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MATURANTSKI PLES



Dvorana Stožice „ambient“

Dvorana Stožice „dekor“



Dvorana Stožice „1200 gostov“

Dvorana Stožice „pogrinjki“



Dvorana Stožice „četvorka“

Dvorana Stožice „Gaudeamus Igitur“



Dvorana Stožice „dekor“

Dvorana Stožice „slavnostna maturantska torta“



Dvorana Stožice „prihod torte“

Dvorana Stožice „laser show med pripravo pogostitve“



Dvorana Stožice „zabava ob zvokih skupine Atlantix“

Dvorana Stožice „lounge bar“



Plesni tečaj zajema:

Skozi leta smo si pridobili izkušnje in si ustvarili reference, na katere smo ponosni.Smo ena izmed le 7-ih plesnih šol v Sloveniji z nazivom »DOBRA PLESNA 
ŠOLA«.Podeljuje ga Sekcija plesnih šol Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije in zagotavlja zajamčeno visoko kakovostno strokovno in poslovno storitev.
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PLESNI TEČAJ - PRIPRAVA MATURANTSKI PLES

Priprava na ta svečani večer je za vas maturante ena izmed zadnjih priložnos�, da se v družbi sošolcev in 
prijateljev naučite plesa�. Zato si v BOLERU prizadevamo VSEM maturantom pod ugodnimi pogoji 
omogoči� pripravo na slavnostni zaključek srednje šole
.

ź Učenje slavnostne četvorke, sestavljene iz 4 slik, venček 
družabnih plesov 

ź ponovitveno vajo v mesecu pred maturantskim plesom
ź generalko ter vodenje plesnega dela vašega maturantskega plesa 

na samem dogodku
.
20 ur plesnega tečaja s ponovitveno vajo in generalko ter vodenje 
plesnega dela na vaši prireditvi stanejo:
ź za maturanta/ko38 € 
ź  za soplesalce/ke, ki niso letošnji maturan�0 €
ź  tudi za socialno šibkejše dijake 0 €

Pa še darilo za starše in maturante:
ź brezplačne osvežitvene plesne vaje za pripravo na maturantski 

ples maturantov in staršev.
ź Maturantom in njihovim staršem nudimo 50% popust ob prvem 

vpisu v redne plesne tečaje v plesni šoli Bolero. 

Maturantski ples ... edinstven dogodek v življenju vsakogar! Zgodi se samo enkrat in prav je, da se nanj 
dobro pripravimo!



MATURANTSKI PLES

Zagotovimo vam:
ź Veliko dvorano Stožice  - do 1400 gostov. 
ź Vrhunsko ozvočenje in osvetlitev prireditvenega prostora. 
ź Tehnično opremo (video projekcija, računalniška oprema, …).
ź Moderatorja/ko za vodenje svečanega in zabavnega programa prireditve. (Klemen Bunderla, 

Bernarda Žarn, Tomaž Klepač...)
ź Izdelavo scenarija celotnega večera v sodelovanju z vami (ideje, potrebe, želje, predlogi ...).   
ź Kvalitetno glasbeno skupino specializirano za maturantske plese. 
ź Varnostno službo in brezplačno garderobo.
ź Večerjo (welcome drink, samopostrežno toplo-hladno in postrežno večerjo za vegane, in alergike, 

slavnostno maturantsko torto, SHOW COOKING…) 
ź Okrogle banketne mize in stole oblečene v črne ali bele srajčke
ź Tisk vabil in vstopnic, varnostno in redarsko službo.
ź Brezplačno parkiranje za vse na VIP parkirišču v garažni hiši objekta ŠC Stožice. 
ź  v klubu  v neposredni bližini, brezplačno za vse maturante, ki so bili na A�er party D 125

maturantskem plesu. Zunanji povabljenci na a�er, ki jih maturantje dajo na zaprto listo 
povabljencev ((cena 7 € na osebo) ali "all u can drink" 20 € na osebo za vse)).

ź  v  z Welcome drinkom.Organizacijo obletnice MATURANTSKEGA PLESA po enem letu D 125

Celotna zgoraj našteta ponudba stane 44 €/ na osebo.
.
Cena »All Inclusive« znaša  in zajema poleg neomejene količine hrane (toplo-hladna  49 €/osebo, 
samopostrežna večerja z bogato izbiro raznovrstne hrane – mesnih jedi, solat, sadja, torte...) tudi 
neomejeno količino pijače (vino, pivo in brezalkoholne pijače).
.
 Otroci: do 7. leta staros�  .0 €
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Maturantu/ki pripada tudi:
ź foto-album z dvema razrednima fotografijama,
ź video posnetek maturantskega plesa za vsakega maturanta/ko.

AFTER PARTY CLUB

Dovolite, da skupaj sestavimo mozaik dogodkov svečanega, enkratnega večera. Zaslužite si najboljše! 
Ples ne bo samo zabavna prireditev, bo zagotovo svečan dogodek. Besede naših gostov maturantskih 
plesov povedo vse: »To ni zgolj maturantski ples, je veliko več, je spektakel!«
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Ulično četvorko bomo 19. maja 2017 zopet zaplesali nad morjem v Portorožu.
ź brezplačni avtobusni prevoz iz Ljubljane in nazaj
ź a�er party v klubu Paprika ali na plaži 
ź četvorko, ki se jo boste naučili v Boleru za maturantski ples, boste lahko plesali tudi po plesu kadarkoli in 

kjerkoli. Po zagotovilih ljubljanskega župana g. Zorana Jankovića tudi v Ljubljani in to brezplačno za vse 
maturante.   h�p://4d.rtvslo.si/arhiv/posebna-ponudba/174406864Izjavo si lahko ogledate na( ) cca. 33. minuta 
oddaje.

