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Imaš veselje do citer, muziciranja v dobri 
družbi, spoznavanja novih prijateljev in 
nasmejanih obrazov, obenem pa se želiš 
naučiti še kaj novega o citrah, izboljšati 
tehniko, spoznati in se naučiti nove skladbe, 
igrati v orkestru ... 
 
 
Če si na vsa vprašanja odgovoril/-a večinoma 
z DA, potem te vabimo na 19. poletni 

citrarski seminar v Celje, ki ga organizira 
Citrarsko društvo Slovenije. 
 
 
Na seminarju bo delo potekalo v komornih 
skupinah, kjer bodo mentorji učencem 
predstavili različne zvrsti glasbe (npr. stara 
glasba, folklora, ljudska glasba, pop&rock, 
jazz in sodobna glasba). Udeleženci bodo 
igrali tudi v orkestru. 
 
Na seminarju bo opravljala popravila 
inštrumentov citrarska delavnica Wünsche 
iz Nemčije. Zadnji dan seminarja bo 
razstava citer, notne literature, pripomočkov 
slovenskih in tujih razstavljavcev, kjer bo 
možen tudi nakup.  

 
 
 
 

 

Orkester udeležencev lanskega poletnega citrarskega 
seminarja, junij 2017 (foto: N. Z. Kos) 

Citrarsko društvo Slovenije (skrajšano CDS) 
združuje vse, ki jih zanimajo citre: aktivne 
profesionalne citrarje, učitelje, učence, 
skladatelje, soliste, komorne glasbenike, laike, 
izdelovalce in zbiratelje citer, ljudske godce, 
organizatorje citrarskih prireditev pa tudi tiste, 
ki ta inštrument samo radi poslušajo. 
 
Naše delo temelji na promociji, razvoju in 
širjenju citer, ki je dandanes izjemno zanimiv 
inštrument z veliko širino tako v stilističnem kot 
tudi zvokovnem pogledu. Društvo predstavlja in 
spodbuja igranje vseh glasbenih slogov, od 
ljudske glasbe, stare glasbe, jazza, popa, rocka, 
klasike do avantgarde, sodobne glasbe. 
 
Ena izmed pomembnejših nalog društva je, da 
skrbimo za podmladek na citrarski sceni v 
Sloveniji. Prizadevamo si za reden pouk citer na 
vseh stopnjah slovenskih glasbenih šol, 
pomagamo pri organizaciji citrarskih prireditev, 
seminarjev in tekmovanj. Radi pomagamo 
mladim pri študiju citer, spodbujamo slovenske 
skladatelje za ustvarjanje novih citrarskih 
skladb in izdajamo note. Imamo tudi dobre 
kontakte s citrarji po svetu, s katerimi uspešno 
sodelujemo. Izdajamo svoj časopis Slovenski 
citrar (publikacija s tem imenom je izhajala že 
pred 120-imi leti), v katerem našim članom 
posredujemo različne koristne informacije, 
koledar citrarskih prireditev, članke z našega 
področja, citrarsko borzo in nove skladbe. 
Letna članarina znaša 15€. 
Info: www.citre-drustvo.si 
Postani član CDS in izkoristi popust že pri  
prijavi na seminar!  

 

 

 

19. poletni 

citrarski seminar 

 

27.  6.   –   29.  6.  2018 

 

Gostujoči profesor: 

Harald Oberlechner 
(Republika Avstrija) 

 

 

Dom Sv. Jožef Celje 
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foto v ozadju: Neli Zidar Kos 
 

Mentorji 
Harald Oberlechner, Avstrija 
Damjana Prapotnik, GŠ Jesenice in Dr.Lipa Domžale 

Monika Rožej, GŠ Zell am See in Saalfelden (A) 
Anita Veršec, GŠ Brežice 
Karmen Zidar Kos, GŠ Ribnica in Grosuplje, vodja 
seminarja 
 

 
Harald Oberlechner (foto: osebni arhiv) 
 
