
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA 

poleg že prepoznavnih Klavirskih dni in izdajanja revije 

Virkla skupaj s slovenskimi glasbenimi šolami organizira 

koncertni cikel Pianissimo. Namenjen je mladim 

pianistom, ki so že diplomirali in prvonagrajencem 

državnega tekmovanja učencev, dijakov in študentov glasbe 

TEMSIG. S tem jim ponuja možnost pridobivanja potrebnih 

in dragocenih koncertantih izkušenj in uveljavljanja v širšem 

okolju.  

 

S ciklom Pianissimo društvo ni želelo konkurirati nekaterim 

že uveljavljenim koncertnim ciklom, ampak ponuditi 

dodatno možnost mladim pianistom, ki želijo nastopati.  

Hvala glasbenim šolam, da poleg svojih obveznosti 

podpirajo tovrstno koncertno aktivnost. 

 

V sezoni 2016/17 se bodo v ciklu Pianissimo predstavili 

zmagovalci 2a, 2b in 3b kategorij 45. tekmovanja TEMSIG: 

Robin Vodeb, Nace Slak in Tim Jančar.  

 

Obilo užitkov ob poslušanju! 
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Sreda, 18. 01. 2017 ob 19.00 

Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi 

 



Program 
 
J. S. BACH (1685-1750) 
Preludij in fuga v g-molu iz WTK II, BWV 885 
Preludij in fuga v A-duru iz WTK II, BWV 888 
Preludij in fuga v h-molu iz WTK II, BWV 893 
 
 

 
L. van BEETHOVEN (1770-1827) 
Sonata št. 3 v C-duru, op. 2 

1. Allegro con brio 

2. Adagio  

3. Allegro 

4. Allegro assai 

 
 

 
 

 

F. CHOPIN (1810-1849) 
Etuda št. 8 v F-duru, op. 10 
Etuda št. 2 v a-molu, op. 10 
Etuda št. 4 v cis-molu, op. 10 
 
 
F. CHOPIN   
Scherzo št. 3 v cis-molu, op. 39 
 

 

 

 

O izvajalki: 

 

Robin Vodeb (2000) je klavir pričela igrati pri sedmih letih. Trenutno 
obiskuje 2. letnik vzporednega glasbenega izobraževanja umetniške 
gimnazije, ki ga izvajata I. gimnazija v Celju in Glasbena šola Celje ter 
Gimnazijo Celje-Center, smer vzgojiteljski tehnik. V svojem dosedanjem 
glasbenem izobraževanju je nanizala že kar nekaj vidnih uspehov na 
klavirskih tekmovanjih. Prve rezultate (2010 in 2013) je dosegla s 
srebrnima priznanjema na Regijskem tekmovanju celjskega in 
koroškega območja. V letu 2011 se je razveselila 1. nagrade in 1. mesta na 
mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Srbiji. Sledilo je zlato 
priznanje na mednarodnem koroškem klavirskem tekmovanju v Radljah 
ob Dravi. Leta 2013(decembra) je nastopila tudi na mednarodnem 
tekmovanju Tartini v Piranu in dosegla prvo nagrado. Od trinajstega leta 
nastopa tudi v klavirskem duu s sestro Špelo. Predlani sta tako na 
regijskem tekmovanju TEMSIG dosegli zlato priznanje, na državnem 
tekmovanju mladih glasbenikov RS v Idriji pa srebrno priznanje. V 
juniju 2014 je s sestro nastopala v Italiji, na mednarodnem tekmovanju 
Tomaž Holmar, kjer sta si priigrali 100 točk. V novembru in decembru 
2014 je osvojila dve prvi nagradi – na mednarodnem tekmovanju Citta 
di Gorizia v Gorici in na mednarodnem tekmovanju ARSNOVA v Trstu, 
v juniju 2015 pa še visoko drugo nagrado na Mednarodnem tekmovanju 
Tomaž Holmar v Italiji. Igra tudi v komorni skupini z dvema flavtama, s 
katerimi so predlani na državnem tekmovanju zmagale in osvojile 1. 
nagrado. Lani je na državnem tekmovanju Temsig v disciplini klavir solo 
prav tako osvojila 1. nagrado, nagradno snemanje v studiu PianoRoom, 
nagradne recitale v okviru ciklusa Društva klavirskih pedagogov 
Slovenije EPTA Pianissimo in celovečerni koncert Hiše kulture Celje. Da 
bi kar najbolje teorijo povezala s prakso, se redno udeležuje raznih 
klavirskih seminarjev (Lovro Pogorelić, Ruben Dalibaltayan, Sijavuš 
Gadžijev, Simon Trpčeski, Julija Gubaidullina). Šest let se je klavirja 
učila v razredu Renate Pintar, od septembra 2013 pa v razredu Primoža 
Mavriča. Od vsega naštetega ji še vedno največ pomenita sama glasba in 
čudovit klavirski zvok – ali kot pravi sama: »Tisti, ki me poznajo, vedo, 
da ne govorim rada. Govorim pa skozi glasbo, saj glasba pove več kot vse 
besede.« 
 


