Spoštovani starši!
PIHALNI ORKESTER KOČEVJE, v sodelovanju z Glasbeno šolo Kočevje in pod pokroviteljstvom
Fundacije mag. Alenke Gabrič, predstavlja odlično priložnost za mlade glasbenike

’’BOTRSTVO ZA MLADE GLASBENIKE’’
Botrstvo je namenjeno:
- mladim glasbenikom v Pihalnem orkestru Kočevje,
- petim novo vpisanim učencem Glasbene šole Kočevje na inštrumente: tuba, bariton, francoski rog,
pozavna, ki bodo po šolanju v glasbeni šoli nadaljevali z igranjem v pihalnem orkestru,
- izbranim učencem glasbene šole, ki se bodo vključili v delo orkestra.
Starši bodo z vključitvijo otrok v Botrstvo mladih glasbenikov zagotovili otroku:
- nadomestilo mesečne vpisnine v Glasbeno šolo Kočevje,
- ustrezno glasbilo,
- odlične akademsko izobražene pedagoge, vključno z dirigentom Pihalnega orkestra mag. Janijem
Šalamonom.
Razpis za podelitev Botrstva za mlade glasbenike bo Fundacija mag. Alenke Gabrič objavila že za
šolsko leto 2017/18, Botrstva pa bodo podeljena do začetka meseca septembra 2017.
Naslednji razpis za Botrstvo bo objavljen maja 2018. Obseg Botrstva je odvisen od zbranih botrskih
sredstev, prednost pri podelitvi pa bodo imeli tisti učenci, ki botrska sredstva že prejemajo.
Več o Botrstvu za mlade glasbenike boste izvedeli na Radiu UNIVOX in drugih lokalnih medijih.
Kaj lahko starši še pričakujejo od Botrstva za mlade glasbenike:
- pridobivanje izkušenj praktičnega dela v Pihalnem orkestru Kočevje v sodelovanju z učitelji
in preko učnih procesov v Glasbeni šoli Kočevje;
- poleg glasbenega napredka tudi bogato družabno življenje in nepozabne življenjske izkušnje;
- mladi bodo preko dela v orkestru prišli do spoznanja, da je moč rezultate dosegati v timskem
sodelovanju, ki je za življenje bolj pomembno, kot kdajkoli doslej;
- mlade želimo pripeljati do vrednot oziroma razumevanja, da lahko le delo zagotavlja rezultate - ne
samo v glasbi, temveč tudi v življenju;
- mladi bodo preko nastopov pridobili izkušnje za življenje - vse bolj pomembno je v odločilnih
trenutkih pokazati, kaj znaš?;
- na prireditvah podeljevanja Botrstva, bodo mladi spoznavali botre - uspešne podjetnike, morda
bodo spoznali celo svojega štipenditorja ali bodočega delodajalca;
- v druženju s sebi enakimi bodo manj časa namenjali aktivnostim, ki ne prispevajo osebnemu
življenskemu napredku.
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