
 
Dragi mladi glasbeniki, spoštovani starši! 
 
Glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj že 13. poletje vabi na glasbene 
delavnice za mlade glasbenike GLASBA V KLOŠTRU, ki bodo potekale od 24. do 
26. avgusta 2022 v prostorih šole in na samostanskem dvorišču. Tema delavnic 
bo letos SLOVENSKA MLADINSKA FILMSKA GLASBA, ki jo bomo v orkestrsko 
obleko odeli z učiteljem violine, Matjažem Antončičem. Delavnice so 
namenjene vsem inštrumentalistom in pevcem, ki so zaključili vsaj 2. razred 
glasbene šole. V orkestru bodo sodelovali tudi vsi učitelji naše šole. 
 
Matjaž Antončič se je šolal na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, v razredu prof. 
Zorice Todorovič, ter na celovškem Konservatoriju za glasbo, v razredu prof. Helfrieda 
Fistra. Je večkratni nagrajenec tekmovanj doma in v tujini. Kot solist in kot član v 
raznih komornih skupinah izvaja žanrsko raznolike programe. Razen klasičnega 
repertoarja izvaja tudi popularno glasbo (duo Matjaž), swing (Flat hats), etno (Kralj 
Matjaž). V prostem času ustvarja priredbe klasičnih in popularnih skladb za svoj 
YouTube kanal. Na odre širom Evrope in na Kitajskem pa je stopil s kvintetom 
Piazzolleky, ki že 15 let izvaja argentiski standardni in novi tango. Od leta 2013 je 
zaposlen na Glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju. 
 
URNIK DELAVNIC, 24.-26.8.2022: 
SREDA, ČETRTEK, PETEK: 
8.30 - 9.00 zbiranje, družabne igre, 
9.00 - 12.00 delavnice, 
12.00 - 13.00 kosilo, 
13.00 - 15.00 delavnice, 
15.00 - 15.30 družabne igre 
v petek še 
15.00-16.00 odmor, 16.00-16.45 generalka, 17.00 zaključni koncert 
 
CENA delavnic, vključno s kosili, je 60€ (drugi otrok s 30% popustom). 
PRIJAVE zbiramo do 20.6.2022 na e-naslovu uprava@zgs-ptuj.si. 
 
Prijavnino nakažete na TRR (Nova KBM): SI56 0420 2000 3165 435, 
sklic: 00 760103, namen: GVK 2021, ime in priimek otroka, do 1.8.2022. 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na 0590 73 029 
in se pogovorite z učitelji instrumentov. 

 

 

PRIJAVNICA 
 

Ime in priimek: _________________________________________        

 

Instrument in razred: _____________________________________ 

 

Ime in priimek staršev oz. skrbnikov: 

 

 

Naslov:________________________________________________ 

 

  

Telefon: _______________________________________________ 

 

E-pošta: _______________________________________________ 

 

Spodaj podpisani se strinjam s pogoji plačila in dovoljujem 

organizatorjem Glasbe v kloštru objavo fotografij svojega otroka na 

glasbenih delavnicah. 

 

 

V________________, dne_____________ Podpis:____________ 
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GLASBA V KLOŠTRU 
 

SLOVENSKA MLADINSKA FILMSKA 

GLASBA 
 

GREMO MI PO SVOJE, SREČA NA VRVICI, ČISTO PRAVI 

GUSAR, POLETJE V ŠKOLJKI IN CVETJE V JESENI 

 

24. – 26. avgust 2022 

 
 

 

 

 

Prijave na: 0590 73 029 / uprava@zgs-ptuj.si 


