.
- IMAŠ MOČ: ZGODBA O PETRU KLEPCU

1. 7.-5.7.: PRVI GLASBENI TEDEN z glasbenimi delavnicami
v Marijanišču. Vaje ob učenju novih pesmi, ob usposabljanju na inštrumentihglasbena spremljava (kitare, električne kitare, flavta, tolkala…; ustvarjanje
animacije in gibov ob pesmi; Dogajalo se bo v dveh skupinah – dopoldanski in
popoldanski (po tri ure dopoldanska skupina in tri ure popoldanska skupina. Prva
skupina od 9,00 do 12,00 ure; druga skupina od 14,00 do 17,00 ure). Zaključek bo
v petek z nastopom ali gostovanjem-vabljeni tudi starši! Vključijo se lahko otroci
od 2. razreda osnovne šole do konca nižje srednje šole. Glasbene delavnice so
brezplačne.

8.7. – do 12.7. PRVI TEDEN ORATORIJA: Program poteka od 9,00 ure
do 17,00 ure-lahko tudi prej, če ste starši v službi. Za oratorij poskrbimo tudi za
prehrano, prevoze, vstopnine in material za delavnice, kar poravnate starši.
Stroški za en teden oratorija bodo predvidoma 70€ na otroka (če bo otrok na
oratoriju le nekaj dni, se stroški dneva obračunajo posebej po dnevih). Tudi
oratorij je namenjen otrokom od 2. razreda osnovne šole do konca nižje srednje
šole.
15.7. - 19.7. DRUGI GLASBENI TEDEN - program kot na prvem
glasbenem tednu. Lahko se pridružite tudi isti udeleženci prvega glasbenega
tedna. Pripravili bomo tudi nastop.

29. 7. do 2. 8. DRUGI TEDEN ORATORIJA.
DVA TEDNA GLASBENIH DELAVNIC: 1.7. – 5.7. in 15.7. – 19.7.

Nadaljujemo s
programom iz prvega tedna oratorija: vsebine, delavnice in animacija bo druga.
Urniki in okvirni program ostane isti.
Če je otrok dva tedna na oratoriju, bo cena 25% nižja pri celotnem obračunu.
Tudi za dva iste družine, bo cena 25% nižja v celotnem znesku.
Če bo za katero od dejavnosti premalo prijav(glasbeni teden pod 3 udeležence,
oratorij pod 10 udeležencev), bo ta preklicana.
- Za oratorij in glasbena tedna vabim k udeležbi tudi animatorje: višješolce in
študente – prosim, da se prijavite na spodnje kontakte. Za animatorje je
udeležba brezplačna zaradi aktivne in ustvarjalne udeležbe. Tudi starši se lahko
tem dejavnostim pridružite, predlagajte svojo vlogo.
Metod Ogorevc
Prijave za počitniške programe sprejemamo do 28.6.2019
- metod.ogorevc@gmail.com;
- marijanisce.op@gmail.com;
- Telefon: +39 327 5982 305;

