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Spoštovani kolegi, dragi učenci in starši,  
dobrodošli na 13. klavirskih dneh v naši šoli!

Mojca Tratar

Zelo smo veseli, da lahko letos gostimo srečanje 
klavirskih pedagogov na naši šoli. Tema letošnje 
konference je še posebej zanimiva, saj poudar-
ja pomen klavirskega pouka v sodobnem sve-
tu. Vsi vemo, da učenje inštrumenta razvija ne 
samo motorične, ampak tudi umske sposobnos-
ti, delavnost, sistematičnost in vztrajnost, zato je 
še kako pomembna za razvoj otroka.

Upamo, da vam bodo zanimiva predavanja in 
delavnice popestrili pedagoško delo in dali nove 
ideje za delo, učenci pa naj vas razveseljujejo s 
svojimi nastopi.

Želimo vam, da bi v prijetnem medsebojnem 
druženju ter z dodatno pridobljenim znanjem 
čim bolj obogatili vaše vzgojno-izobraževalno 
delo z učenci.

Mojca Tratar,

ravnateljica Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje
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Lepo je ponovno gostovati na glasbeni šoli, ki je 
letno konferenco klavirskih pedagogov Slovenije 
sprejela z odprtimi rokami in vidi njen klavir-
ski aktiv v soorganizaciji tega tradicionalnega 
dogodka možnost za predstavitev svojih idej, 
priložnost za učenje novega in pletenje novih 
strokovnih vezi. Prisrčno dobrodošlico tukajšnje 
ekipe boste gotovo začutili tudi vi, spoštovani 
obiskovalci 13. klavirskih dni 2013!

Idejo za temo konference - Pomen igranja kla-
virja v sodobni družbi - smo bržkone dobili tudi 
na eni izmed mednarodnih Eptinih konferenc, 
ki posredno še v marsičem drugem bogatijo 
naše programe. Tako dobivajo tudi klavirski 
dnevi zmeraj bolj mednarodne razsežnosti, s či-
mer uresničujemo eno izmed glavnih idej med-
narodne organizacije EPTA*, katere del smo že 
od leta 1998.

Sodobni učenci zahtevajo sodobne učitelje. Kako 
učitelji klavirja so-korakamo s časom? Kako oh-
ranjamo ravnotežje med drugačnimi potrebami 
sodobnih otrok in na drugi strani varovanjem 
stare glasbene dediščine, ki je preživela sito časa 
in daje družbi svoj smisel - še posebej v kriznih 
obdobjih? 

Naš največji uspeh so v vsakem primeru otroci, 
ki radi igrajo klavir, ki imajo radi (dobro) glas-
bo in se k njej zmeraj znova vračajo, naj bodo 

to bodoči poklicni glasbeniki ali (in predvsem!) 
ljubitelji glasbe. S tem lahko pomembno pripo-
moremo k zdravju družbe, kar je več kot zgovo-
ren razlog za izreden pomen našega delovanja.

Verjamem, da nam bodo tokratna predavanja, 
okrogle mize in nastopi številnih mladih in 
starejših pianistov odgovorili na katera izmed 
vprašanj, ki si jih klavirski pedagogi zastavlja-
mo ali pa nas bodo v spraševanje prebudila, kar 
je morda še pomembneje. Prijazno vabljeni, da 
s svojimi izkušnjami in spoznanji v povezavi z 
dano tematiko obogatite vsebino naše skupne 
strokovne revije Virkla, ki bo spomladi 2014 
izšla že drugič.

Hvala Glasbeni šoli Ljubljana Moste - Polje in na 
prijetna druženja!

Ana Avberšek, 

predsednica Društva klavirskih pedagogov  
Slovenije - EPTA

*European piano teachers association - Evropska orga-
nizacija klavirskih pedagogov

Ana Avberšek
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URNIK Klavirskih dni Ljubljana 2013, 
GŠ Ljubljana Moste - Polje

PETEK, 15. NOVEMBER 2013
8.30 - 9.00 prihod in registracija
9.00 – 9.30 predavanje EPTA forum

CELOSTNA GLASBENA VZGOJA JE 
POMEMBNA ZA CELOSTNI RAZVOJ 
OTROKOVE OSEBNOSTI
Tina Hribar

9.30 – 10.00 projekt šole
SCENSKA GLASBA SERGEJA 
PROKOFJEVA
Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana

10.00 - 10.30 odmor
10.30 – 11.00 projekt šole

SKLADBICE ZA KLAVIR IN 
ELEKTRONIKO
Glasbena šola Ajdovščina

11.00 – 11.15 odmor
11.15 – 12.30 okrogle mize

POMEN IGRANJA KLAVIRJA 
V SODOBNI DRUŽBI

12.30 – 13.15 predavanje 
BRAIN GYM® - UPORABNA POMOČ 
ZA GLASBENE PEDAGOGE 
Marjeta Krejči Hrastar

