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@ustvarjalec

Ena na ena.  Učitelj : učenec.  V isti učilnici, za istim klavirjem. Dan za dnem.

Mojster in vajenec lahko odstirata nove perspektive, četudi prstki preigravajo že slišano?

Slovensko glasbeno šolstvo nam s svojo tradicijo narekuje spoštljivost do predajanja glasbenih znanj mlajšim 
generacijam. Že pregovorno legendarni slovenski klavirski pedagogi, med katerimi je tudi naš domžalski Aci 

Bertoncelj, so vsem nam tlakovali pot v bogati klavirski svet. Je danes še moč kaj dodati? Seveda! Vsakomur, ki 
se je kdaj vsaj poskušal približati Lepoti in Glasbi skozi svet črno-belih klavirskih tipk, je lahko hitro postalo jasno, 
da skriva ta, navidezno monokromatski svet, še mnoga neodkrita prostranstva domišljije, ki glasbene pustolovce 

čakajo na odkritje. Na paleti klavirskih mojstrov in njihovih nadobudnih učencev se vsak dan skriva na tisoče barv, 
ki se, tako se zdi, neredko – Ker prehitro živimo? Ker hočemo preveč? – potuhnejo.

Letos boste slovenski pianisti gostje Glasbene šole Domžale. Naj vam bodo 18. slovenski klavirski dnevi vnovičen 
navdih v odkrivanju živopisnih svetov, skritih med črno in belo!

Spoštovane pianistke, cenjeni pianisti – dobrodošli v Domžalah!

Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale

Dobrodošli v Kreaciji KD 2018

Primož Mavrič, predsednik Društva klavirskih pedagogov Slovenije - EPTA

#ustvarjam?@ustvarjam!#crno-beli svet v barvah#
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Petek ,  16 .  november  2018#Urnik 

08.30 - 09.15

09.15 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.30

15.30 - 16.00

prihod in registracija

Pozdravni nagovor - predsednik DKPS EPTA in ravnateljica GŠ Domžale
Projekti šol: Glasbena šola Domžale - Blaž Pucihar: KLAVIRSKI ČARODEJ

odmor

EPTA forum: Ilonka Pucihar - IMPROVIZACIJA – ZAKAJ IN KAKO?

odmor

Projekti šol: Glasbena šola Celje in I. gimnazija v Celju - Davorin Dolinšek: OŽBI IN KUMULONIMBUS

odmor

EPTA forum: Primož Mavrič
                              EKSPERIMENTIRAM IN PROGRAMIRAM - vadim ustvarjalno, zavestno in ciljno

kosilo

Koncert: Duo Scaramouche - ob 75. obletnici smrti Sergeja Rahmaninova

16.00 - 16.15 odmor

16.15 - 16.45

16.45 - 17.00 odmor

17.00 - 18.15

18.15 - 18.30 odmor

EPTA forum: Marjana Vajngerl in profesorice Konservatorija za glasbo in balet Maribor
            JANKO RAVNIK IN NJEGOVE TRI LJUBEZNI USTVARJANJA 18.30 - 19.30

19.30 - 20.00 odmor

Filmska projekcija: V kraljestvu Zlatoroga - avtorska glasba: Andrej Goričar20.00 - 21.15

08.30 - 09.15

09.15 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.15

15.15 - 16.00

kava in čaj, registracija

Projekti šol: Glasbena šola Žalec - C. Saint-Saens: ŽIVALSKI KARNEVAL

odmor

odmor

Osrednje predavanje: Paul Harris - KAKO POSTATI VIRTUOZ POUČEVANJA 1. del 

odmor

kosilo

16.00 - 16.15 odmor

16.15 - 16.45

16.45 - 17.00 odmor

17.00 - 18.00 Okrogla miza: EPTA VČERAJ, DANES IN JUTRI - vodita Romana Bizjak Saje in Damjana Zupan

18.00 - 18.30 odmor

18.30 - 19.30

Sobota ,  17 .  november  2018

Projekti šol: Glasbena šola Kranj - VSAK PO SVOJE - učenci Jasmine Pogačnik izvajajo lastne skladbe

Osrednje predavanje: Paul Harris - KAKO POSTATI VIRTUOZ POUČEVANJA 2. del 

Projekti šol: Akademija za glasbo Ljubljana
                             LETNI ČASI - ob 125. obletnici smrti Petra Iljiča Čajkovskega

Koncert: Jure Goručan - ob 75. obletnici smrti Sergeja Rahmaninova

19.30 družabno srečanje s pogostitvijo

Urnik je informativne narave. 
Organizator si pridržuje pravico do njegove spremembe.
www.epta.si, tajnistvo@epta.si

#Urnik 

EPTA ucitelji: Mila Živulović - pogovori s slovenskimi klavirskimi pedagogi, vodi Veronika Šarec

Obcni zbor: volitve in odprta razprava

Vecerni koncert: Jan Sever - VEČER SOLO IMPROVIZACIJE
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Glasbena šola Domžale
KLAVIRSKI ČARODEJ

Nekega poletnega dne se je daleč stran od velikega mesta v svoji podeželski vili Klavirski Čarodej usedel za svoj klavir, 
da bi končno skomponiral veliko simfonično suito, ki jo je že dolgo časa poslušal v svoji glavi. Klavirski Čarodej je bil 
nekoliko poseben; živel je čisto sam v svoji vili. Na stenah je imel polne police knjig, plošč, notnih izdaj, raznih spominkov, 
plaket in nagrad, ki so bile debelo obložene s prahom. V trenutku, ko želi napisati prvi takt suite, nekdo potrka na vrata ...

Nova zbirka Blaža Puciharja z naslovom “Klavirski Čarodej”, ki na odru zaživi kot glasbena pravljica, je zbirka dvanajstih 
skladb za mlade pianiste. Povezana je v zgodbo, ki govori o njegovi ljubezni in predanosti klavirju, spoštovanju različnih 
stilov igranja in pomenu improvizacije. Klavirski Čarodej za vsakega mladega pianista v svoji skrinji poišče posebno 
skladbo za  “Koncert presenečenja”, na katerem pa največje presenečenje doleti prav njega.

