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HORUS 2013 – PODELITEV: GLASBENI NASTOP 

DIJAKOV KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBOR 
 

NASTOPAJOČI: 

 

1. Ivan Bakran:   HOBITOV VALČEK (2 min) 

Staš ČAKŠ, kitara, 2. letnik umetniške gimnazije 

Mentor: Vojko Vešligaj 

 

2. Joaquin Turina: SONATA,  1. stavek (4 min) 

Staš ČAKŠ, kitara, 2. letnik umetniške gimnazije 

Mentor: Vojko Vešligaj 

 

3. Friedrich Kuhlau:        SONATINA (6 minut) 

(priredil Franz Watz) 

Kvartet klarinetov Konservatorija Maribor: 

 Jan JUNGER, 3. letnik umetniške gimnazije 

 Anja BAJC, 3. letnik umetniške gimnazije 

 Jaka Horvat, 2. letnik umetniške gimnazije 

 in mentor Damijan Kolarič. 

Mentor: Damijan Kolarič 

 

4. Joseph Zemp:   AIR SCANDINAVE (6 minut) 

 Kvartet klarinetov Konservatorija Maribor: 

 Jan JUNGER, 3. letnik umetniške gimnazije 

 Anja BAJC, 3. letnik umetniške gimnazije 

 Jaka Horvat, 2. letnik umetniške gimnazije 

 in mentor Damijan Kolarič. 

Mentor: Damijan Kolarič 

 

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR  
Mladinska ulica 12, MARIBOR  
Tel.: 02/228 72 80, Faks: 02/228 72 88, http://www.konservatorij-maribor.si/  

Šola izvaja: a) SREDNJEŠOLSKI PROGRAM – UMETNIŠKA GIMNAZIJA in b) PROGRAM OSNOVNEGA 

GLASBENEGA IN BALETNEGA IZOBRAŽEVANJA  
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HORUS 2013 – PODELITEV: GLEDALIŠKI NASTOP 
 

 

SONČEK – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo se bo na podelitvi nagrad Horus 

2013 predstavilo s predstavo RAZSTAVA SRC, avtorja besedila in režiserja Roka Vilčnika. 

Predstava je nastala v okviru EPK 2012. Produkcija SONČEK MDCP, koprodukcija  Zavod 

EPK Maribor 2012.  

Predstavo je v enem letu v Mariboru in Ljubljani videlo že cca 3.500 gledalcev v 19. 

ponovitvah. Predstava je bila izbrana za finalista na regionalnem Linhartovem  tekmovanju 

amaterskih gledališč 2013. 

 

Nastopajo člani gledališke skupine Sonček Maribor:  ljudje s cerebralno paralizo in sorodnimi 

invalidnostmi in ljudje brez posebnih potreb, to so  zaposleni v institucionalnem varstvu 

Zveze Sonček. 

1. točka: Odlomek iz predstave »Razstava src«,  

2. točka: Pesem "Važno je, da si živ", avtor teksta in glasbe: Gregor Stermecki.  

Pesem je  zaključna pesem iz predstave »Razstava src«. 

Odlomek bo trajal približno 10 minut. 
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Predstavitev Sončka – Mariborskega društva za cerebralno paralizo 
 

Sonček, Mariborsko društvo za cerebralno paralizo so leta 1982 ustanovili starši otrok s 

cerebralno paralizo. Društvo deluje kot invalidska organizacija, v organe društva pa so 

vključene osebe z invalidnostjo, njihovi starši in drugi skrbniki ter strokovni delavci. Pri 

svojem delovanju se društvo trudi osvestiti širšo javnost o potrebah in problemih oseb s 

cerebralno paralizo in si prizadeva za vključitev oseb s cerebralno paralizo v vsakdanje 

življenje ter za pomoč družini in njenim članom.  

 

Društvo se skupaj z Zvezo Sonček zavzema za polno vključevanje oseb z invalidnostjo v 

življenje skupnosti in sledi motu SONČEK - EDEN ZA VSE. V ta namen društvo v 

sodelovanju z Zvezo Sonček že vrsto let organizira izobraževalne programe za otroke in 

mladostnike s cerebralno paralizo ter njihove starše in skrbnike,  izvaja terapevtske programe 

za krepitev zdravja in blažitev posledic cerebralne paralize, za odrasle pa izvaja 

institucionalno varstvo, osebno asistenco in prevoze. Pri izpeljavi akcij in programov društvu 

pomagajo donatorji, sponzorji in posamezniki.  

 

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija. 

Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč 

prezgodaj rojenim otrokom ter Športno društvo cerebralne paralize »Žarek«. Združujejo se 

zato, da lažje uresničujejo skupne interese in zakonsko zagotovljene pravice, usklajujejo 

mnenja in stališča, ter zaradi medsebojne pomoči pri izobraževanju, informiranju in 

organiziranju storitev. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in 

drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev. Zveza Sonček se neposredno 

vključuje tudi v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS in Evropsko 

združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD. 

 
Lidija Šestak Zorič 
predsednica / president 

 

 

 

SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SONČEK - CEREBRAL PALSY SOCIETY OF MARIBOR 
Trubarjeva ulica 15 

SI - 2000 Maribor 
Slovenia 

 

 
T: +386 2 25 22 528 
F: +386 2 26 25 806 

E: drustvo@soncek-maribor.si  
E: lidija@soncek-maribor.si 
W: www.soncek-maribor.si 
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