13.15 - 15.00 kosilo

15.00 - 15.30
predavanje EPTA forum
KAKO PREMAGAMO STRAH
Adriana Magdovski

15.30-15.45 odmor
15.45 – 16.15 projekt šole

Sergej Prokofj ev: 
GLASBA ZA OTROKE, op. 65
Glasbena šola Murska Sobota

16.15 – 16.30 odmor
16.30 – 17.15 predavanje

ČAROBNO IN ZABAVNO: KAKO 
UČITI OTROKE IMPROVIZIRATI?
Robijn Tilanus

17.15 – 17.45 odmor
17.45 - 19.00 OBČNI ZBOR DKPS EPTA IN FORUM 

ČLANOV
19.30 večerni koncert 

URBAN STANIČ, JAZZ oddelek KGBLJ: 
NEŽA ARAMBAŠIĆ, BLAŽ AVSENIK

Društvo
klavirskih 

pedagogov 
Slovenije
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SOBOTA, 16. NOVEMBER 2013
9.00 – 9.30 kava in čaj, registracija
9.30 – 10.15 predavanje

NOVA OBZORJA KLAVIRSKEGA 
POUKA:   
PRAGMATIČNO RAZMIŠLJANJE O 
DRŽI IN STABILIZACIJI TELESA
Carina Joly

10.15 – 10.30 odmor
10.30 -11.15 projekt šole 

OD CLAVECINA DO KLAVIRJA 
Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje

11.30 – 12.00 predavanje EPTA forum 
SODOBNO V GLASBI 
Duo AnAntonio

12.00 – 12.30 predavanje EPTA forum 
V ISKANJU IZGUBLJENE GLASBE
Primož Mavrič

12.30 – 13.00 odmor
13.00 – 13.30 projekt šole 

OD IMPROVIZACIJE  
DO KOMPOZICIJE 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor

13.30 – 15.30 kosilo

15.30 – 16.15 predavanje 
POMEN IGRANJA KLAVIRJA  
V SODOBNI DRUŽBI 
Arbo Valdma

16.15 – 17.00 odmor
17.00 – 17.30 projekt šole 

Igor Dekleva: PO ČRNIH IN BELIH 
TIPKAH
Glasbena šola Koper in umetniška 
gimnazija Koper

17.30 – 18.15 KLAVIRSKI DUO AG LJUBLJANA
18.15 – 19.30 DRUŽABNO SREČANJE s pogostitvijo
19.30 večerni koncert 

OLIVER MAJSTOROVIĆ

NEDELJA, 17. NOVEMBER 2013
8.30 - 9.00 kava in čaj, registracija
09.00 – 13.00 MASTERCLASS

Arbo Valdma
DELAVNICE  
IMPROVIZACIJE
Robijn Tilanus

13.00 - 14.30 kosilo
14.30 - 17.30 MASTERCLASS

Arbo Valdma
DELAVNICE  
IMPROVIZACIJE
Robijn Tilanus
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CELOSTNA GLASBENA VZGOJA  
JE POMEMBNA ZA CELOSTNI  
RAZVOJ OTROKOVE OSEBNOSTI

Predavanje EPTA forum:

Tina Hribar je študij klavirja zaključila na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani leta 2003 na umetniški smeri, 
leta 2005 je  diplomirala še na pedagoški smeri.  Na 
njeni glasbeni poti so jo spremljali profesorji Elizabe-
ta Demšar Zupan, Alenka Dekleva, Aci Bertoncelj in 
Hinko Haas.

V času študija se je udeleževala tekmovanj in poletnih 
šol pri priznanih profesorjih.  Nastopala je solistično, 
v klavirskem duu in različnih komornih zasedbah, 
prav tako pa ima bogate izkušnje na področju  kore-
petitorstva, kjer je sodelovala z zbori, pevci, inštru-
mentalisti in baletniki.

S poučevanjem je pričela v GŠ Jesenice in GŠ Rado-
vljica, od leta 2005 pa je zaposlena na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani, na oddelku Srednje ba-
letne šole, kjer korepetira  in poučuje stranski predmet 
klavir. 

Leta 2008 je zaključila usposabljanje po metodolo-
škem sistemu Edgarja Willemsa in postala Willemsov 
učitelj. Po tej metodi poučuje klavir  v Glasbenem cen-
tru DoReMi na Bledu, nekaj časa pa namenja tudi 
poučevanju otrok z avtizmom.

Kakšen je vpliv učenja in igranja klavirja na ce-
lostni razvoj otroka?  Kako lahko mi, klavirski 
pedagogi, pripomoremo k celostnemu otroko-
vemu razvoju?  Kako otroku ponuditi celostno 
glasbeno vzgojo in kakšne metode izbrati?

Avtorica bo v predavanju predstavila koncept 
glasbene vzgoje Edgarja Willemsa, belgijskega 
pedagoga, ki je svoje življenje posvetil razisko-
vanju in razvoju glasbene pedagogike. Svoje bo-
gate izkušnje je strnil v celovit sistem glasbenega 
uvajanja, ki otroka vpelje v glasbo od instink-
tivnega k zavestnemu dojemanju. Otroku že v 
najzgodnejšem otroštvu da temeljito podlago za 
katerokoli glasbeno dejavnost in bogate izrazne 
spodbude, ki jih kasneje uporabi pri prenosu na 
inštrument.