BLAŽ PUCIHAR

Pianist Blaž Pucihar (1977) je z odliko diplomiral na 
ljubljanski Akademiji za glasbo pri prof. Dubravki 
Tomšič Srebotnjak. Kot pianist in komorni glasbenik 
je koncertiral in snemal v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na 
Hrvaškem, Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji in ZDA. 
Nemška založba Edition Kossack in ameriška 
založba ALRY zelo uspešno predstavljata njegove 
skladbe, ki se izvajajo na tekmovanjih in koncertih 
od ZDA do Japonske. Pri njem naročajo skladbe 
umetniki iz celega sveta. V obdobju 2014-2021 je 
angleška zveza Kraljevih glasbenih šol ABRSM v svoj 
učni načrt, ki se izvaja v 90 državah sveta, uvrstila že 
štiri njegove skladbe. Na ameriškem mednarodnem 
tekmovanju NFA so v letih 2014-2018 zmagale že 
štiri njegove edicije v samozaložbi PuciharMusic. 
Blaž Pucihar je tudi avtor glasbenih pravljic “Lunina 
čarobna flavtica” in “Glej Larsa z Marsa!”. Kadar ne 
komponira, kot učitelj klavirja predaja svoje znanje 
na Glasbeni šoli Domžale ali korepetira pouk baleta 
na Glasbeni šoli Kamnik.

#Projekti šol
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Ana Šarec, 1. razred, mentor  Blaž Pucihar

Maks Beovič, 2. razred, mentor  Blaž Pucihar

Katjuša Homšak, 4. razred, mentorica  Romana Bizjak Saje

Maša Počivavšek,  6. razred, mentorica  Meta Novak

Špela Kovič, 5.razred, mentorica Laura Medved Šemrov

Jona Kobler, 4. razred, mentor  Miha Nagode

Enej Podlesek, 7. razred, mentor Jože Smrekar

Blaž Pirnat k.g., mentor Jan Sever

Klemen Korenjak, 5. razred, mentor Miha Nagode

Maša Kovič, 5.razred, mentorica Laura Medved Šemrov

Tjaša Per, 6. razred, mentorica Olga Stele

Veronika Vugrinec, 6. razred in Nika Sedlak, 7. razred, 
mentorica Romana Bizjak Saje

Avtor besedila in glasbe Blaž Pucihar
Pripovedovalec  Vladimir Greblo
Klavirski čarodej  Jože Drabik
Učiteljica Duša  Maja Gorenc
Baletki   Daša Resnik in Manca Andrić - učenki 6. razreda baleta 
   Glasbena šola Kamnik - koreografija: Ana Trojnar
Glasbene spremljave Blaž Pucihar, Studio PuciharMusic
Vodnica psa  Mia Zahariaš
Čarodejev pes  Maestro
Izdelava scene  Andreja Humar in Laura Medved Šemrov

1. Doremistika

2. 1-2-3 Tunel

3. Sladki akordi

4. Črna čokolada

5. Baletni nastop

6. Pop-corn

7. Čista 5

8. Blues nočnih muz

9. Jazz tobogan

10. Hitri prsti

11. Klavirsko srce

12. Za Dušo, štiriročno

Blaž Pucihar - KLAVIRSKI ČARODEJ, glasbena pravljica
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dr. Ilonka Pucihar
IMPROVIZACIJA: ZAKAJ IN KAKO?

Smisel ustvarjanja je v prvi vrsti doseganje osebnega zadovoljstva, blagostanja. Tako lahko tudi improvizacija kot 
temeljna glasbeno-ustvarjalna dejavnost predstavlja vir iskanja izpolnjujočih izkušenj. Z raziskavo, v kateri smo 
anketirali 95 učiteljev klavirja slovenskih javnih glasbenih šol, smo ugotovili, da se večina učiteljev sicer odloča za 
‘’klasično’’ poučevanje klavirja s poudarkom na učenju in interpretaciji zapisanih glasbenih del, kljub temu pa so 
improvizaciji naklonjeni in ji pripisujejo pomembno vlogo. Predstavljen bo pristop vključevanja improvizacije v pouk 
klavirja, ki je sestavni del zbirke učbenikov za učenje klavirja Moj prijatelj klavir (Pucihar. I. in Pucihar J., 2010 - 2012) in 
nekateri izsledki kvalitativne raziskave, multiple študije primera, s katero smo ovrednotili in preverjali omenjen pristop. 
Vzorec predstavlja štirinajst učencev klavirja, ki so bili v šolskem letu 2013/2014 poučevani z redno in sistematično 
vključeno improvizacijo. Strnjene izjave in pisna poročila učencev in njihovih staršev pričajo o pomembni vlogi 
improvizacije pri mnogih dejavnikih glasbenega in osebnostnega razvoja učencev.

Dr. Ilonka Pucihar je akademska glasbenica pianistka, profesorica klavirja, Body-Mind Centering somatska gibalna 
pedagoginja (SME) in ima Pedagoško diplomo Edgar Willems. Poučuje klavir na Glasbeni šoli Vrhnika in kot asistentka 
predava Specialno didaktiko in Pedagoško prakso 1 na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Z možem Jakom Puciharjem 
deli avtorstvo zbirke učbenikov za učenje klavirja z naslovom Moj prijatelj klavir, katere prvi in drugi del sta prevedena 
v hrvaški jezik, prvi del pa tudi v angleščino. Redno predava na znanstvenih, pianističnih in pedagoških konferencah 
ter vodi delavnice po Sloveniji in tujini (Hrvaška, Srbija, Črna gora, Avstrija, ZDA, Švica). Je članica tria Clavimerata, s 
katerim je snemala za Radio Slovenija, Radio Maribor in posnela nekaj zgoščenk, v različnih komornih zasedbah pa 
je nastopala po domovini in gostovala v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Izraelu, Španiji, Italiji in na Nizozemskem.

