
 
SREČANJE MLADIH PEVCEV WILLEMS V LJUBLJANI 

20. - 26. JULIJ 2020 
 

Letos poleti bo od 20. do 26. julija v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani potekal 
Mednarodni seminar Willems® in hkrati srečanje mladih pevcev Willems International 
Choir®.  
 
Zavod Svetega Stanislava •  Štula 23 •  1210 Lj.- Šentvid •  https://www.stanislav.si   
 
Na srečanju bodo sodelovali zbori dveh starostnih skupin, sestavljeni iz učencev 
Willemsovih glasbenih šol iz Španije, Francije, Italije in Slovenije: 
WIC 2: pevci, stari 9 -12 let  
WIC 1: pevci, stari 13 – 20 let 
K WIC 1 vabljeni tudi fantje, ki še niso mutirali. Prav tako se lahko zboru WIC 1 pridruži 
manjša skupina fantov, ki so že mutirali – sestav bomo vzpostavili, če bomo dobili od 8 - 
10 prijav.  

Začetek: ponedeljek, 20. 7. dopoldan. 
Zaključni koncert: sobota, 25. julija zvečer v okviru Festivala Imago Sloveniae v 
Šetjakobski cerkvi v Ljubljani, pokoncertno druženje v Zavodu sv. Stanislava. 
 
Glasbeni program, ki ga vodi prof. Benjamin LUNETTA, bo obsegal dela španskih, 
italijanskih, francoskih, nemških, angleških in slovenskih avtorjev iz obdobja renesanse: 
J. del Encina, G. G. Gastoldi, C. Monteverdi, G. P. de Palestrina, J. Gallus in drugi. 
Zbora bosta vodila prof. Benjamin LUNETTA in prof. Mariana DELGADILLO. 
 
Cena:  
Enotna cena za polni penzion in pedagoške stroške za pevce je 570 €, s popustom za 
otroke iz iste družine pa 520 €. 
Mogoča bo tudi udeležba brez spanja v domu Sv. Stanislava, vendar pa bodo zaradi 
narave dela malice, kosila in večerje skupaj z ostalimi udeleženci. V tem primeru je 
strošek za tiste, ki ne bodo spali v domu 500 €, s popustom za sorojence 455 €. 
Zaradi druženja in povezovanja sicer priporočamo neprekinjeno bivanje na lokaciji. 
 
Prijava in plačilo: rok prijave je 16. marec 2020, možnost plačila v štirih obrokih (na 
položnicah za šolnino v marcu, aprilu, maju in juniju, vsakič četrtino celotnega zneska). 
Prijave na naslov: matejatomac@me.com 
 

Organizator: 
Fédération Internationale Willems®, mouvement d'éducation musicale 

tajništvo: Maryline Fourré -  secretariat@fi-willems.org + 33 (0)4 72 62 87 38 
contact@fi-willems.org   www.fi-willems.org   www.facebook.com/fiwillems 


