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Orglarska šola sv. Jožefa Celje vabi na 

ENODNEVNI ORGELSKI SEMINAR 
s švicarskim organistom in mojstrom organologije 

Jonasom Herzogom 

sobota, 18. aprila 2015 od 9.00 ure dalje 
 

V okviru dejavnosti izobraževanja novih in obstoječih organistov, vabi Orglarska šola sv. Jožefa na 
enodnevni seminar z vrhunskim švicarskim organistom Jonasom Herzogom, mojstrom organologije. 
 

Program bo sledeč: 

 od 9.00 do 10.30: predavanje »Orgelska tehnika in metodika vadenja«  

 od 11.00: individualno delo udeležencev s predavateljem 

 12.30 kosilo 

 14.00: nadaljevanje individualnega dela udeležencev s predavateljem 
Prispevek za seminar je 15€ in vključuje prispevek za predavanje, individualni pouk ter kosilo. 
Prijave (do 16. aprila) sprejemamo na 059-073-800 in info@jozef.si .  

------------------------------------------------ 

Jonas Herzog se je rodil leta 1980 in odraščal v 
Nussbaumenu v Švici. Prvih lekcij orgel se je učil pri 
Andreasu Wittwerju. Nadaljeval študij na Visoki šoli 
za glasbo v Zürichu - orgle s Petrom Reichertom 
(pedagoška diploma) in pri Stefan Johannes 
Bleicherju (koncert - in solist diploma) in nato 
študiral zborovsko dirigiranje pri Beat Schäfer 
(diploma iz kantorstva). Nadaljeval z intenzivnim 
študijem organologije.  
 

Je glavni organist pri sv. Martinu Baar in organist na 
pokopališču Rosenberg v Winterthuru. Je pobudnik 
in vodja projekta "Ehrendingerstrasse cerkvenih 
koncertov".  
 

Vsakoletni številni koncerti kot solist in komorni 
glasbenik. Sodeluje s priznanimi umetniki in ansambli. Koncerti s Stefanom Müllerjem (Duo 
Tastologie.ch) na različnih glasbilih s tipkami. Je tudi orgelski svetovalec. Dirigent različnih pevskih 
zborov v Aargau in Zürichu. Prejemnik nagrade Kiwanis Music Prize za orgle v Zürichu. Posnel je že več 
zgoščenk in radijskih posnetkov.

 

------------------------------------------------ 
Dom sv. Jožef  v vlogi  soustvarjalca kulturne podobe knežjega mesta privablja izvrstne izvajalce ter 
predavatelje katerih delovanje sodi v sam vrh slovenske in mednarodne kulturne ustvarjalnosti. 
Izobraževanje je  zagotovo eno takšnih, ki jih nikakor ni prezreti, zato vas vljudno vabim k prijavam na 
seminar. 
 

Lep pozdrav in vse dobro!     
Miha Lokovšek,  

 koordinator Orglarske šole sv. Jožefa Celje 
Celje, 1. april, 2015 
 

PRILOGA:  
- plakat in letak seminarja 
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