Harald Oberlechner je eden izmed najvidnejših 
predstavnikov citrarske scene 21. stoletja, saj je s 
svojim delom in znanjem ogromno prispeval k 
razvoju, širjenju in promociji citer. Citre je študiral 
pri prof. Petru Suitnerju na Tirolskem deželnem 
konzervatoriju v Innsbrucku, kjer je od leta 1990 
naprej njegov naslednik. Citre poučuje tudi na 
Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Kot glasbenik in 
izkušeni pedagog redno koncertira, snema plošče, 
predava na seminarjih za citre in sodeluje kot žirant 
na različnih glasbenih tekmovanjih. Skupaj s 
partnerko Isolde Jordan imata lastno glasbeno 
založbo »Psalteria Verlag«, kjer je izšlo že ogromno 
citrarske literature. Harald Oberlechner piše 
priredbe skladb iz obdobja renesanse, baroka in 
tradicionalne ljudske glasbe s Tirolske. Napisal je 
veliko skladb za citre solo in v različnih komornih 
zasedbah. Je eden najpomembnejših skladateljev 
jazz&blues skladb za citre. Predvsem je znan po 
svoji lahkotni igri, spretni tehniki in odlični 
improvizaciji.  

Termini 
Sreda,  27. 6. 2018 do petka, 29. 6. 2018 
Prihod: 900 

Odhod: po zaključnem koncertu, ki bo ob 1800 

Zadnji dan bo razstava citer in pripomočkov 
različnih slovenskih in tujih izdelovalcev. 
 
Kraj in nastanitev 
Dom Sv. Jožef Celje, Lazarjeva hiša 
Plečnikova ulica 29, 3000 Celje,  
Tel: 0590 73 800, www.jozef.si 
 
Starost udeležencev 
Neomejeno, dobrodošli citrarji vseh starosti. 
 
Informacije in prijava 
Izpolnjeno prijavnico skupaj s potrdilom o vplačani 
kotizaciji pošljite ali jo poskenirajte. 
Karmen Zidar Kos, Studence 39b, 3310 Žalec  
Telefon: 041 856 744  
E-mail: carmen.ars@gmail.com 
 
Prijava je veljavna samo z nakazilom kotizacije v 
višini 30€ oz. celotnega zneska do 5. junija 2018. 
(Prijavljeni, ki iz neutemeljenih in neopravičljivih 
razlogov do 22. 6. 2018 odpove udeležbo na seminarju, 
plača znesek v višini 30€. Pri kasnejši odpovedi se nič ne 
povrne, izjema je bolezen z zdravniškim dokazilom.) 
 
Stroški prijave 
Stroški seminarja in bivanja s polnim penzionom 
znašajo za člane CDS 152€, za nečlane CDS 172€. 
(Posebnosti glede dietne prehrane dopišite na 
prijavnico.) 
 
Podatki za nakazilo prijavnine 
Citrarsko društvo Slovenije  
Kovinarska ulica 11a, 8270 Krško  
Nova Kreditna banka Maribor  
Številka TRR: SI56 0480 2000 2937 379  
Namen nakazila: Ime in priimek udeleženca, 
Citrarski seminar 2018 

19. poletni citrarski seminar Celje 

 

Želim se udeležiti poletnega citrarskega 
seminarja od 27. 6. – 29. 6. 2018 v Celju. 
 
 
 

Ime in priimek 
 
 
Rojstni datum 
 
 
Ulica in hišna številka 
 
 
Poštna številka in kraj  
 
 
Email in telefon 
 
      
Citre igram že: (Koliko let?) 
 
 
Poleg citer bom prinesel/-la: (mizo, notno stojalo, 
druge inštrumente): 

 
 
Član CDS:        Da        Ne        Želim postati član 
(Obkroži) 
 
Starši oz. skrbniki nepolnoletnih udeležencev seminarja se 
strinjamo, da učitelji sicer prevzamejo varstvo otrok, z otroki se 
pa zavežemo, da bodo le-ti upoštevali navodila in pravila 
vedenja na seminarju. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum                                                          Podpis udeleženca  
                                                                                             (pri mladoletnih osebah  
                                                                                              podpis starša oz.skrbnika) 
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