Ker si lahko vzamete en dan med učenjem za maturo 

in ker si to zaslužite!



Se vidimo naslednje leto na obletnici !

 
 

 
 
 

 
 

 

From: Gasper [mailto:gasper.hull@gmail.com] 

Sent: Monday, April 25, 2016 4:08 PM

To: danijel.campa@bolero.si

Subject: Odziv na maturantski ples in slike

Pozdravljeni,

naprej bi se vam v imenu predstavnikov zahvalalil za nepozaben maturantski ples in odlično 

sodelovanje, ki smo ga pokazali ob organizaciji. Odziv dijakov, staršev in profesorjev je bil zelo 

pozi�ven in prav vsi so bili navdušeni nad izvedbo ter transformacijo prizorišča. Na odzive vodstva 

sicer še čakamo, vendar verjamem, da je bilo tudi njim po godu.

Kot drugo pa bi vas rad vprašal, kako bomo torej uredili s slikam (v ceno je vključen video ter razredni 

slike če se ne mo�m). Na sestanku je bilo rečeno, da se jih bo dalo dobi� v elektronski obliki, po 50 

centov na sliko, cena vseh slik pa bi se razdelila med vse dijake (tako bi vsi lahko dobili vse slike). 

Zanima me če to še drži?

Še enkrat hvala za prečudovit večer in lep pozdrav.

Gašper Hüll in predstavniki

Subject:

 

From:    Rajko Šugman <rajko_sugman@t-2.net> 
Date:    Sat, April 23, 2016 8:26 am

 

To:      info@bolero.si

 

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

 
 

Spoštovani,

 

kdor koli je včeraj delal maturitetni ples za gimnazijo Bežigrad v Stožicah,
moje iskrene čes�tke. Ker se vsaj 'malo' spoznam na takšne zadeve - toliko
bolj!

Naredili ste tudi pomemben propagandni korak naprej.

prof. dr. Rajko Šugman



Zadeva: Maturantski ples

 

Datum: 2016-04-23 11:27

 

Pošiljatelj: Jerca Kunsic <jerca.kunsic@gmail.com> 
Prejemnik: info@bolero.si

 
 

Najlepša hvala za nepozaben maturantski ples.

 

Jerca Kunšič, maturantka 4.MM

 
 
 
 

From:

 

Pika Fornezzi [mailto:pika.fornezzi@telemach.net] 
Sent:

 

Tuesday, April 26, 2016 2:50 PM

 

To:

 

'Danijel Čampa' <danijel.campa@bolero.si>

 

Subject:

 

RE: Fotografije z maturantskega plesa

 

Hvala lepa za slikce. Res ste se potrudili maksimalno. Pred š�rimi le� smo bili na maturantskem 
plesu starejšega sina, ravno tako Gimnazije Bežigrad, v izvedbi Plesne šole Urške na Gospodarskem 
razstavišču. Ni primerjave. Od ambienta, vzdušja, animacije maturantov, cateringa, vse je 
»š�malo«. Če se vam lahko še pisno kje zahvalim in vam naredim malo reklame, to storim z 
največjim veseljem. 

Hvala še enkrat in lep pozdrav

Pika Fornezzi Robič

 

Subject: Maturantski ples Gimnazije Bežigrad
From:    "Pika Fornezzi" <pika.fornezzi@telemach.net> 
Date:    Sun, April 24, 2016 1:36 pm
To:      info@bolero.si
--------------------------------------------------------------------------

Pozdravljeni,

Kot sem se že v petek zahvalila, je bila organizacija in izvedba maurantskega plesa Gimnazije Bežigrad 
res vrhunska, od začetka do konca!!!
Vsi pa nestrpno pričakujemo uradne fotografije našega slavnostnega dogodka.
Danes je nedelja, 24. 4.,  pa jih žal še vedno ni na vaši internetni strani.
Najbolj željno smo jih vsi priičakovali včeraj, danes...

Hvala in lep pozdrav

Pika Fornezzi Robič

  

 

 

 

 

From: Tatjana Kastelic [mailto:kastelic.tatjana@siol.net] 

Sent: Tuesday, April 26, 2016 9:41 AM

To: info@bolero.si

Subject: HVALA 

Importance: High

Spoštovani,

Upam, da bo to sporočilo prišlo v prave roke. Pišem kot ponosna mamica maturanta.

V petek, 22.4.2016, je Plesna šola Bolero organizirala v Stožicah maturantski ples za maturante 

Gimnazije Bežigrad. 

Bilo je nepozabno!

Dejstvo, da so naši otroci maturantje, ste še oplemeni�li s svojo organizacijo: iz športne dvorane ste 

naredili slovesen prostor, poskrbeli ste za detalje kot so npr: rožica na mizi, pokrov na predjedi, 

svečka pri večerji, »laser show« med pripravo večerje, lestenci, mladi natakarji so bili vljudni in 

prijazni, hrana korektna, izbor glasbe in dobro petje in igranje glasbene skupine na mestu, voditeljica 

programa je bila duhovita, 

 
plesna mojstrica ga. Janja Pušl pa je dodala piko na i: s svojim nevsiljivim, 

prijetnim vodenjem. Celoten program je bil smiselno sestavljen, ne predolg ali razvlečen.

Dogodek je bil slavnosten, ganljiv, svečan, a kljub temu ravno prav sproščen in mladostno iskriv! 

Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujem in vam želim, da boste lahko še mnogim generacijam 

maturantov in njihovim staršem v�snili nepozaben spomin na maturantski ples.

Tatjana Kastelic

 


