
 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani starši,       Datum: 25. 3. 2016 
 
Glasbena šola Vrhnika v letu 2016 praznuje 40. obletnico neprekinjenega delovanja. Jubilej 
bomo praznovali to pomlad, in sicer s petimi koncerti:  

- Big band s prijatelji (19. 4. 2016) 
- Meh za nasmeh (11. 5. 2016) 
- Pisani svet glasbe (18. 5. 2016) 
- Maček Muri na Vrhniki (25. 5. 2016) 
- Slavnostni koncert ob 40. obletnici Glasbene šole Vrhnika (1. 6. 2016)  

Vljudno vabljeni k obisku vseh koncertov!   

 
S tem dopisom vas obveščamo o razporedu vaj pevskega zbora, ki bodo potekale kot 
priprave na četrti koncert ob 40. obletnici glasbene šole z naslovom Maček Muri na Vrhniki. 
K sodelovanju v pevskem zboru smo povabili učence 2., 3. in 4. razreda nauka o glasbi. 
 
Vaje pevskega zbora bodo potekale v naslednjih terminih: 

- petek, 22. 4. 2016, od 17.00 – 18.00 
- petek, 6. 5. 2016, od 17.00 – 18.00 
- sobota, 14. 5. 2016, od 9.00 – 11.00 
- torek, 17. 5. 2016, od 16.30 – 17.15 
- sobota, 21. 5. 2016, od 9.00 – 11.00 
- torek, 24. 5. 2016: generalka (v CD Vrhnika): 16.00 – 19.00 (malica bo zagotovljena) 
- sreda, 25. 5. 2016: vaja in koncert od 16.00 – 20.30 (malica bo zagotovljena) 

 
Na koncertu bodo člani pevskega zbora nastopili skupaj z Godalnim orkestrom GŠ Vrhnika in 
GŠ Rakovnik ter baletnim oddelkom. Koncert bo izveden dvakrat, in sicer 25. maja ob 18h in 
19.30 v Cankarjevem domu na Vrhniki. Vsi nastopajoči bodo dobili 2 vstopnici. V kolikor bi 
želeli več vstopnic, se oglasite v TIC Vrhnika, kjer bodo brezplačno na voljo od 1. maja dalje. 
 
S podpisom spodnjega soglasja potrjujete udeležbo vašega otroka na vajah in koncertu 
pevskega zbora po zgornjem razporedu. Podpisano soglasje oddajte učiteljem, v tajništvo 
ali na naslov šole do 12. aprila 2016. Vljudno vabljeni k sodelovanju! 
 
Kristina Smrke in Helena Grbac,     Dominika Naveršnik, 
vodji pevskega zbora      ravnateljica 
 
**************************************************************************** 
 
Podpisani _______________________________ soglašam, da se moj otrok  ______________ 
 
__________________ udeleži vaj pevskega zbora po razporedu v mesecu aprilu in maju. 
Ime in priimek otroka 

 

Podpis: _______________________ 
 
Vrhnika, ___________ 