Prav tako bo avtorica predstavila nekatere ugo-
tovitve iz svojega diplomskega dela s tega pod-
ročja, ki potrjujejo, da glasbena vzgoja, kot del 
estetske in umetnostne vzgoje, pozitivno vpliva 
na celosten in uravnotežen čustveni, socialni, 
kognitivni in psihomotorični razvoj otrokove 
osebnosti.

Tina Hribar
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Projekt šole:

Pomladna vila, op. 97 (iz baleta Pepelka) 
Poletna vila, op. 97 (iz baleta Pepelka)
Jesenska vila, op. 97 (iz baleta Pepelka)
Zimska vila, op. 97 (iz baleta Pepelka)
Marjetka Valentinčič, 2. letnik SGŠ
mentor: Sijavuš Gadžijev

Scena, op. 75 (iz baleta Romeo in Julija)
Deklica Julija, op. 75 (iz baleta Romeo in Julija)
Hana Bitenc, 3. letnik SGŠ
mentorica: Lidija Malahotky Haas

Montegi in Capuleti, op. 75  
(iz baleta Romeo in Julija)
Jure Kavčič, 3. letnik SGŠ
mentorica: Suzana Zorko

Mercutio, op. 75 (iz baleta Romeo in Julija)
Tine Bec, 4. letnik SGŠ
mentorica: Damjana Cvetko

Slovo, op. 75 (iz baleta Romeo in Julija)
Tone Plesničar, 3. letnik SGŠ
mentor: Sijavuš Gadžijev

Koračnica (iz opere Zaljubljen v tri oranže)
Blaž Pavlakovič, 1. letnik SGŠ
mentor: Sijavuš Gadžijev

Predstavitev: Damjana Zupan

Konservatorij  
za glasbo in balet Ljubljana

SCENSKA GLASBA  
SERGEJA PROKOFJEVA
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B. Šaljić Podešva: 
Zvezda Potepinka se češe 
Mariša Novinc, 4. razred
mentor: David Trebižan

B. Šaljić Podešva: 
Kam so šle vse note
Žan Pergar, 4. razred
mentorica: Ana Knez

B. Šaljić Podešva: 
Kam šviga Nemo
Ana Poljšak, 4. razred
mentorica: Aleksandra Milić

Glasbena šola  
Vinka Vodopivca  

Ajdovščina

SKLADBICE ZA  
KLAVIR IN ELEKTRONIKO

Projekt šole:
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Spoznali in naučili se bomo praktično upo-
rabljati  nekaj osnovnih aktivnosti Brain Gym®  
(postopek PACE), ki bodo v pomoč glasbenim 
pedagogom v procesu poučevanja – vzpostavili 
bomo ravnotežje za poučevanje, učenje in nasto-
panje. 

Vsebina predavanja: 
• Kaj je Brain Gym® 
• Postopek PACE – vzpostavitev notranjega rav-
notežja za uspešno delovanje 
• Načini uporabe aktivnosti Brain Gym® pri delu 
v glasbeni šoli in in zasebnem življenju

Marjeta Krejči Hrastar je diplomirala leta 1983 na 
VŠZD, na oddelku za fizioterapijo.

Od 1983 - 1995  je bila zaposlena v  UKC Ljubljana. 
V tem obdobju  je pričela  z uporabo  terapevtskega 
laserja v Slovenski fizioterapiji; delala je tudi  s prvim 
Slovencem, ki so mu izvedli transplantacijo srca.

Leta 1995 je kot  prva v mestu Ljubljana pridobila 
koncesijo za izvajanje zasebne ambulantne fiziotera-
pevtske dejavnosti.

Ob delu se  permanentno izobražuje (Manualna te-
rapija - sklepna mobilizacija, Alexander tehnika, 
Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija - PNF 
metoda, Trigger točke, Brain Gym, Taktilna integra-
cija, Integracija refleksov - je v postopku pridobivanja 
naziva inštruktor MNRI).

Leta 2011 je pridobila licenco za instruktorja Brain 
Gym in je tako edini fizioterapevt, ki je hkrati tudi 
instruktor Brain Gym v Sloveniji.

Je poročena žena, mati štirih otrok, eden od teh je pos-
vojen, in je tudi babica štirim vnukom.

Z možem že 20 let obiskujeta zakonsko skupino in sta 
14 let tudi voditelja zakonske skupine mlajšim zakon-
skim parom.

Marjeta Krejči HrastarBrain Gym® - uporabna pomoč za 
glasbene pedagoge

Predavanje:
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Strah, dvom in skrb nas hromijo. Jemljejo nam 
veselje, igrivost, dušijo ustvarjalnost, krade-
jo življenjsko energijo in nas na koncu ubijajo 
(depresije, srčni infarkt, rak, rane na želodcu ali 
dvanajsterniku, povišan krvni pritisk…).

V življenju me vedno bolj zanimajo ozadja teh 
problemov. Tako že dve leti intenzivno razisku-
jem področje glasbe, kako delujejo naši možga-
ni, ko se z njo ukvarjamo, in kako to vpliva na 
naša življenja.

Ugotovitve so presenetljivo enostavne. Vse se 
začne na ravni misli, na misli se vežejo čustva in 
slej ko prej se misel manifestira, torej jo izživimo 
v fizičnem svetu. 

