Zaupali so nam že: Gimnazija Slovenj Gradec,
Gimnazija Jurija Vege Idrija, Srednja šola Veno
Pilon Ajdovščina, OŠ Škofljica, OŠ Grosuplje,
Društvo Projekt Človek, Društvo Ozara,
JSKD, Indijanski tabor, Mladinski center
Hrastnik, dm drogerie markt, Potovalna
agencija Oskar, Maya Team, Team building
Slovenija in mnogi drugi ...

Bilo je super,
sproščujoče in
navdihujoče.
Maja,

uporabnica
dnevnega
centra

Prekrasna
izkušnja! 
Nikolina,
učiteljica

Še večkrat
pridite,
je tako fajn!
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REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN:
www.tolkalnikrog.si
www.facebook.com/francikrevh
franci.krevh@gmail.com, 041 41 98 92
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Borut,

organizator
team building
dogodkov

GLA

Super doživetje, ki
povezuje in ustvarja
pozitivne vibracije.

A

učenec
7. razreda OŠ

E!

Matej,

OD
E
J
OŽIVET
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Pridružite se mi in
ZAŽIVITE V SVOJEM RITMU!

dnevne centre
počitniške aktivnosti
festivalske aktivnosti
terapevtske skupnosti
društvena srečanja
poslovne
konference
srečanja
zaposlenih
seminarje
teambuilding
dogodke
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V TOLKALNEM KROGU:
- ne potrebujete glasbenega predznanja;
- ste lahko sproščeni, saj to vsakdo zmore!
Tolkalno doživetje lahko pripravim za
skupine do 90 udeležencev.

ŠOLE

TOLKALNI KROG je
sproščujoča glasbena aktivnost, pri kateri udeleženci zbrani v krogu igramo
na različna tolkala (bobni, ropotulje in druga zvočila) ter tako medsebojno delimo ritmično in
glasbeno izkušnjo. Namenjen je različnim starostnim skupinam ter raznovrstnim profilom
udeležencev.

osnovne šole
srednje šole
šole s prilagojenim programom
poletne šole

SKUPNOSTI

Rad delim izkušnjo bobnanja.
Zato vodim unikatna tolkalna
srečanja – TOLKALNE KROGE.
Pridobljen mednarodni certifikat
in bogate izkušnje na tem področju
so zagotovilo za nepozabno
i n razvedrilno bobnarsko
doživetje.

TOLKALNI KROG JE PRIMEREN
IN KORISTEN ZA:

POSEL

Sem FRANCI KREVH, akademski tolkalec in izkušen vodja tolkalnih srečanj.
Kot glasbenika me lahko slišite na
koncertih Orkestra Slovenske filharmonije, Slovenskega tolkalnega projekta in še kje.

O
V
S Prednosti TOLKALNEGA KROGA:
razširja občutek za

poslušanje in komunikacijo,
razvija občutek skupinskega

dela in kolegialnosti, udeležencem

prikaže, da je različnost pomembna,

zmanjšuje stres in tesnobo ter povečuje

samozavest, izboljšuje logično mišljenje

in sposobnost iskanja rešitev, spodbuja
gibalne aktivnosti, ki so dostopne
širšemu krogu ljudi.