#EPTA forum
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Glasbena šola Celje in 1. Gimnazija v Celju
Davorin Dolinšek: OŽBI IN KUMULONIMBUS
(glasbena pravljica za dramatičnega pripovedovalca in drzne pianiste)

Glasbena pravljica Ožbi in Kumulonimbus je primer sodobnega učnega pripomočka. Preplet klavirske glasbe in 
dramske recitacije mlade pianiste nagovarja k iskanju podobnosti, različnosti ter kompatibilnosti glasbe in jezika, 
pravljični svet v njih prebuja otroško domišljijo, zahteva po timskem delu pa v njih goji povezovalnost (ki je zaradi 
individualne narave pianističnega dela velikokrat zapostavljena). Vse to razbija vsakdanjo delovno rutino in krepi 
ustvarjalnost ter motivacijo. Glasbeno pravljico lahko dopolnjujeta tudi gib in slika; kot taka nudi priložnost za širše 
medpredmetno povezovanje.

Avtor je za pravljico dobil navdih na rodnem Koroškem. Dogajanje je postavljeno v Slovenjgraško kotlino, natančneje 
na Uršljo goro, nad katero se spušča strašni nevihtni oblak – kumulonimbus. Z njim se mora soočiti glavni junak – fantič 
Ožbi, ki ima posebno čarobno moč. Mu bo uspelo pobegniti iz krempljev bliskajoče pošasti?

Pravljica rada povabi v goste tudi odrasle bralce in poslušalce, saj se za otroško igrivostjo skrivajo globja življenjska 
sporočila. Avtor rad izpostavi dve, po njegovem ključni: »Ni vse slabo, česar se ustrašimo,« in: »V vsakomur in v vsem 
je moč najti seme dobrega.«

Glasbena pravljica OŽBI IN KUMULONIMBUS je izšla kot priloga k peti številki revije Virkla.

Besedilo in glasba Davorin Dolinšek
Pripovedovalec  Jure Juvan, 3. letnik, 
    mentor Davorin Dolinšek 
Pianisti   Nuša Žohar, 8. razred, 
    mentor Benjamin Govže
   Duo Nastja Vidrih, 3. letnik in Enej Vovk Šulgaj, 2. letnik
    mentorja Primož Mavrič in Tamara Povh
   Dejan Romih, 3. letnik, 
    mentor Primož Mavrič
   Duo Jure Juvan in Vitomir Janez Zagode, 3. letnik
    mentorja Davorin Dolinšek in Primož Mavrič

#Projekti šol
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Primož Mavrič
Eksperimentiram in programiram  – vadim ustvarjalno, zavestno in ciljno

Kje/kako je »shranjena« skladba, ki jo izvajam na nastopu? Kaj predstavlja telesno-živčno osnovo moje interpretacije 
in kako jo lahko učinkovito upoštevam/uporabljam med vadenjem? Kako lahko eksperimentiram in programiram 
za klavirjem?

Predavanje se bo dotaknilo nevroloških podlag in vrst glasbenega spomina, povzelo izsledke nekaterih študij s 
področja uspešnega učenja in pomnjenja ter jih povezalo z našim pianističnim vsakdanjikom. Poskušalo bo podati 
nekaj praktičnih nasvetov, kako izsledke teh študij uporabiti med samim vadenjem in pri pouku klavirja. Eden od 
ciljev tovrstnega početja bo približevanje k odgovoru na vprašanje: »Koliko ponovitev za največji učinek in v kakšnih 
razmikih?«

Labirint študija nove skladbe bomo tlorisno orisali skozi nekaj pojmov, ki lahko pomagajo pri uspešnejšem vadenju 
oziroma programiranju živčnih poti: eksperimentiranje in cementiranje; zadovoljivo in prekomerno učenje; strnjeno 

“piflanje” in ponavljanje z razmiki; samotestiranje; v.i.n.o.s.t.r.u.p.; ideja-zvok-gib in um-uho-telo.

Primož Mavrič je na Muzički akademiji v Zagrebu zaključil dodiplomski študij (Pavica Gvozdić) in podiplomsko 
umetniško izpopolnjevanje (Ruben Dalibaltayan), na Akademiji za glasbo v Ljubljani pa je magistriral s področja 
klavirske metodike in didaktike. Zaposlen je na osnovni in srednji stopnji Glasbene šole Celje in I. gimnaziji v Celju. 
Leta 2015 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani pridobil naziv asistenta za področje specialne didaktike klavirja, kjer 
od takrat poučuje predmeta specialna didaktika klavirja 2 in pedagoška praksa 2.

#EPTA forum

Učenci in dijaki njegovega razreda so na domačih in mednarodnih tekmovanjih osvojili preko 60 
nagrad in priznanj, od tega 40 prvih nagrad in zlatih priznanj, med drugim 12 prvih mest, ter petkrat 
prejeli najvišjo oceno – 100 točk. Trije dijaki so uspešno opravili sprejemni preizkus na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani in v Zagrebu.

V Sloveniji in tujini je izvedel preko 250 ur dodatnega javnega izobraževanja za klavirske pedagoge in 
učence/dijake (predavanja, seminarji, delavnice, mojstrski tečaji). Sodeluje kot član žirij na domačih 
in tujih klavirskih tekmovanjih.
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Duo Scaramouche - pianistki Neža Koželj in Nadja Rus - je začel delovati leta 2010 pod mentorstvom prof. Lidije 
Malahotky Haas, kasneje pa je njun mentor postal prof. Miha Haas. Trenutno sta študentki klavirskega dua na Akademiji 
za glasbo v Gradcu v razredu prof. Gila Garburga. Poleg rednega študija znanje širita tudi na različnih mojstrskih tečajih. 
Tako sta se poleti 2015 udeležili mednarodne klavirske akademije v Grčiji.