Albert Einstein je rekel: »Ne moremo rešiti težav 
z istim načinom razmišljanja, s katerim smo jih 
ustvarili. (We cannot solve our problems with 
the same thinking we used when we created 
them)«. Povedano drugače: spremeni svoje mi-
selne vzorce in spremenil boš svet. 

Cilj tega predavanja je praktičen. To je notranja 
svoboda, ki smo jo dolžni kot pedagogi posre-
dovati našim učencem, dijakom, študentom in 
tako spreminjati svet na boljše!

Adriana Magdovski se je rodila v Mariboru v polj-
sko-makedonski družini. Šolala se je pri prof. Mileni 
Sever na SGBŠ Maribor. V tem času je prvič opozorila 
slovensko glasbeno javnost na svoj izjemni glasbeni 
talent. Na 21. tekmovanju TEMSIG je prejela absolu-
tno nagrado in osvojila 100 točk. Sledili so samostojni 
recitali po vsej Sloveniji, snemanja za RTV Maribor 
in RTV Slovenija ter prvi nastopi z orkestri Slovenske 
filharmonije, RTV Slovenija in Mariborske filharmo-
nije.

S petnajstimi leti je bila sprejeta na Universität für 
Musik und darstellende Kunst v Gradcu, razred prof. 
Doris Wolf-Blumauer. Sledili sta izpopolnjevanje pri 
prof. Normi Fisher v Londonu in podiplomski študij 
na Staatliche Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst v Stuttgartu pri profesorjih Olegu Maisenbergu 
in Wolfgangu Bloserju.

Je dobitnica nagrade Martha Debelli, ki jo podeljuje 
graška univerza najboljšim študentom, nagrajenka 
mednarodnega tekmovanja Gina Bachauer Interna-
tional Junior Piano Competition v Salt Lake Citiy-ju 
ter prejemnica mednarodne štipendije Soroptimist In-
ternational Amsterdam in Gallusove nagrade. Kon-
certna dejavnost jo vodi po Sloveniji, Evropi in ZDA.

Od 2000 do 2012 je bila zaposlena na Konservatoriju 
za glasbo in balet Maribor, zadnja tri leta kot vodja 
oddelka za klavir. 

Od oktobra 2012 deluje kot docentka za klavir na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Več informacij na: www.adrianamagdovski.si

Adriana Magdovski KAKO PREMAGAMO STRAH                                                                         
Predavanje EPTA forum:
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Dež, mavrica
Taja Vita Petrovič, 6. razred
Nicky Dervarič, 6. razred
mentorja:  
Predrag Šantek in Ana Sarkany

Ristanc
Nicky Dervarič, 6. razred
mentor: Predrag Šantek

Koračnica
Taja Vita Petrovič, 6. razred
Nicky Dervarič, 6. razred
mentorja:  
Predrag Šantek in Ana Sarkany

Večer
Taja Vita Petrovič, 6. razred
mentorica: Ana Sarkany

Mesec gre čez polje
Marko Matajič, 5. razred
mentorica: Yuliya Kunova

Jutro
Luka Lukač, 6. razred
mentorica: Olga Kous

Sprehod
Luka Lukač, 6. razred
Pia Zala Meden, 5. razred
mentorica: Olga Kous

Pravljica
Pia Zala Meden, 5. razred
mentorica: Olga Kous

Tarantella 
Kesanje
Marko Matajič, 5. razred
mentorica: Yuliya Kunova

Valček
Ples kobilic
Alja Gregorinčič, 6. razred
mentorica: Olga Kous

Sergej Prokofjev:  
GLASBA ZA OTROKE, op. 65 

Projekt šole:

Glasbena šola  
Murska Sobota
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Robijn Tilanus

Robijn Tilanus je vsestrnska učiteljica klavirja in 
improvizacije, pisateljica, skladateljica in izvajalka. 
Klavir se je učila pri znanih učiteljih, kot so Jan Wijn, 
Willem Brons in Ramón Valle. Napisala je knjigo o 
harmoniji z naslovom The FIFTH Factor – a Practi-
cal Approach to Harmony through Improvising at 
the Piano, Listening, Playing, Singing, Composing, 
ki so jo v tisku označili za »enkratno mojstrovino«. 
Na razpolago je nemški prevod z naslovom QUINTes-
senz, v pripravi pa je tudi angleški. Individualno in 
na delavnicah je o harmoniji in improvizaciji  pou-
čevala na stotine študentov glasbe. Pogosto nastopa s 
klavirskimi improvizacijami. Pred kratkim je izdala 
svojo drugo knjigo: FREE PLAY – The seven factors 
of improvising, A guide for everybody who wants to 
learn how to play music in an ultimate free way. 

Več informacij na: www.robijntilanus.nl.

Vzemimo zelo majhnega otroka. Vzemimo kla-
vir. Spravimo ju skupaj, in otrok bo zelo verjetno 
začel sam od sebe improvizirati na klavirju. Vze-
mimo odraslega, izšolanega za igranje klasične-
ga klavirja, prosimo ga za majhno improvizacijo, 
pa se prav lahko zgodi, da nam bo zatrdil, češ 
da »ne zna improvizirati'«.  »Vsak otrok je ume-
tnik. Težava je, kako naj ostane umetnik, potem 
ko odraste«, pravi Picasso.

