Pozdravljeni, prijateljice in prijatelji citer!
Ste že slišali za CITRARSKO DRUŠTVO SLOVENIJE?
Kot že ime samo pove (skrajšano CDS), društvo združuje vse, ki jih zanimajo citre: aktivne citrarje,
učence, učitelje, izdelovalce in zbiratelje citer, ljudske godce, organizatorje citrarskih prireditev pa tudi
tiste, ki ta instrument samo radi poslušajo.
Igranje na različnih oblikah in uglasitvah citer je na Slovenskem že dolgo doma, nov polet pa je dobilo po
letu 1986, ko je Kulturno društvo iz Griž organiziralo prve Zlate citre. Kasneje so ob pomoči Zveze
kulturnih organizacij oz. Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Slovenije ob vsakoletnem srečanju v
Grižah pripravljali tudi seminarje in posvete, nato pa še področna in državna citrarska tekmovanja. V
Grižah je nekaj let deloval tudi Aktiv učiteljev citer, na njegovo pobudo pa smo leta 1999 ustanovili novo
stanovsko društvo slovenskih citrark in citrarjev, ki nadaljuje dotedanja prizadevanja.
V društvu nas je že preko 200, vendar želimo, da bi nas bilo še več, da bi tako resnično predstavljali vse
slovenske citrarje. Prizadevamo si za reden pouk citer na vseh stopnjah slovenskih glasbenih šol,
pomagamo pri organizaciji citrarskih prireditev, seminarjev, tekmovanj, radi bi pomagali mladim pri
študiju citer, spodbujali slovenske skladatelje za ustvarjanje novih citrarskih skladb, izdajali note in
podobno. Imamo dobre kontakte s citrarji po svetu, izdajamo svoj časopis Slovenski citrar, (izhajal je že
pred 120-imi leti) v katerem našim članom posredujemo različne koristne informacije, koledar citrarskih
prireditev, članke z našega področja, citrarsko borzo, nove skladbe in podobno.
Vabim vas, da izpolnite prijavnico in se včlanite v CDS. Tako boste podprli naša prizadevanja za
uveljavitev citer, najmanj dvakrat letno prejeli naš časopis, različne informativne zgibanke, lahko pa
boste tudi s popustom kupili naše notne edicije, se za nekaj manj denarja udeležili citrarskega seminarja
v naši organizaciji ali pa dobili cenejšo karto za citrarski abonma. Letna članarina znaša 15 € in jo boste
plačali z nakazilom na naš transakcijski račun. Če ste že član, povabite v naše društvo tudi vaše
citrarske prijatelje in znance. Izpolnjene prijavnice, morebitne pobude in prispevke za Slovenskega
citrarja pošljite na naslov:
CITRARSKO DRUŠTVO SLOVENIJE, Kovinarska ulica 11 a, 8270 Krško ali na elektronski naslov
info@citre-drustvo.si. Statut društva, citrarsko dogajanje pri nas in po svetu pa lahko prebirate tudi na
naši internetni strani: www.citre-drustvo.si .
Peter Napret, predsednik CDS

_______________________________ODREŽI ____________________________________

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani(a) ________________________________________, roj. ____________________
stanujoč(a) ________________________________________, pošta ___________________
pristopam v Citrarsko društvo Slovenije. S to izjavo sprejemam pravila društva sprejeta na
občnem zboru 4. julija 1999 v Grižah.
-----------------------------------------------------(datum)
-----------------------------------------------------(podpis)
-----------------------------------------------------(za mladoletne osebe podpis staršev)