Na tekmovanju TEMSIG sta pianistki v letih 2011 in 2014 prejeli zlati plaketi in prvi nagradi, na različnih mednarodnih 
tekmovanjih pa dosegli pet prvih, dve drugi in eno tretjo nagrado. Prva nagrada na tekmovanju Golden Classical 
Music Awards jima je prinesla tudi nastop v koncertni dvorani Weill Recital Hall v Carnegie Hall v New Yorku.

Za solistični nastop z orkestrom Mariborske opere je duo Scaramouche prejel Prešernovo nagrado Akademije za 
glasbo. Pod taktirko Vasilija Petrenka sta z orkestrom EUYO (Evropski mladinski orkester) nastopili v okviru 64. Festivala 
Ljubljana.

S. Rachmaninov: Suita št. 1, op. 5 

1.     Barcarolla
2.     Noč... Ljubezen... 
3.     Solze
4.     Velikonočni zvonovi   

#Koncert

Duo Scaramouche
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Mila Živulović
Pogovori s slovenskimi klavirskimi pedagogi
Pogovor vodi Veronika Šarec

Čeprav so odraščali v delavski družini, je vseh pet Vavpetičevih otrok igralo na različne inštrumente.Trem je glasba 
postala tudi poklic. Milka je nižjo glasbeno šolo obiskovala v rojstnih Domžalah. Za sprejemni izpit na Srednji glasbeni 
šoli v Ljubljani jo je pripravila Rezka Mihelčič, kasneje poročena Jurca. Prava ljubezen do pedagoškega dela, ki je 
začrtala Milino poklicno in življenjsko pot, pa je prišla s srednješolsko profesorico klavirja - legendarno Darinko 
Bernetič. Akademijo za glasbo je končala v razredu profesorja Antona Ravnika.

Še kot študentka je na povabilo pokojnega ravnatelja Glasbene šole Domžale Staneta Habeta začela s poučevanjem 
klavirja na podružnici v Moravčah. Kasneje se je njeno delo preselilo v Domžale, na paleti njenega pedagoškega dela 
pa se je poleg rednih klavirskih ur znašlo marsikaj: eksperimentalni pouk klavirja, spremljanje inštrumentalistov in 
pevcev … Na pomoč je priskočila osnovnošolskim pevskim zborom, sodelovala v Simfoničnem orkestru Domžale-
Kamnik. Posebno veselje so ji nudile glasbene urice v vrtcih in predstavitve instrumentov za najmlajše. Dve leti je 
pouk klavirja zamenjala s povsem drugačnim delom - postala je ravnateljica Glasbene šole Domžale. 

Z učenci in kot korepetitorka je sodelovala na neštetih nastopih, revijah, snemanjih in republiških tekmovanjih. Slednja 
so njenemu učencu prinesla tudi veselje in potrditev zlate plakete. Delo s srcem je navdušilo mnoge pianiste, ki so 
se šolali v njenem razredu, zato ni prav nič čudnega, da so nekateri njeni učenci vzeli glasbo za svojo do te mere, da 
jim je postala poklicna pot. Danes na Glasbeni šoli Domžale poučujeta klavir dve učiteljici, ki sta svoje prve glasbene 
korake prehodili prav z njo. 

#EPTA ucitelji

Mila Živulović je s svojim strokovnim delom in 
delovanjem na različnih ljubiteljskih področjih 
obogatila glasbeno  življenje v Domžalah. 
Za izjemne rezultate na področju glasbene 
pedagogike je leta 1982 prejela občinsko diplomo, 
leta 2010 pa državno priznanje Frana Gerbiča.
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Skladatelj, pianist, klavirski pedagog, fotograf in režiser prvega slovenskega celovečernega filma Janko Ravnik se 
je rodil leta 1891 v Bohinjski Bistrici. Ob prihodu na slovensko glasbeno prizorišče leta 1912 so posebno pozornost 
pritegnila njegova klavirska dela, ki so odpirala novo poglavje slovenske klavirske ustvarjalnosti. Ljubezen do gora ga 
je zvabila, da se je začel ukvarjati s fotografijo in Ravnikovi fotografski začetki sovpadajo z njegovimi skladateljskimi 
prvenci. Izjemnim fotografskim dosežkom je tako leta 1931 sledil film V Kraljestvu Zlatoroga, katerega snemalec, 
režiser in montažer je bil prav Janko Ravnik.

Od leta 1926 do leta 1962 je v svoji dolgi dobi pedagoškega ustvarjanja vzgojil vrsto izjemnih pianistov. Med 
najpomembnejšimi učenci oziroma študenti so bili Marijan Lipovšek, Pavel Šivic, Milivoj Šurbek, Zdenka Novak, Tanja 
Zrimšek, Igor Dekleva in številni drugi.

Oris Ravnikove ustvarjalnosti, obogaten s fotografijo, glasbo in filmom, bodo z izvedbo Ravnikovih klavirskih skladb 
popestrile profesorice klavirja Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru Mirjam Strlič, Janja Panzi, Metka Žižek, 
Lana Stergulec in Urška Roškar. 

Glasbena pot Marjane Vajngerl se je začela v Slovenski Bistrici, kjer je odraščala in obiskovala nižjo glasbeno šolo. 
Po opravljeni prvi gimnaziji se je vpisala na Srednjo glasbeno šolo v Mariboru in študij nadaljevala na  Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, kjer je leta 1993 zaključila prvo stopnjo študija klavirja v razredu profesor Tanje Zrimšek.