Ko učimo otroke improvizacije, gre v prvi vrsti 
za to, da ne pokvarimo njihovega naravnega 
daru zanjo: njihove naravne radovednosti, do-
miselnosti, neprisiljenosti in samozavesti. Kot 
učitelji jim lahko pomagamo poiskati njihovo 
lastno pot do klavirja s tem, da jim razkrivamo 
preproste, a učinkovite harmonične prijeme in 
jim pustimo, da se z njimi poigravajo po svoje. 
Pomagamo jim, da ustvarjajo glasbo iz svoje do-
mišljije. To predavanje vam bo ponudilo kar ne-
kaj idej o čarobnosti in kratkočasnosti pri pouku 
improvizacije.

ČAROBNO IN ZABAVNO:  
KAKO UČITI OTROKE IMPROVIZIRATI?

Predavanje:
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Pianist URBAN STANIČ se je rodil leta 1996 v Lju-
bljani. Pouk klavirja je začel obiskovati pri treh letih 
pri prof. Loreni Mihelač. Izobraževal se tudi je pri 
naslednjih pedagoginjah: Helena Megušar, Katarina 
Skrinjar, Tanja Žagar, Marijana Križman, Kaja Loje-
vec in Anamarija Jakob. V razredu prof. Lilijane Že-
rajić je opravil zadnje štiri razrede nižje glasbene šole 
in se pripravil na sprejemni izpit na Konservatorij za 
glasbo in balet Ljubljana, ki ga je opravil leta 2011. 
Trenutno obiskuje tretji letnik Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana v razredu prof. Lidije Malahotky 
Haas. Vzporedno pa obiskuje še tretji letnik Gimnazi-
je Bežigrad.  Svoje pianistično znanje je izpopolnjeval 
pri profesorjih I. Laszku, K. Boginu, C. M. Mehnerju 
in Hinku Haasu.
Nastopil je v Slovenski filharmoniji z orkestrom KGBL 
pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh s Concerti-
nom za klavir in godala L. M. Škerjanca, pa tudi so-
listično z deli Scarlattija, Haydna, Chopina in Liszta. 
Na domačih in mednarodnih pianističnih tekmova-
njih je doslej osvojil več nagrad. Na mednarodnem 
tekmovanju pianistov v Povolettu v Italiji je trik-
rat zaporedoma osvojil prvo nagrado in prvo mesto 
(2011, 2012, 2013), na mednarodnem tekmovanju 
Chopinov zlati prstan v Radovljici se je kot edini slo-
venski tekmovalec uvrstil na četrto mesto, na med-
narodnem tekmovanju Zlatko Grgošević v Zagrebu 
leta 2012 pa je prejel prvo nagrado in drugo mesto. 
Na Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov je leta 
2010 prejel srebrno plaketo, leta 2013 pa zlato plaketo 
in prvo mesto. Urban Stanič je tudi državni prvak v 
šahu (2007), matematiki (2009, 2011) in logiki (2009, 
2010, 2012).

L. van Beethoven: Sonata, op. 2, št. 3 v C-duru
Allegro con brio
Adagio
Allegro
Allegro assai

F. Liszt: 
Paraphrase de concert sur Rigoletto, S. 434

F. Chopin: Andante spianato et Grande  
polonaise brillante, op. 22

VEČERNI KONCERT
15. 11. 2013 ob 19.30

Urban Stanič
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D.  Ellington:  Satin Doll
A. C. Jobim:  Corcovado
H. Hancock:  Watermelon Man
 
Neža Arambašić,  2. letnik SGŠ
 
C.  Parker:  Confirmation
D. Brent:  Angel Eyes
C. Corea:  500 Miles High
 
Blaž Avsenik, 3.  letnik SGŠ
 
Spremljava: 
Luka Dobnikar, bas
Jakob Avsenak, bobni 
 
mentor: Veljko Glodič

VEČERNI KONCERT
15. 11. 2013 ob 19.30

Neža Arambašić 
Blaž Avsenik 



15

Brazilska pianistka Carina Joly deluje kot izvajalka, 
učiteljica, predavateljica in svetovalka za telesno držo 
v Braziliji, na Portugalskem, v ZDA, na Danskem, v 
Srbiji in Švici. Na univerzi v Oklahomi je doktorirala 
iz izvajalske prakse in poučevanja klavirja z diserta-
cijo »Selections from Almeida Prado's Jardim Sonoro: 
A Critical Edition for Pianists and Teachers«. Trenu-
tno živi v Švici, redno nastopa in privatno poučuje. 
Je avtorica študija glasbene fiziologije na Zürcher 
Hochschule der Künste. Sodelovala je pri znanstve-
nem projektu za optimizacijo nastopanja na šoli Col-
legium Helveticum (ETH Zürich).

