Spoštovani,

Razstava bo na ogled

vljudno vas vabimo 6. septembra 2018
ob 18.00 na odprtje razstave

od 6. 9. 2018 do 27. 9.2018

Dostopno in plemenito

vsak dan od 9.00 do 18.00 ure

ob 200-letnici ustanovitve prve javne
glasbene šole v Ljubljani.

v razstavišču Nikolaja Pirnata
na gradu Gewerkenegg v Idriji.

Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu
Gewerkenegg Idrija

Pričujoča razstava predstavlja razvoj
javnega

200 let javnega glasbenega

glasbenega

šolstva

na

Slovenskem od njegovih začetkov sredi

šolstva
1816-2016

drugega desetletja 19.

stoletja do

današnjih dni in odpira vpogled na obseg
in

V letu 2016 je minilo 200 let od začetka

dosežke

javnega

glasbenega

izobraževanja v zadnjih dvesto letih.

glasbenega šolstva na Slovenskem.
Poleg glasbenih šol so po posameznih
7.11.1816 je v prvo javno glasbeno šolo v
Sloveniji vstopil prvi učenec. Takrat je
namreč v okviru Ljubljanske normalke
pričela delovati glasbena šola namenjena
predvsem otrokom iz manj premožnih
družin. Skupaj se je v šolo namreč lahko
vpisalo 36 otrok, od tega so le 12 mest
lahko

zasedli

otroci

premožnejših

staršev, ki so za pouk plačevali šolnino,
preostala pa so bila rezervirana za revne
otroke

(kar

so

morali

dokazati

Dogodki v času razstave:

obdobjih predstavljeni tako zaslužni
glasbeni pedagogi kakor tudi didaktika
glasbene vzgoje in njene spremembe. Z
učnimi načrti glasbene vzgoje v osnovnih
šolah je nakazana navezava javnega
glasbenega šolstva na državni, centralno
vodeni šolski sistem, ki se je najbolj
pokazal že ob ustanovitvi prve javne
glasbene šole pri glavni vzorčni šoli
(normalki) v Ljubljani leta 1816.

6. 9. 2018 ob 18:00 – otvoritev
razstave
12. 9. 2018 ob 19.00 – koncert
prof. Matjaža Balažiča na harmoniki
14. 9. 2018 ob 19.00 – koncert
citrarskega kvarteta v dvorani GŠ
Idrija
15. 9. 2018 ob 10.00 - ODPRTI
DAN GLASBENE ŠOLE IDRIJA
17. 9. 2018 ob 18.30 – koncert tria
harfa, violina in oboa

s

potrdilom o revnosti). V zadnjih 200

Od začetkov naprej so bili ob sposobnih

22. 9. 2018 ob 19.00 – Grajski

letih se je iz te šole razvil širok sistem

in

večeri z Jazz Punt Orkestrom Tolmin

javnega glasbenega izobraževanja, ki

instrumentalistih

obsega 54-ih javnih in 15-ih zasebnih

kulture potrebni tudi glasbeni pedagogi v

27. 9. 2018 ob 19.00 – zaključek

glasbenih šol ter z glasbo navdušuje

javnih in zasebnih glasbenih šolah in

razstave s Koncertom učiteljev

skoraj 26.000 otrok.

učitelji v javnih osnovnih šolah.

izobraženih
za

glasbenikih
dvig

glasbene