Marjana Vajngerl  
Janko Ravnik in njegove tri ljubezni ustvarjanja – glasba, film in fotografija

Metka Žižek Janko Ravnik: Večerna pesem
Janja Panzi Janko Ravnik: Dolcissimo
Urška Roškar Janko Ravnik: Čuteči duši
Mirjam Strlič Janko Ravnik: Moment
Lana Stergulec Janko Ravnik: List v album

#EPTA forum V času študija je bila zaposlena na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Mariboru, kjer poučuje še sedaj. 
Vodilo njenega pedagoškega dela sta neizmerna 
ljubezen do glasbe ter želja posredovati svoja znanja 
in bogata občutja mladim glasbenikom. Vzgojila je 
lepo število glasbenih pedagogov, nekateri pa so si 
poiskali drugačno profesionalno pot. S svojimi učenci 
se udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer 
kot mentorica in korepetitorka dosega lepe rezultate. 
Leta 2010 je pridobila strokovni naziv svetnica.

Želja po njenem osebnostnem razvoju jo je leta 2016 
pripeljala na Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, 
kjer je pod mentorstvom dr. Jerneja Weissa zaključila 
magisterij z naslovom »Pomen Janka Ravnika v slovenski 
klavirski pedagogiki«. Iz naloge črpa navdih tudi za 
današnjo predstavitev, ki je namenjena vsem pianistom, 
ki tega dela naše zgodovine ne poznajo najbolje.
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V kraljestvu zlatoroga
Film Janka Ravnika 
Avtorska glasba: Andrej Goričar 
Glasbo izvajajo Andrej Goričar, Matej Haas, Jakob Bobek in Milan Hudnik

Glasbo Andreja Goričarja za film V kraljestvu Zlatoroga je krstno izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko 
Helmuta Imiga ob 100-letnici slovenskega filma leta 2005. Letos pa je Andrej pripravil še kvartetno različico, ki je bila 
prvič izvedena poleti v Švici. Tako kot takrat, se bodo tudi tokrat Andreju, ki bo za klavirjem, pridružili Matej Haas na 
violini, Jakob Bobek na klarinetu in Milan Hudnik na violončelu.

 Filmska projekcija
Andrej Goričar, pianist, profesor in skladatelj, je avtor številnih klasičnih, odrskih in filmskih kompozicij. S svojim 
koncertom za klavir in orkester Ex Anima je zmagovalec Mednarodnega tekmovanja skladateljev ‘’2 Agosto’’ v Bologni 
2010. Kot pianist je prejemnik študentske Prešernove nagrade (Beethovnov 5. klavirski koncert z Orkestrom Slovenske  
filharmonije in Markom Letonjo), med pomembnejšimi koncerti  je njegova izvedba Gershwinove Rapsodije v modrem 
s  Carlom Davisom in Simfoniki RTV Slovenija. Bil je prvi ravnatelj GŠ v Zavodu sv. Stanislava in je hišni pianist Slovenske 
Kinoteke že od leta 1996.

Violinist Matej Haas, je študiral na univerzi Mozarteum Salzburg ter na glasbeni akademiji v Baslu. Je večkratni 
nagrajenec in dobitnik zlatih plaket TEMSIG-a ter nagrajenec mednarodnih violinskih tekmovanj. Leta 2008 je prejel 
Škerjančevo nagrado SGBŠ Ljubljana. Sodeluje z orkestri Philharmonie Salzburg, Bayerische Kammerphilharmonie, 
Österreichisch-Koreanische Philharmonie, Ljubljanskimi solisti in drugimi. Koncertira v komornih zasedbah (cikel Carpe 
Artem, Noč slovenskih skladateljev, abonma Akademije za glasbo ...), snema za RTV Slovenija. Od 2017 je asistent za 
violino na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Jakob Bobek, klarinetist, je diplomski in podiplomski študij končal pri Slavku Goričarju. Je prejemnik nagrade Antonia 
Tarsie, študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo, dveh prvih nagrad na mednarodni poletni akademiji v 
Raachu v Avstriji ter več prvih nagrad na tekmovanjih TEMSIG. Izpopolnjeval se je pri različnih mojstrih (Mann, Neidich, 
Hlavač, Hue ...). S številnimi nastopi doma in širom Evrope se je uveljavil kot solistični in komorni glasbenik. Od leta 
2007 je redno zaposlen kot prvi klarinetist orkestra SNG Opera in balet Ljubljana.

Milan Hudnik, violončelist,  je diplomski in podiplomski študij končal pri Cirilu Škerjancu na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Je nagrajenec številnih državnih in mednarodnih tekmovanj. Deluje kot komorni glasbenik, največ v duu s 
pianistko Hermino Hudnik, s triom Unico, s Komornim orkestrom Društva slovenskih skladateljev, kot solist s simfoniki 
RTV Slovenija, z Orkestrom slovenske filharmonije in mnogimi drugimi.  Je profesor na KGB Ljubljana in namestnik 
soločelista v orkestru RTV Slovenija.

’’Vsak narod ima v svoji zgodovini mejnike, ki začenjajo novo dobo. 
Eden od njih, na področju filmske umetnosti, je prvi slovenski 
celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga, ki ga je s sodelavci iz 
turistovskega kluba Skala posnel in režiral Janko Ravnik. Prvič 
je bil predvajan v Unionski dvorani v Ljubljani 28. avgusta 1931.

Janko Ravnik je v šali pripovedoval, da so ga v klubu Skala izbrali 
za filmskega snemalca zato, ker je kot “muzik” bil sposoben 
enakomerno vrteti ročico na stari Ertlovi kameri, na katero so 
film posneli. 

No, na koncu je film uspel, oživil čudovito slovensko zemljo in 
njene ljudi, celo nekaj romantične zgodbe se je napletlo vmes. 
Nazadnje pa je postal prvi slovenski celovečerni nemi film.’’

(Vir: Društvo Jarina Bohinj)

#
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Glasbena šola “Risto Savin” Žalec
Camille Saint-Saëns: ŽIVALSKI KARNEVAL

Klavirski oddelek Glasbene šole »Risto Savin« Žalec se je za projekt Živalski karneval Camilla Saint-Saënsa odločil 
zaradi želje po komornem ustvarjanju in povezovanju otrok. Poleg učenk in učencev klavirskega oddelka sodeluje 
pri projektu celoten oddelek nauka o glasbi, kjer so učenci na temo posameznih stavkov ustvarili slike, ki so prisotne 
skozi vse glasbeno dogajanje. V komornem orkestru sodelujejo tudi učitelji drugih instrumentov. 