Učitelji klavirja smo odgovorni, da učencem nu-
dimo bistvena orodja, ki jim bodo služila kot os-
nova za razvoj njihove glasbene dejavnosti. Naše  
poslanstvo vključuje usmerjanje k razumevanju 
in jasnemu izražanju glasbenih idej. Ni večjega 
veselja, kot biti priča njihovim dosežkom. Kaj  bi 
jim lahko še dali? Kaj če bi jim lahko olajšali do-
seganje večjega fizičnega zavedanja in nadzora? 
To bi gotovo dopolnilo naš prispevek. Usmer-
janje našega pouka k celoviti uporabi telesa bo 
pozitivno vplivalo na razvoj tehnike in bo, poleg 
vitalnega preventivnega vidika, odprlo nova ob-
zorja za raziskovanje, kako se pripraviti in na-
stop in se spopadati s tremo.

Ta predstavitev bo na osnovi sodobnih razisko-
vanj o stabilizaciji telesa in oblikovanju zvoka 
ponudila (1) uvod v splošno znanje o drži, (2) 
pomembne informacije v povezavi s klavirsko 
tehniko, (3) vaje, pripravljene posebej za piani-
ste.

Nova obzorja klavirskega pouka: 
Pragmatično razmišljanje o drži in 
stabilizaciji telesa

Carina Joly
Predavanje:
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F. Dandrieu: Les Amours 
(Ljubezni)
Eva Grebenc Slanič, 5. razred
mentorica: T. Vidmar

F. Dandrieu: La Gemissante 
(Stokajoča)
Urška Grad, 5. razred
mentorica: N. Kure

F. Dandrieu: Fifres 
(Piskači)
Kaja Vrakelja Ljuboja, 6. razred
mentorica: E. Uršič Petkovšek
 
F. Dandrieu: Les Tendres Reproches 
(Nežni očitki)
Pavel Panon Raščan, 6. razred
mentorica: M. Car
 
L. N. Clerambault: Basse de Cromorne
Lara Đedović, orgle
mentorica: T. Vidmar

L. Couperin: Chaconne iz Suite v d-molu
Helena Klar, čembalo
mentorica: L. Žerajić
 
F. Couperin: Les Coucous bénévoles 
(Dobrohotne kukavice)
Rebeka Jerina, 6. razred
mentorica: E. Uršič Petkovšek
 
F. Couperin: Le Petit-Rien  
(Malenkost)
Anže Lajevec, 7. razred
mentorica: N. Cimperman-Rakar
 
J. B. Lully: Air tendre 
(Nežna arija)
Urša Marinko, 4. razred
mentorica: T. Šporar Bratuž
 
J. Champion de Charbonniers: Menuet
Hana Edhemović, 4. razred
mentorica: E. Tržan-Beguš

OD CLAVECINA DO KLAVIRJA
Projekti šol: 

Glasbena šola  
Ljubljana Moste - Polje
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 J. Duphly: Viktorija
Iva Bevc, 7. razred
mentorica: N. Cimperman-Rakar

J. Ph. Rameau: Rigaudon
Hana Terezija Kovač, 5. razred
mentorica: I. Rakun Alif
 
J. Ph. Rameau: Les Sauvages 
(Divjaki)
Naja Lavrinc, 3. razred
mentorica: T. Šporar Bratuž

J. Ph. Rameau: Le Rappel des Oiseaux 
(Klic ptic)
Helena Klar, čembalo
mentorica: L. Žerajić

J. Ph Rameau: La Joyeuse 
(Vesela)
Rebeka Dobravec, 5. razred
mentorica: E. Kozlevčar
 

J. Ph. Rameau: L'Egyptienne 
(Egipčanka)
Veronika Stanič, 7. razred
mentorica: L. Žerajić
 
J. Ph. Rameau: Gavota z variacijami iz Suite v 
a-molu*
Miha Penger, čembalo, 1. letnik AG v Ljubljani
mentor: Egon Mihajlović 
 
 
Tekst: Eva Tržan Beguš
Povezovanje: Ana Katarina Kecman
  

 
* Program je v šolskem letu 2012/2013 pripravila L. Žerajić  
za sprejemni preizkus na AG Ljubljana.
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Klavirski duo AnAntonio deluje od leta 2005. Skupaj 
ustvarjata v glasbi in v življenju. Prihajata iz Make-
donije in Italije. 

Njuni umetniški poti so oblikovale priznane glasbene 
ustanove: Akademija za glasbo v Ljubljani, Accade-
mia Santa Cecilia v Bergamu, Accademia Angelica 
Costantiniana v Rimu, Accademia Musicale Pesca-
rese in sodelovanje z uveljavljenimi glasbeniki, kot 
so Dubravka Tomšič Srebotnjak, Konstantin Bogino, 
Rita Trpčeva Popović, Maria Grazia Lioy, Carola 
Grindea, Noel Flores, Aldo Ciccolini, Marcella Cru-
deli… 

Sta laureata številnih mednarodnih tekmovanj. Igra-
la sta z makedonsko filharmonijo ter slovensko fil-
harmonijo, orkestrom glasbene akademije iz Pescare, 
orkestrom mednarodnega festivala iz Chioggie, v Te-
atru Paisiello v Lecceju, Sali Piatti v Bergamu, v Te-
atru Marcello v Rimu, na Slovanskem konservatoriju 
v Parizu, v Michael Hallu v Londonu, na Akademiji 
za glasbo v Oslu...

