Izvedba drugega letnika
Šole retorike Z&Z ter
osvežitvenega tečaja za
»stare sablje«
v strnjeni obliki

Poletna šola 2019
Hočko Pohorje, HOTEL TISA
izbruh retoričnega vulkana od 6. do 9. junija 2019 na Pohorju

Na Hočko Pohorje se modreci umaknejo pred poletno pripeko.
Ničkolikokrat so študentje tarnali, da si želijo izvedbe drugega letnika v enem kosu, do zadnjega diha, od
zore do mraka, od mraka do dne.
Kosila in večerje bodo barvanke delovnega vzdušja. Zdravice, svečani sprejemi, skrivnosti sedežnega reda ter
uglajeno brušenje vilic in nožev. Moč izrečenih besed v duhovitih oblačilih. Boj za pozornost poslušalcev in
sogovornikov. Trde treninge bo dopolnilo bogastvo sodobnih vsebin in svežega znanja.
Program je sestavljen iz »klasičnega nabora treningov in vadbe« ter osveženih unikatnih dodatkov.
Pričakujemo vas. Izbrani trenerji z izvrstnimi priporočili. Vodilni predavatelji v Šoli retorike Zupančič&
Zupančič. Večino ste že spoznali, manjšino še boste. Od četrtka do nedelje bomo razdajali svoje izkušnje in
vas oborožili s popotnico govorne odličnosti. Pridite, govorili bomo.

Dr. Zdravko Zupančič					

Ana Aleksandra Zupančič, mag. govora

POSLOVNI KOTIČEK
Celostna pristojbina (šolnina) za obisk Poletne šole je 950 € + davščine.
V ceno je všteto vse našteto – bivanje v hotelu izvedbe, obedovanje (zajtrki, kosila in večerje),
okrepčila med odmori, gradiva in knjige iz zbirke Šola retorike za vsakega udeleženca ter
izdelava in izdaja ustreznega certifikata o opravljenem izobraževanju.
Prijava postane veljavna s plačilom predplačila 20 % pristojbine in preostalih 80 % do začetka
dogodka.
V primeru plačila celotne šolnine ob prijavi izračunamo vetrne odbitke od zneska (po načelu:
bliže je dogodek, manj odstotnih točk odbijemo ceni).
Zahtevek za drobnarije in pojasnila naslovite na urad@sola-retorike.si ali pozvonite na
040 842 377. Ni razloga, da se vam ne oglasimo.
Opomba: V ceni je vključeno bivanje v dvoposteljni ali triposteljni sobi . Kdor ne želi »prenočevati &
bivati« na kraju dogajanja, naj nam sporoči in mu znesek ustrezno zmanjšamo (ohranimo skupno obedovanje, ki je sestavni del izobraževalnih vsebin).

SCENOSLED:
Četrtek, 6. rožnik (junij) 2019
15.00 do 16.00: Prihod na pohorski retorični vulkan. Zavzemanje sob. Sadje, sol in kruh.
Pojasnila in drobnarije.
16.15 do 17.45: Predstavitev in seznanitev sošolcev v skupini. Vaja »zvonček«.
18.00: Pozno kosilo & zgodnja večerja (bonton za mizo, sedežni red, sprejem gostov, radost obedovanja …)
S komer večerjaš, s tistim boš razpravljal in kramljal. Igrice »kdo si ti – kdo sem jaz«.
19.00 do 20.30: Mimohod najsodobnejših orožij v bojevanju za pozornost poslušalcev – cvetober video prikazov retorične zgodovine človeštva.
20.30 do … Druženje s klepetom, prosto kot ptice …

Petek, 7. rožnik (junij) 2019
7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej)
8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!« (Ni
obvezno. Zgolj zelo priporočljivo.)
Kakšen glas ima Mali princ? Dobro jutro, glas. Glas je orožje in orodje. Vsak glas je lep. Naj tak tudi
ostane. Ste kdaj hripavi? Želite Carrerasov nasvet? Mala šola glasu za veliko šolo govora. Kako okrepiti
izraznost? Negovati barvo glasu. Katera je vaša naravna lega? Pretiravate v razponu? Zapadate v disfonijo
in slednjič obtičite v afoniji?
Si želite prenehati z morilskim pohodom nad lastni glas? V Los Angelesu deluje 900 učiteljev glasu. V Sloveniji jih je precej manj, a njihovo znanje je na izredno dobrem glasu.
Pridružite se delavnici – osvežite svoje govorne registre in razširite orglice v polno-zveneče orgle.
9.00 do 13.00: Vadba & treningi (z odmori po dogovoru)

13.00 do 14.00: Kosilo (obroki imajo velikost reda XXXL – pohorski krožniki – zato glej naslednjo
vrstico)
14.00 do 16.00: Oddih. Ne dregaj leva, ki drema – ali kolesarske vragolije, savna, fitnes, na gobe ali po
gozdne jagode, nogomet ali košarka).
16.00 do 18.00: Govorica oblačenja govork in govorcev (poštevanka barv in sloga, osnovni
bonton in vljudni namigi – NEPRIMERNO….v sodelovanju z mojstrico mojškric visokega poslovnega in
družabnega sveta).
18.30 do 19.30: Večerja. Mirno obedovanje pred odločilnimi besednimi boji.
19.30 do 21.00: Kitajska poslovna kultura (ne bojte se, ne bo vam treba potovati na Kitajsko.
Kitajski poslovni svet bo osvojil svet. Delavnica z izjemno poznavalko kitajske poslovne kulture, jezika, bontona in kulinarike).

