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Sem FRANCI KREVH, akademski tolkalec in izkušen vodja tolkalnih 
srečanj za različne starostne skupine in različne profile udeležencev. Kot 
tolkalca me lahko slišite na koncertih Orkestra Slovenske filharmonije, 
Slovenskega tolkalnega projekta in še kje. Rad delim izkušnjo bobnanja. 
Zato že od leta 2012 vodim glasbeno-tolkalna srečanja – TOLKALNE 
KROGE. Pridobljen certifikat in bogate izkušnje na tem področju so 
zagotovilo za razvedrilno in nepozabno bobnarsko doživetje, pri katerem 
so glasbene zvezde in talenti udeleženci sami.  
www.filharmonija.si, www.stop-projekt.com

POKLIČITE ME IN REZERVIRAJTE  
EDINSTVENI DOGODEK!

P. S.: To, ali sem že spoznal osebo brez ritma, vam 
povem na tolkalnem krogu SINERGIJA ZMAGUJE!

Kakšen prostor potrebujemo?

Organizacija takšnega dogodka ne zahteva posebnega prostora in je 
lahko tudi del obsežnejše dejavnosti (team buildinga, seminarja …),  
ki se dogaja v podjetju.

Katere prednosti tolkalni 
krog prinaša podjetjem?

•  Razvija občutek skupinskega 
dela in kolegialnosti.

•  Krepi občutek za poslušanje in 
sporazumevanje.

•  Udeležencem prikaže, da je 
različnost pomembna.

• Motivira zaposlene.

Katere prednosti 
tolkalni krog prinaša 
udeležencem?

•  Spodbuja občutek sodelovanja 
in skupnih ciljev.

•  Glasbeni dogodek je za 
udeležence miselni izziv, kar krepi 
logično mišljenje in izboljšuje 
sposobnost iskanja rešitev.

• Zmanjšuje stres.
• Poveča lastno ustvarjalnost.

SINERGIJA ZMAGUJE! Prirejeni programi za podjetja.



Številni pozitivni odzivi podjetij doma in v tujini kažejo, 
da je TOLKALNI KROG pravi odgovor za izboljšanje 
klime v kolektivu ter pozitivno motivira zaposlene. 

MISLITE, DA SEM ŽE SPOZNAL 
ČLOVEKA BREZ RITMA?

Hitro in spremenljivo poslovno okolje od vas zahteva stalno vzdrževanje 
pozitivnega delovnega vzdušja. Nenehno prilagajanje trgu od vaših 
sodelavcev zahteva nova znanja, zelo tesno sodelovanje, zmožnost 
prilagajanja, predvsem pa nove in sveže ideje. Del mozaika poti, ki vodi 
do tega cilja, vam lahko ponudim zdaj. 

PRIDRUŽITE SE MI IN UJEMITE SVOJ RITEM  
V TOLKALNEM KROGU.

KAJ JE TOLKALNI KROG?

KDAJ ZAIGRATI V TOLKALNEM KROGU?

TOLKALNI KROG pod imenom SINERGIJA ZMAGUJE!  
je namenjen poslovnim organizacijam. Je družabno glasbeno srečanje, 
pri katerem udeleženci z igranjem na različna tolkala (afriške bobne, 
konge, ropotulje …) doživijo izkušnjo skupnega ritma, kar pozitivno vpliva 
na medsebojne odnose in dobro počutje ter s čimer udeleženci lahko 
izrazijo same sebe.

Raziskave kažejo, da bobnanje krepi imunski sistem, ustvarja dobro 
počutje in sprošča čustveno napetost.

Zelo primeren je za motivacijske delavnice in srečanja zaposlenih  
(TEAM BUILDING), družabna srečanja kolektiva (pikniki, novoletna 
srečanja, družinska srečanja …).

Odličen je za poslovne konference in seminarje, kjer se udeleženci 
spoznavajo in iščejo skupne točke (ICE BREAKER). Udeleženci takih 
srečanj pogosto prihajajo iz različnih regij oziroma držav in takrat lahko 
ritem postane prvi most v medsebojni komunikaciji. Glasbene naloge 
po skupinah povežejo sodelujoče in nudijo podlago za uspešno skupno 
sodelovanje.

Za obsežnejše konference (več kot sto udeležencev) so zanimivi kratki 
glasbeni intermezzi, ki popestrijo dogodek in aktivirajo sodelujoče. 
To omogočijo tolkala pod sedeži ali že samo zvoki lastnih teles, ki se 
prepletejo v TOLKALNEM KROGU.

TOLKALNI KROG je lahko le sproščujoče srečanje po napornem delu. 

KAKO BOMO IZVEDLI TOLKALNI KROG?

V tolkalnem krogu vsak udeleženec prispeva lasten, enkraten, a enako 
pomemben del kot vsi drugi. Zaželena je lastna ustvarjalnost, ki v 
sproščenem okolju, včasih tudi na humoren način prinaša občutek 
medsebojne pripadnosti. 

V prostoru udeležence pričakajo tolkala iz različnih krajev sveta. Vsak 
izbere svoje tolkalo, ki ima glede na zven svojo vlogo (ritem) v skupini. 
Udeležencem skozi ritmične igre predstavim tolkala in osnovne udarce. 
Nato se podamo na »glasbeno in doživljajsko potovanje« ter ustvarjamo 
skupen ritem.

Vsak dogodek v poslovnem okolju ima namen in cilj; tako je tudi pri 
TOLKALNEM KROGU. Pogovor o namenu in cilju posameznega dogodka 
z organizatorjem je ključni in nujni del sodelovanja. Od tega je odvisen 
tudi čas, ki se nameni bobnanju. Lahko gre za kratke sproščujoče 
odmore (20–25 min), lahko kot del srečanja (45–70 min), lahko je glavni 
del izobraževanje (ves dan), lahko pa se enkrat tedensko (45 minut) 
srečujemo v času službe. Najboljši uspehi se dosežejo v skupinah do 
40 udeležencev, krajša srečanja lahko izvedem tudi z 80 udeleženci. 

Od namena dogodka in od števila udeležencev so odvisni stroški za 
izvedbo tolkalnega kroga. 


