
KAKO USTVARIMO 
KAKOVOSTNO GLASBO IN ZVOK?
Vabljeni na teoretično in praktično šolo avdiotehnike 

spomladanskega semestra 2018 v Grosuplju! 
Prvo srečanje bo v četrtek, 12. aprila 2018, ob 18. uri.

Cena prvega semestra (april ̶ junij): 200 � (DDV je vključen v ceno).
Drugi semester bomo razpisali v jeseni 2018. 

Takrat bo poudarek na avdiosnemanju in glasbeni produkciji.
Že zdaj vas vabimo tudi na nadaljevalni del.

E-PRIJAVNICA:
 https://goo.gl/forms/KTCKXoJw4qgwBbhP2

PRVI SEMESTER:
- 20 UR TEORETSKEGA IN PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

 - VSAK ČETRTEK OD APRILA NICADO JUNIJA 
OD 18. DO 20. URE V KULTURNEM DOMU GROSUPLJE

 

Za prijavo in dodatne informacije smo na voljo na:
030 703 314 (Simona), simona.zorko@jskd.si

041 755 679 (Simon), simon.kavsek@gmail.com
01 786 40 28 (Luka), luka@kultura.si

Zveza kulturnih društev Grosuplje
Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Ivančna Gorica

https://goo.gl/forms/KTCKXoJw4qgwBbhP2
mailto:oi.ivancna.gorica@jskd.si
mailto:simon.kavsek@gmail.com
mailto:simon.kavsek@gmail.com


Program posameznih srečanj (2 ̶ 3):

Teorija zvoka, avdiosignali, avdiopovezave, mikrofoni, signal flow, odrska luč

Teore�čni del bomo nadgradili z osmimi urami prak�čnih vaj.

Za izvedbo prak�čnega dela se bomo dogovarjali glede na termine različnih dogodkov. Potekal bo na terenu. 
Njegovo vodilo bosta ozvočenje in tehnična podpora prireditev, koncertov, dogodkov, govorov, okroglih miz, 
konferenc, razstav in podobnega. Vsak udeleženec se bo imel priložnost preizkusi� na dogodku s pomočjo 
mentorjev in njihovo strokovno podporo. Naučili se bomo tudi tehnike odrske osvetljave dogodkov. Cilj 
izobraževanja je, da vas usposobimo za samostojno  tehnično izvedbo prireditev in  javnih dogodkov.  Zato je 
šola namenjena tudi �s�m, ki že imajo predznanje in izkušnje. Program bo prilagojen udeležencem. 

Program obravnava teorijo zvoka, delovanje zvočnikov, mikrofonov, analogno-digitalno napravo, skratka 
znanje, ki bi ga moral ime� vsak producent, glasbenik, tonski mojster… Poleg obširnega teore�čnega 
seznanjanja bodo udeleženci obiskali večje in manjše prireditve, pri katerih ima zvok zelo pomembno vlogo.
Ob koncu vsakega semestra se opravlja test iz prak�čnega dela. Uspešno opravljen test je pogoj za vpis v 
naslednji semester.

V drugem semestru bomo obiskali studio, na njem bodo sodelovali raznoliki gostje, specializirani za 
posamezna področja: tonski mojstri, lastniki studiev in založb in profesionalni glasbeniki. Imeli bodo tudi 

NA KRATKO O PROGRAMU

Mentor, koordinator in vodja izobraževanja
 

Simon Kavšek

Glasbenik, producent in tonski mojster je diplomiral na 
SAE, mednarodni šoli za avdioinženiring in od leta 2008 
predava osnove avdiotehnike na glasbeni šoli Vox.  
Je tudi vodja glasbene skupine Astrid Lindgren: 
https://youtu.be/6J5Rc59vS2kq

Asistent za tonsko tehniko
 
Mitja Lamovšek

Tonski mojster stare šole
sodeluje s številnimi glasbenimi skupinami: 
Astrid Lindgren, Inmate, Sober Assault, 
Ingrit Shueller.

Asistent za odrske luči 

Jurij Tratar

Elektronik, ki ima številne izkušnje s 
področja osvetlitve gledaliških dogodkov, 
koncertov in drugih glasbenih prireditev.

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

https://youtu.be/6J5Rc59vS2kq
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