Glasbeni studio Osminka združuje več dejavnosti na področju glasbe.
Glasbena agencija vam priskrbi glasbenike za vaše dogodke in prireditve, od različnih praznovanj, zabav, obletnic,
porok, družabnih srečanj, plesov, koncertov do maturantskih plesov in silvestrovanj. Posredujejo vam različne
glasbene zasedbe, od solistov, duetov, ansamblov in celo orkestrov. Priskrbijo vam lahko tudi napovedovalce,
animatorje, čarovnike, lutkarje, plesalce in plesne skupine, skratka vse, kar lahko popestri vašo prireditev, dogodek.
S priljubljeno skladbo lahko nastopite tudi sami. Pripravijo vas za nastop, v njihovem snemalnem studiu lahko
skladbo posnamete in jo na CD-ju, kot darilo, podarite slavljencu, bodoči nevesti, partnerju, prijatelju…
Ena izmed zelo uspešnih dejavnosti »Osminke« je glasbena šola, kjer skrbijo za vzgojo in izobraževanje mladih
glasbenikov in odraslih. Njihov slogan se glasi: »Nikoli ni prezgodaj in nikoli ni prepozno!«
Poleg male glasbene šole, glasbene pripravnice, učenja različnih inštrumentov je največ učencev vključenih v oddelek
solopetja, kjer se »kalijo« mladi pevski talenti, ki imajo za seboj že številne uspešne nastope na raznih, tudi zelo
odmevnih prireditvah. Z veseljem se bodo odzvali tudi vašemu vabilu.
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PROGRAM

NASTOPAJOČE
1. SET

1

NE BI

MAŠA REMŠKAR

2

DRIP DROP

TEA DROBNIČ

3

TO JE MOJ DAN

VIVIEN ISABEL HERAK HADAŠ
2. SET

4

THINK TWICE

FLORA EMA LOTRIČ

5

POLETNA NOČ

PETRA ČEBULJ

6

ROCKEFELLER STREET

ALEKSANDRA VOVK
3. SET

7

DOES YOUR MOTHER KNOW

MAŠA REMŠKAR&VIVIEN ISABEL HERAK HADAŠ

8

TO JE LJUBEZEN

TEA DROBNIČ

9

STUCK

FLORA EMA LOTRIČ
4. SET

10

CABARET

PETRA ČEBULJ

11

LADADIDEJ

ALEKSANDRA VOVK

12

A NIGHT LIKE THIS

FLORA EMA LOTRIČ

NASTOPAJOČE
ALEKSANDRA VOVK, 11 let iz Mojstrane, državna prvakinja v namiznem tenisu, za učenke do 5.
razreda, igra saxofon, 1. glasek Gorenjske 2008, zmagovalka festivala v Celju l. 2010,
igrala Gretl in Marto v musiclu Moje pesmi moje sanje
FLORA EMA LOTRIČ,16 let iz Kamne Gorice, gimnazijka 2.l, med TOP 8 na šovu "Misija Evrovizija",
trenutno najbolj znana učenka GS Osminka
MAŠA REMŠKAR, 14 let iz Tržiča, najboljša učenka OŠ Križe, trenira ples, igra klavir, številne
nagrade na raznih tekmovanjih v znanju
PETRA ČEBULJ, 20 let, 1. Glas Gorenjske 2009, študentka 2. letnika akademije za glasbo v MB,
obožuje musical, igrala v musiclu Moje pesmi moje sanje
TEA DROBNIČ, 15 let iz Tržiča, gimnazijka, trenira ples, igra violino, je že teta in zelo rada čuva svojo
nečakinjo Kiaro
VIVIEN ISABEL HERAK HADAŠ, 14 let iz Tržiča, najboljša učenka OŠ Tržič, igra klarinet, klavir,
igrala v musiclu Moje pesmi moje sanje, številne nagrade na raznih tekmovanjih v znanju

