
KAKO USTVARIMO 
KAKOVOSTNO GLASBO IN ZVOK?

Vabljeni na teoretično in praktično nadaljevano šolo avdiotehnike 
spomladanskega semestra 2021! 

Prvo spletno srečanje bo v sredo, 21. aprila 2021, ob 19. uri na Zoomu.

Cena  semestra (april - junij) je 280 � (DDV je vključen v ceno).

E-PRIJAVNICA:
h�ps://forms.gle/i8AfXkWa6FZiFyPh9

SPOMLADANSKI SEMESTER:
- 20 UR TEORETSKEGA IN PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

 - OB SREDAH OD APRILA DO JUNIJA
  OD 19. DO 21. URE NA SPLETU IN V ŽIVO (ko bodo razmere dopuščale)

ROK PRIJAVE: 19. 4. 2021
 

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

01 786 40 28 (Luka), luka@kultura.si

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

https://forms.gle/i8AfXkWa6FZiFyPh9
mailto:oi.ivancna.gorica@jskd.si
mailto:simon.kavsek@gmail.com
mailto:simon.kavsek@gmail.com


Program posameznih srečanj:
teorija zvoka, avdiosignali, avdiopovezave, mikrofoni, signal flow, odrska luč, snemanje glasbene točke 

Teore�čni del bomo nadgradili z osmimi urami prak�čnih vaj.
Teore�čna predavanja in srečanja bodo potekala tudi kot video konference. 

PROGRAM NA KRATKO
 

Za izvedbo prak�čnega dela se bomo dogovarjali skupaj, ko bodo razmere to omogočale. V njem se bomo osredotočili 
na postavitev in izbiro mikrofonov, vezavo na digitalni medij in obdelava zvoka z digitalnimi in analognimi procesorji. 
Program bo prilagojen predznanju udeležencev. Obiskali bomo studio, v njem bodo sodelovali raznoliki gostje, 
specializirani za posamezna področja: tonski mojstri, lastniki studiev in založb in profesionalni glasbeniki. Imeli bomo 
priložnost, da se izkažemo v studiu, kjer bomo za zaključno nalogo posneli projekt. Naučili se bomo tudi tehnike odrske 
osvetljave dogodkov. Cilj izobraževanja je, da vas usposobimo za samostojno tehnično izvedbo prireditev in javnih 
dogodkov ter snemanje, produkcijo in post produkcijo zvočnega materiala. Zato je šola namenjena predvsem �s�m, ki 
želite svoje avdio tehnično znanje poglobi�.

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 RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
OI IVANČNA GORICA

https://youtu.be/6J5Rc59vS2kq
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