
 
  
            www.gsvelenje.si

DAN ODPRTIH VRAT  
GLASBENE ŠOLE VELENJE 
  
V torek, 23. 5. 2017, vabljeni na predstavitev 
instrumentov, našega dela, učnih programov, 
kakor tudi prostorov, učilnic in dvoran  
Glasbene šole Velenje.

SPREJEMNI PREIZKUSI 

Sprejemni preizkus je obvezen za vpis v program GLASBA 
(prvi razred instrumenta, petja in nauka o glasbi) in program PLES     
(balet za učence stare 9 let in več). Predhodna prijava ni potrebna.
Velenje: 
	 •		torek,	23.	maj	2017,	ob	17.00,	Glasbena šola Velenje
	 •		četrtek,	25.	maj	2017,	ob	17.00,	Glasbena šola Velenje  
Šoštanj: 
 •		ponedeljek,	29.	maj	2017,	ob	17.00,	Glasbena šola v Šoštanju             

KONTAKTI IN INFORMACIJE 

Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4,  
3320 Velenje, telefon: 03 898 12 00,  
e-naslov: sonja.berisa@guest.arnes.si, www.gsvelenje.si. 

Ilu
st

ra
ci

je
: U

rš
ka

 S
tro

pn
ik

 Š
on

c

VELENJE

	23.	maj	
2017,	ob

	17.00

VPIS	UČENCEV 
V GLASBENO ŠOLO VELENJE
ZA	ŠOLSKO	LETO	2017/2018

VPIS ZA OSTALE PROGRAME

Vpis v programe PREDŠOLSKA  GLASBENA VZGOJA, GLASBENA 
PRIPRAVNICA, BALETNI VRTEC in PLESNA PRIPRAVNICA je mogoč  
brez sprejemnega preizkusa. Vpis	bo	potekal	od	22.	maja	2017	dalje. 

Velenje: Glasbena šola Velenje, Jenkova cesta 4,  
   vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00.
Šoštanj: Glasbena šola v Šoštanju, Trg Jožeta Lampreta 4,  
   vsak delovni dan od 13.00 do 15.00.            



      SPREJEMNI PREIZKUSI      
      Velenje:	23.	5.	2017,	ob	17.00	in	25.	5.	2017,	ob	17.00 
      Šoštanj:	29.	5.	2017,	ob	17.00

Starost	5	let	(letnik	2012)
Učenci se spoznavajo z instrumenti,  
se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo  
in igrajo ter skozi igro razvijajo  
svoje glasbene sposobnosti.

Starost	6	let	(letnik	2011)
Učenci se podrobneje spoznajo  
z instrumenti in pridobivajo osnovne  
informacije, zaradi katerih se lažje 
odločajo za nadaljnji vpis k  
instrumentalnemu pouku.

Starost	6	let	in	več	 
(letnik	2011,	2010,	2009)
Učenci spoznavajo osnovne 
plesne elemente in razvijajo 
gibalne sposobnosti telesa in 
fizično kondicijo. Spoznajo  
se s pravimi baletnimi plesi.

Starost	4	in	5	let	 
(letnik	2013,	2012)
Učenci se skozi igro naučijo 
prvih baletnih korakov in se 
pripravljajo na vpis v plesno 
pripravnico.

Starost	7	let	in	več	 
(letnik	2010	in	starejši)

Starost	9	let	in	več	 
(letnik	2008	in	starejši)

Učenci se naučijo  
osnov klasičnega baleta.

Starost	 
16	let	in	več	 
(letnik	2001 
in	starejši)

VPIS OD  

22.	ma
ja	2017

DALJE!

     Več o izobraževalnih programih na www.gsvelenje.si. Več o izobraževalnih programih na www.gsvelenje.si.

VPIS	po	 

opravljenem

sprejemnem
	 

preizkusu!

  PLES - BALET 
		Velenje:	25.	5.	2017,	ob	17.00

  PETJE 
		Velenje:	23.	5.	2017,	ob	17.00