Sobota, 8. rožnik (junij) 2019
7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej)
8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!«
(Ni obvezno. Zgolj zelo priporočljivo.)
9.00 do 13.00: Vadba & treningi (z odmori po dogovoru)
13.00 do 14.00: Kosilo (obroki imajo velikost reda XXXL – pohorski krožniki – zato glej naslednjo
vrstico)
14.00 do 16.00: Oddih. Ne dregaj leva, ki drema – ali kolesarske vragolije, savna, fitnes, na gobe ali po
gozdne jagode, nogomet ali košarka).
16.00 do 19.30 (odmori po dogovoru): Umetnost nastopa pred kamero - video predstavitev
(dandanašnji želi vsak kupec videti in slišati svojega prodajalca. Iz »prvih ust« podjetja izvedeti, zakaj
bi se odločil za njihove izdelke in storitve. Da bodo video nastopi in predstavitve ustrezno in kakovostno
izvedene in jih boste s ponosom objavljali na svojih spletnih straneh, na FB, YT …). Vodi vrhunski filmski
režiser.
19.30 do 21.30: Svečana večerja z več hodi – na koncu veličastna predstava izrekanja zdravic &
napitnic (kratki svečani nagovori vseh navzočih).

Nedelja, 9. rožnik (junij) 2019
7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej)
8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!«
(Ni obvezno. Zgolj zelo priporočljivo.)
9.00 do 12.00: Vadba & treningi (z odmori po dogovoru)
12.30 do 14.00: Retorični viteški turnir. V minuti osvojiti srca kraljevičev in kraljičen – glasovanje
& točkovanje vseh udeležencev, razglasitev zmagovalcev in bogate nagrade.
14.00 do 14.30: Podelitev spričeval. Ustrezni protokol izkoristimo za zadnjo vajo Poletne šole retorike 2019.
14.30 do 15.30: Kosilo slovesa. Postregli bomo z neslano juho, saj bodo vanjo kapljale slane solze zaradi odhoda.

»OBVEZNI« PROGRAM nadaljevalnega tečaja
Trdo delo bosta lajšala sproščenost in humor.
Če je bil začetni tečaj Mozartova poetična glasba, je nadaljevalni tečaj Wagnerjeva
dramatična opera. Udarna simfonija različnih vaj osveževanja znanja.
Predavatelji postanejo mentorji. Snemamo ves čas, od začetka do konca, od
prvega do zadnjega srečanja. Udeleženci poverjajo, poročajo, moderirajo,
izjavljajo. Vsakdo nastopi vsaj trikrat na vsakem srečanju in prejme sto in eno
opazko, kopico predlogov, morje vtisov, obilo namigov in strokovnih ocen z
enim samim poglavitnim namenom – kako izboljšati svoje govorne nastope.
»Stolči« mašila na minimum. Znajti se v vsakršnem položaju sporazumevanja. Občutiti radost
pri govorjenju in nastopanju, trpljenje bo le še davna zgodovina.
Analiza ne bo več paraliza. Strah se bo počasi umaknil voljnosti izvajanja
nastopov. Na koncu damo za vas roko v retorični plamen, vi pa boste vstali iz
pepela in »spregovorili«. Naposled vi, takšni, kakršni ste.

Izvedba nadaljevalnega tečaja na Pohorju, v strnjeni obliki vsebuje še kopico
dodanih dogodkov. Svečane večerje in kosila z zdravicami, kitajsko poslovno
kulturo, nastop pred kamero s pomočjo slovenskega filmskega režiserja,
prisluhnili boste govorici oblačil in se vsako jutro udeležili
govorne gimnastike – Dobro jutro, glas.
Najbolj vznemirljiva dodana vrednost bodo druženja z »bruci« iz začetnega
letnika na »skupnih dogodivščinah«.
So vaši najdražji vselej ljubosumno loputali z vrati, ko ste se odpravljali na
osnovni tečaj Šole retorike? Vpišite jih v »prvi letnik« v sklopu istega dogodka –
poslovni »dvojčki prijav« ponujajo imenitne »vetrne odbitke«.
Vam večkrat pride v misli vaša sošolka ali sošolec iz prvega letnika? Mogoče se
srečata ravno na Pohorju.
Tokrat lahko vpišete tudi svoje mladince in zahtevate družinske popuste.