Njun repertoar obsega štiriročne skladbe, skladbe za 
dva klavirja ter skladbe za dva klavirja in orkester. 
Sega od Johanna Sebastiana Bacha do Ščedrinovih in 
Kurtagovih skladb.

Duo AnAntonio SODOBNO V GLASBI
Predavanje EPTA forum: 

»Glasba je napisana v sedanjosti ali preteklosti. 
Datum skladbe  je samo orientacijska točka. 
Ni izgovor za izumetničenost, neizraznost, po-
manjkanje duhovnosti ali suho skladanje. Glas-
ba se mora dotakniti poslušalcev, jih navdušiti, 
najti prostor v njihovih srcih. Nobena razlaga ne 
bo spremenila bistva. Je glasba ali »ni glasba«. Je 
inspiracija ali  je skladanje pod prisilo. Je priro-
jena muzikalnost ali naštudiran glasbeni učinek. 
Je intuicija ali  želja biti v koraku z »glasbeno 
modo« in zadovoljiti sodobni glasbeni trg. Člo-
veška čustva in človeška ušesa so ista kot so bila 
že dvesto ali tristo let nazaj, ali je to obžalovanja 
vredno?!«

(Rodion Ščedrin v  razgovoru po premieri opere 
»Začarani popotnik«) 

»V tej glasbi je vse na svojem mestu, nikoli ne 
pove več, kot ima povedati, a tudi manj ne. Ne 
miruje, dokler ne najde najredkobesednejšega 
izraza za svojo izpoved.«

(Julia Szekely o Chopinovi in Mozartovi glasbi v 
knjigi »Chopin v Parizu«)
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Primož Mavrič
Predavanje EPTA forum:

V iskanju izgubljene Glasbe

Primož Mavrič je svojo glasbeno pot začel na Glas-
beni šoli Žalec v razredu Magdalene Navodnik in jo 
nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Celju v razre-
du Jelene Dukić Segečić. Na Akademiji za glasbo v 
Zagrebu je leta 2004 z odliko zaključil dodiplomski 
študij klavirja v razredu Pavice Gvozdić, leta 2008 pa 
podiplomsko izpopolnjevanje na umetniški smeri v 
razredu Rubena Dalibaltayana. Leta 2011 je na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani z najvišjo oceno zaključil 
magisterij znanosti s področja klavirske metodike in 
didaktike.

Od leta 2002 poučuje klavir in deluje kot korepetitor 
na osnovni in srednji stopnji Glasbene šole Celje, od 
leta 2011 poučuje tudi v Glasbeni šoli Žalec. Od leta 
2010 aktivno sodeluje v Društvu klavirskih pedago-
gov Slovenije EPTA kot tajnik društva.

Učenci in dijaki iz njegovega razreda so dobitniki šte-
vilnih prvih nagrad (tri zmagovalne) in priznanj na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

Izdal je priročnik za vadenje, ki je doživel izredno po-
zitiven odziv strokovne javnosti. Pred kratkim je izšel 
tudi hrvaški prevod.

Predava in vodi delavnice na temo vadenja: Slovenija 
(Postojna, Žalec, Velenje, Laško-Radeče, Kranj), Hr-
vaška (Zagreb), Nemčija (Düsseldorf).

Glasba je edina povsem absolutna umetnost. 
Njen čar leži v popolni nebesedni abstrakciji 
človeškega bistva  – dojemanja, doživljanja in 
čustvovanja – in neposrednem prelivanju tega 
zvočnega mozaika duševnosti iz človeka k sočlo-
veku. 
Domišljija, čustva in asociacije so pri igranju 
klavirja izredno pomembne. Skladba, obarvana 
z vsebino in raznovrstnimi asociacijami bo v 
otrokovi glavi, ušesih in kasneje prstih zaživela 
večdimenzionalno, kar bo posledično vplivalo 
na lepši zvok in bolj prepričljivo izvedbo.
Kako spodbuditi nastajanje asociacij? Kako po-
magati otroku do tega, da mu skladba predsta-
vlja več kot zgolj zaporedje črnih in belih pik, 
različnih po višini, jakosti in trajanju? Kako in 
kje poiskati navdih tudi za nas,  učitelje, ki se ve-
likokrat zaradi kompleksnosti klavirskega pouka 
niti ne uspemo dotakniti pravega smisla glasbe?
Na ta vprašanja bodo skozi predavanje poskusile 
odgovoriti besedne vrste, indukcija in dedukci-
ja, »ali ali« in »pod«, filmi, dialogi, glasbeni in-
štrumenti, biografije, literatura, junaki, spomini 
in drugi »pomočniki« za ohranjanje svežine pri 
pouku klavirja.
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A. Krstić: Waves
Arsenije Krstić, 3. letnik UMG
Žan Hebar, tolkala, 3. letnik UMG
mentorici: Planinka Atić in Alenka Bervar

L. Krof: Dialog za klavir štiriročno
Jan Satler, 2. letnik UMG
Jernej Bedekovič, 1. letnik UMG
mentorja: Mitja Vrunč in Maja Mancini Senica