Mnogo učencev klavirskega oddelka se je pri tem projektu prvič srečalo z vlogo solista z orkestrom, kar je za njih 
izjemna izkušnja in dobra popotnica za prihodnje delo. Naučili so se medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z 
dirigentom, natančnejšega poslušanja ter analiziranja in muziciranja.

Živalski karneval sestavlja 14 stavkov, le-te pa spretno tke skupaj povezovalec, ki občinstvo pelje iz stavka v stavek in 
na tak način celotno zgodbo še dodatno popestri.

#Projekti šol
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Ema Oblak, 7. razred in Jošt Randl, 7. razred

Julija Krajnc, 6. razred in Martin Žekar, 7. razred

Hana Gorišek, 8. razred in Tajda Randl, 8. razred

Tajda Randl, 8. razred               

Luka Srebre, kontrabas, 5. razred in Martin Žekar, 7. razred

Nuša Rogl, 8. razred in Ana Cizej, 8. razred

Janez Vošner, 7. razred, Tjaša Jazbinšek, 8. razred, 
Nikita Peternel in Maya Muhek Inkret, balet, 6. razred (lastna koreografija).

Orkester

Vita Sonjak, 8. razred, Eva Četina, 7. razred
in Klemen Kodrun, klarinet, 6. razred

Julija Krajnc, 6. razred in Hana Gorišek, 8. razred

Vita Sonjak, 8. razred in Tajda Randl, 8. razred

Janez Vošner, 7. razred in Jurij Plaskan, 7. razred

Nuša Rogl, 8. razred, Ana Cizej, 8. razred
Naj Zazijal, violončelo, 7. razred in Zala Kuhar, balet, 6. razred

Tjaša Jazbinšek, 8. razred in Janez Vošner, 7. razred

Mentorji:

Irena Kralj, Magdalena Navodnik, Melita Estigarribia Villasanti, Željka Kolenc, Janja Belej, Ines Mandelj, 
Edvard Rebernik, Janez Avšič, Maja Keblič.

Dirigent   Januš Rasiewicz
Člani orkestra:  Jana Hrovat, violina
   Sara Jezernik Špec, violina
   Katja Žekar, viola
   Maja Keblič, violončelo
   Janez Avšič, kontrabas
   Agata Gojkošek, flavta
   Edvard Rebernik, klarinet
   Dejan Tamše, tolkala
Pripovedovalec  Ambrož Kvartič
Idejna zasnova
in oblikovanje teksta Irena Kralj

Komorni godalni orkester Glasbene šole »Risto Savin« Žalec s solisti
Camille Saint-Saëns: ŽIVALSKI KARNEVAL

1. Uvod in levja kraljeva koračnica

2. Kokoši in petelini

3. Divji osli

4. Želve          

5. Slon

6. Kenguruji

7. Akvarij

8. Osebe z velikimi ušesi

9. Kukavica v gozdu

10. Ptičnica

11. Pianisti

12. Fosili

13. Labod

14. Finale
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Glasbena šola Kranj
VSAK PO SVOJE

Potem ko učenci zapustijo glasbeno šolo, si pogosto ne drznejo več sesti h klavirju. Skladbe, ki so jih bili naštudirali, 
so pozabili, brez not pa so nemočni.

Ustvarjanje lastnih improviziranih skladb ima dva temeljna cilja: razvijati domišljijo in posluh ter opogumljati učence, 
da niso vredne le zapisane skladbe izšolanih skladateljev, ampak tudi nekaj, kar je zraslo kot plod njihove lastne 
domiselnosti. Igranje klavirja naj bo tudi IGRA, torej igrivo, iznajdljivo igračkanje s toni in izmišljanje lastnih zvočnih 
kombinacij. 

Učenci pripravijo drobce glasbenih zamisli, ki se ob diskretnem mentorstvu učiteljice Jasmine Pogačnik  oblikujejo 
v kakšno od uveljavljenih form - skladbe tako dobe rep in glavo. Vsako leto predstavijo na razrednem nastopu svoje 
glasbene domislice. Ob tem odpade običajna trema - vse, kar zaigrajo, je pravilno, saj je skladba njihova. Letos so 
oblikovali svojo točko celostno - glasbi so dodali zgodbo in sliko v obliki projekcije. Nastalo je simpatično “sračje 
gnezdo” raznorodnih izdelkov.

#Projekti šol

Tara Dimitrijević, 2. razred

Pia Jazbec, 2. razred

Iris Angelika Buh, 4. razred

Ema Zarnik, 4. razred

Bine Bratuš, 4. razred

Natan Polenec, 3. razred

Ela Celar, 5. razred

Ines Bitenc, 4. razred

Iza Oštir, 6. razred

Pia Potnik, 8. razred

Luka Burjek, 4. razred

Ajda Juvan, 6. razred

Lara Burjek, 7. razred

1. Na sprehodu

2. Nočna mora

3. Morska deklica se potepa

4. Žaba na obisku pri jezeru

5. Motorna skladba

6. Dan v mojem življenju

7. Glasba skozi moj dan

8. Sladka skladba

9. Izara - pasja simfonija

10. Improvizacija

11. Grozljiva hiša

12. Jesensko razpoloženje

13. Boogie Woogie Googie

Vsi mladi pianisti-komponisti ustvarjajo v razredu Jasmine Pogačnik in so učenci Glasbene šole Kranj.
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Paul Harris
“Kako postati virtuoz poučevanja inštrumenta?”

Paul Harris bo na podlagi svoje edinstvene knjige Virtuozni učitelj (The Virtuoso Teacher) pripravil inspirativno 
predavanje, kako lahko učitelj postane virtuoz poučevanja instrumenta. Poglobljeno bo predstavil temeljne dejavnike 
učnega procesa in lika učitelja instrumenta. Predavanje bo učitelje povabilo, da sebe in svoje delo osvetlijo iz povsem 
nove perspektive ter jih usmerilo v razmislek.

