
GLASBENI GRAD 

= 

Loški muzej Škofja Loka + Zavod Muzikator 

Glasbeni grad je program, ki interaktivno povezuje muzejske pedagoške programe z zbirko slovenskih 

ljudskih, filmskih in popularnih skladb. Na ta način bomo vašim učencem predstavili zakladnico 

slovenske glasbene dediščine ter bogato kulturno dediščino Škofje Loke in loškega območja. 

Program vašega kulturnega dneva lahko sestavite iz enega ali več muzejskih pedagoških programov in 

ga dopolnite z interaktivno glasbeno delavnico Ustvarimo pesem.  

Delavnice izvaja Špela Golobič – akademska glasbenica violončelistka, ki s sodobnimi pedagoškimi 

pristopi in uporabo glasbenih aplikacij spodbuja aktivno ustvarjanje vseh učencev. Po izvedbi programa 

bo šola prejela zvočni in video posnetek s skupinsko izvedbo izbrane skladbe, kot spomin na skupno 

ustvarjanje in kulturni dan v Loškem muzeju Škofja Loka. 

Program je primeren za vse starostne skupine učencev.  

Za vsa vprašanja in najave smo vam na voljo na el. naslovu zavodmuzikator@gmail.com in na tel. št. 
041 395 157 (Špela Golobič) ter na el. naslovu simona.zvanut@loski-muzej.si in na tel. št. 04 517 04 04. 

 

PREDŠOLSKI OTROCI IN OŠ 1. TRIADA 

GLASBENI GRAD – USTVARIMO PESEM 

Interaktivna glasbena delavnica otroke aktivno vključi v proces glasbenega ustvarjanja in izvajanja. 
Otroci se naučijo zapeti ljudsko pesem ali skladbo iz slovenskih mladinskih filmov, spoznajo violončelo 
in igrajo preproste ritmične vzorce na tolkala. Z uporabo sodobnih glasbenih aplikacij  posnamejo 
skladbo na inštrumentalno podlago, po izvedbi delavnice pa vrtec oziroma šola dobi zvočni posnetek 
izvedene skladbe. 

Trajanje: 60 min oz. po dogovoru 

Cena: 3,70 EUR 

 

OŠ 2. TRIADA 

GLASBENI GRAD – USTVARIMO PESEM 

Interaktivna glasbena delavnica učence aktivno vključi v proces glasbenega ustvarjanja in izvajanja. 
Učenci se naučijo zapeti ljudsko pesem ali skladbo iz slovenskih mladinskih filmov, spoznajo violončelo 
in igrajo različne ritmične vzorce na tolkala. Z uporabo sodobnih glasbenih aplikacij  posnamejo skladbo 
na inštrumentalno podlago, po izvedbi delavnice pa šola dobi zvočni posnetek izvedene skladbe. 

Trajanje: 60 min oz. po dogovoru 

Cena: 3,70 EUR 
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3. TRIADA + SŠ 

GLASBENI GRAD – USTVARIMO PESEM 

Interaktivna glasbena delavnica učence aktivno vključi v proces glasbenega ustvarjanja in izvajanja. 
Učenci se naučijo zapeti izbrano skladbo iz slovenskih mladinskih filmov, spoznajo violončelo in igrajo 
različne ritmične vzorce na tolkala. Z uporabo sodobnih glasbenih aplikacij  posnamejo skladbo na 
inštrumentalno podlago, po izvedbi delavnice pa šola dobi zvočni posnetek izvedene skladbe. 

Trajanje: 60 min oz. po dogovoru 

Cena: 3,70 EUR 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 

 