Paul Harris je eden najvplivnejših britanskih glasbenih pedagogov. 
Študij klarineta je zaključil na Royal Academy of Music v Londonu, kjer 
je prejel nagrado August Manns za izjemne izvajalske dosežke. Poleg 
izjemnega ustvarjalnega opusa, ki obsega več kot 600 del, Paul poučuje 
na Royal Academy of Music v Londonu. Kot ugleden pedagog, učitelj 
klarineta, skladatelj in pisatelj predava učiteljem po vsem svetu. V svojih 
predavanjih združuje tako principe glasbenega nastopanja kot tudi 
principe glasbenega izobraževanja. S svojimi inspirativnimi mojstrskimi 
tečaji, predavanji in delavnicami pomembno vpliva na tisoče mladih 
glasbenikov in učiteljev po vsem svetu.

#Osrednje predavanje
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Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
Peter Iljič Čajkovski: LETNI ČASI, suita za klavir op. 37a

Januar - Ob kaminu
Februar - Karneval

Marec - Škrjančkova pesem
April - Zvončnica

Maj - Bele noči
Junij - Barkarola

Julij - Pesem koscev
Avgust - Žetev

September - Lov
Oktober  - Jesenska pesem

November - Trojka
December - Božič

#Projekti šol

Urban Slapničar, mentor red. prof. Tomaž Petrač

Darko Arsov, mentor izr. prof. Vladimir Mlinarić

Ana Maria Beguš, mentorica red. prof. Tatjana Ognjanovič

Alvin Čućić, mentor red. prof. Hinko Haas

Saša Malek, mentorica zasl. prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak

Sara Köveš, mentor gost. red. prof. Aleksandar Serdar

Štirje letni časi, op. 37,  je cikel dvanajstih krajših karakternih skladb, pisanih za solo klavir, komponiranih  po naročilu 
Nikolaja Matvejeviča Bernarda, urednika glasbene revije Nouvellist, leta 1876. Skladbe naslikajo karakterje posameznih 
mesecev severne hemisfere. Vsaka kot podnaslov nosi tudi epitaf aktualnih pesnikov tega obdobja.

Za okus novembrske melanholije …

“November: Trojka
Ne oziraj se na pot v osamljenosti svoji,
hiti ne za trojko.
Zatri za vselej hrepenenje svojega srca.”

Nikolaj Nekrasov



36 37

Jure Goručan

Sergej Rahmaninov: Sonata za klavir št. 2 v b molu, op. 36 

1. stavek: Allegro agitato

2. stavek: Non allegro – Lento

3. stavek: L’istesso tempo - Allegro molto

Jure Goručan, rojen leta 1992 v Ljubljani, je mladi slovenski pianist, občasno pa tudi tolkalist, improvizator ter aranžer. 
Klavirja se je učil pri Martini Puhar, Elizabeti Demšar Zupan ter Selmi Chicco, nadaljeval pa pri štirinajstih v nemškem 
Kölnu pri Arbu Valdmi in Paulu Alvaresu na Visoki šoli za glasbo. Izpopolnjeval se je na številnih mojstrskih tečajih pri 
velikih mojstrih kot npr. Dimitri Bashkirov in Ferenc Rados. Tolkal se je učil pri Matiji Šmaljclju in Borisu Šurbku. Že v 
zgodnji mladosti se je izkazal kot dobitnik mnogoterih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih kot pianist, 
pa tudi v kategorijah tolkal ter solfeggia.
                        
Redno koncertira po Evropi in Aziji, izvaja solo recitale in koncerte z orkestri, komorno muzicira na prestižnih odrih 
ter festivalih. Sodeloval je z orkestri RTV Slovenije, Slovenske Filharmonije, Pärnujskim Orkestrom, Zagrebškimi Solisti, 
Mendelssohn Komornim Orkestrom in drugimi, v komornih zasedbah pa z Gezo Hosszu-Legocky, Mate Bekavcem, 
Melvynom Tanom, Chilly Gonzalesom...
                        
Lani je pri založbi Pianoroom preko crowdfundinga izdal svojo prvo virtuozno solo ploščo INNUENDO. Z violinistom 
in rednim duo partnerjem Romanom Kimom sta nedavno izdala ploščo pri prestižnem SONY Classical, z ohranjevalko 
in izvajalko ljudske pesmi in izročila Ljobo Jenče sta ravnokar posnela album, ki vsebuje selekcijo ljudskih pesmi, ob 
katerih Goručan improvizira v klasičnem stilu. V prostem času je zagrizen športnik, intelektualec in ljubitelj umetnosti 
- ne le glasbene, znanosti ter tehnologije, trenutno pa prebiva v Seničnem na Gorenjskem.

#Koncert
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EPTA VČERAJ, DANES IN JUTRI
Vodita Romana Bizjak Saje in Damjana Zupan

Devetega septembra 1998 je bilo v dvorani Akademije za glasbo v Ljubljani ustanovljeno Društvo klavirskih pedagogov 
Slovenije  – EPTA. V dvajsetih letih smo njegovi člani dokazali, da po kvaliteti in uspešnosti delovanja segamo v sam 
vrh tovrstnih združenj po svetu in smo lahko tudi njihov zgled.

Slovenska EPTA je članica Evropskega društva klavirskih pedagogov EPTA (European Piano Teachers´ Association), 
ki ga je leta 1978 v Londonu ustanovila romunska pianistka Carola Grindea. Društvo danes obsega okrog 40 držav 
članic -  predvsem iz Evrope, pa tudi z drugih celin.

Slovensko društvo ima okrog 200 članov. Od leta 2000 vsako jesen po različnih glasbenih šolah Slovenije potekajo 
Klavirski dnevi, letos že osemnajsti. Učitelji klavirja dogodek vsakič z veseljem pričakujemo tako zaradi bogate in 
zanimive vsebine s področja klavirske pedagogike in pianizma nasploh, kot  tudi druženja, izmenjavanja izkušenj 
ter prepletanja strokovnih in prijateljskih vezi. Rdeča nit vseh klavirskih dnevov so naši učenci, dijaki in študentje, ki 
- včasih tudi ob prepletanju drugih umetnostnih zvrsti - nastopajo v okviru projektov glasbenih šol. Večerni koncerti 
so vsakič znova vrhunec druženja, vmes pa imajo naši člani priložnost, da utirajo pot prepoznavnosti svojega dela v 
okviru klavirskega foruma.

Društvo od leta 2000 po slovenskih glasbenih šolah organizira cikel Pianissimo, člani se uspešno udeležujejo 
mednarodnih konferenc in objavljajo članke v Piano Journalu, prvi mednarodni tovrstni strokovni reviji, ki jo objavlja 
matično društvo EPTA.  V letu 2010 je slovenska EPTA v Ljubljani zelo uspešno ter odmevno gostila mednarodno 
konferenco, med leti 2000 in 2007 izdala 14 številk Biltena in od 2013 vsako leto strokovno revijo VIRKLA. Soorganizira 
tudi klavirska tekmovanja.

#Okrogla miza

Na okrogli mizi bomo z gosti, vidnimi in predanimi člani,  obudili spomine na začetke delovanja društva in dosedanje 
vidne dosežke,  naša namera pa je tudi začrtati nadaljnjo pot najpomembnejšega poslanstva učiteljev - spodbujanja 
in navduševanja prihodnjih generacij pianistov in ljubiteljev glasbe.

Gostje Okrogle mize bodo profesorji Hinko Haas, Majda Jecelj, Ana Tijssen in Primož Mavrič.
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Jan Sever
VEČER KLAVIRSKE IMPROVIZACIJE

“Koncert, ki mu boste priča, bo v celoti improviziran. Kar seveda pomeni, da bo kaj več o njem možno povedati šele 
po njegovi izvedbi. Zaenkrat naj vas torej povabim, da se mi pridružite na glasbeno potovanje v neznano.

Improvizacija je moja strast, ki me spremlja že celo življenje, bolj intenzivno pa se ji posvečam šele v zadnjem obdobju. 
Po izobrazbi sem klasičen pianist, iz klasike pa je, kot vemo, improvizacija tekom svoje evolucije bila takorekoč 
popolnoma izgnana. Na tem mestu se mi zdi pomembno poudariti, da moja improvizacija ni ne jazzovska, ne klasična 
(karkoli bi to že bilo) in niti ne kaka druga, čeravno boste lahko zasledili vse naštete elemente in tudi številne druge. 
Tudi ni »ad hoc« kompozicija, kot jo nekateri radi poimenujejo. Prispodoba z meditacijo se sliši morda naivna, a bi 
rekel, da pogojno uporabna. Podobno je, kot če bi se od doma odpravili neznano kam, brez plana, brez kompasa, …  
Kamor vas pač vodi pot (življenje) ... Svobodno.” 

Jan Sever

#Vecerni koncert

Jan Sever je eden vidnejših pianistov svoje generacije v Sloveniji. Kot komorni glasbenik je sodeloval s številnimi 
priznanimi umetniki, kot so Karmen Pečar, Lev Pupis,  Andrej Zupan , Žiga Brank, Oksana Pečeny, Janez Podlesek, Dejan 
Prešiček in drugi. Je reden gost pomembnejših koncertnih ciklov ter festivalov doma in v tujini. Njegov repertoar obsega 
široko in zelo pestro zbirko klasične glasbe za klavir ter komorne glasbe, ki zajema vsa obdobja in kompozicijske stile.

Svoje šolanje je začel v Ljubljani pri prof. Mariji Kocijančič, ki je bila njegova mentorica vse do vstopa na Akademijo za 
glasbo v Ljubljani v razred Andreja Jarca, pri katerem je diplomiral in leta 2009 zaključil specialistični študij klavirja. V 
času svojega šolanja je prejel številne nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter leta 2004 tudi študentsko 
Prešernovo nagrado.

Poleg klasične pianistične poti je pri Severju opazna tudi vzporedna glasbena dejavnost v drugih glasbenih žanrih. 
Od leta 2005 veliko sodeluje z različnimi tango ansambli, kot so Marko Hatlak & Funtango, Astorpia, Quatro Por 
Tango, ter z jazz/fusion skupino Moonlight Sky in klarinetistom Goranom Bojčevskim. Leta 2017 je premierno izvedel 
popolnoma improviziran Klavirski večer.





44 45

#Organizacijski odbor KLAVIRSKIH DNI 2018

Meta Novak, vodja organizacijskega odbora
Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale
Tomaž Pirnat
Romana Bizjak Saje
Blaž Pucihar
Olga Stele
Veronika Šarec
Laura Medved Šemrov
Miha Nagode
Primož Mavrič, predsednik DKPS EPTA
Miha Haas, član IO DKPS EPTA 
Suzana Zorko, tajnica DKPS EPTA

Brošura 18. klavirskih dni

Uredniški odbor: Meta Novak,Tomaž Pirnat in Andreja Humar
Oblikovanje: Vladimir Ristić 
Ilustracija: Leto Ristić Cvelbar
Fotografije: Žiga Culiberg (str. 19)
                       Urban Golob (str. 9)
                       FotoNemec (str.11, 29, 35)
                       Foto Majhenič (str. 21)
                        Primož Mavrič (str. 15)
                        Tanja Ristić (str. 15)
                       Dejan Romih (str. 17, 39)
                        Marko Turšič (str. 43)
                       Marko Volken (str. 24) 
Tisk: Studio PRINT d. o. o.
Naklada: 300 izvodov

Domžale, 2018

#Zahvala



46

#Beležka



#Beležka