Š. Horvat: 1. Fantazija za klavir in godalni 
orkester 
Špela Horvat, 4. letnik UMG
Patricija Blažek, 3. letnik UMG
mentorja: Mitja Vrunč in Franjo Peternel

Ž. Milošič Dundek: 
Improvizacija na Rahmaninov Preludij v 
g-molu 
Žan Milošič Dundek, 8. razred
mentorica: Darka Stergulec 

P. Blažek: Somnium mundi
Patricija Blažek, 3. letnik UMG
mentorica: Tatjana Dvoršak

A. Kamplet: Variacije na temo »Boginja« 
Adam Kamplet, 4. razred
mentorica: Urška Roškar

OD IMPROVIZACIJE 
DO KOMPOZICIJE

Konservatorij 
za glasbo in balet Maribor

Projekt šole:

Adam KampletAdam Kamplet
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Arbo Valdma

ARBO VALDMA prihaja iz rodnega mesta Pärnu 
(Estonia). Glasbeno in pianistično izobrazbo je pri-
dobil na Music Academy v Talinu pod mentorstvom  
Bruna Lukka  in kasneje Nine Emelyanove na Kon-
servatoriju Čajkovski v Moskvi. 

Od leta 1993 deluje kot profesor na Visoki šoli za glas-
bo v Kölnu. Pred tem je bil od leta 1979 redni profe-
sor na  Akademiji umetnosti v Novem Sadu, od leta 
1984 tudi na Fakultetu glasbene umetnosti (FMU) v 
Beogradu, kjer je bil predstojnik  klavirskega oddelka.

Arbo Valdma je poleg profesorskega udejstvovanja 
deloval tudi kot solist in odličen komorni glasbenik v 
različnih zasedbah.

Od leta 1984 vodi mojstrske tečaje po vsem svetu, od 
leta 2006 redno v Ženevi, Lichtensteinu, na Kitaj-
skem, v Južni Koreji in Maleziji.

Arbo Valdma je leta 1988 postal ustanovni član EPTE 
Jugoslavije, častni predsednik EPTE Srbije in častni 
član EPTE Estonija.

Leta 1991 mu je Akademija za glasbo v Estoniji pode-
lila častni naziv Doctor honoris causa.

Njegovi študentje prejemajo visoke nagrade na mno-
gih uglednih mednarodnih tekmovanjih in delujejo 
kot profesorji in vodje oddelkov za klavir na več kot 
petnajstih glasbenih univerzah in akademijah po sve-
tu. 

1.  Idejni impulzi o instrumentu klavir (Pianofor-
te - Fortepiano).

 Pot od zasebne do družbene biti klavirja.
2.  Pedagoška metoda, kako premostiti pomanj-

kljivosti in protislovja našega instrumenta.
 »Klavier ist ein kurzatmiges Instrument und 

 man kann ihm nicht genug nachhelfen«  
 (F. Busoni, 1909) 

 »Klavir je instrument kratkega diha in ni  
 pomoči, ki bi dovolj delovala«  
(F. Busoni, 1909)

3.  Klavirska komunikacija:
-   vizualni izvor klavirskega zvoka na nivoju  

 instrumentalnih gest
-  klavirska kompetenca interpreta in  

 resonanca 
-  navodila iz klavirske literature (občutje 

 tridimenzionalnega prostora, slušna  
 percepcija, prehodi in odnosi med  
 glasbenimi enotami)

4.  Triada: učenec – učitelj – roditelj – pogled iz  
 današnjega zornega kota.

5.  “Klavirska globalizacija” - (ne)nujno zlo ali  
 blagoslov.

6. Glasbena/pianistična uspešnost kot razvojna  
 pot profesionalne kompetence posameznika.

POMEN IGRANJA KLAVIRJA 
V SODOBNI DRUŽBI

Predavanje:
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Disco club
Martin Bordon, 3. razred
mentorica: Nives Pavlič

Kvartet
Veselica
Daša Sedmak in Marija Trebše,  
klavir štiriročno
mentorici: Nuša Gregorič in Danijela Masliuk

Sonatina ritmica, 1.st.
Doroteja Margon, 4. razred
mentorica: Divna Jandrič

Klepetulje
Andreja Gregorič in Ana Grzetič,  
klavir štiriročno
mentorica: Selma Chicco Hajdin

MAŠKERADA: 
Na pustno nedeljo
Aurora Lovrečič, 4. razred
mentorica: Aleksandra Češnjevar Glavina

Projekt šole:

Igor Dekleva:  
PO ČRNIH IN BELIH TIPKAH  
ob njegovi 80-letnici 

Glasbena šola Koper  
in umetniška gimnazija 

Koper

DOBER DAN, CICIBAN:
Mrzulin
Koroška
Prekmurska
Pionirska koračnica
Leon Kozlovič, 2. razred
mentorica: Jasna Jerman

Kitajska vaza
Eva Vrabec, 2. razred
mentorica: Danijela Masliuk

Zvezdni utrinki
Povestica o zvončkih
Eva Vrabec in Debora Korlevič,  
klavir štiriročno
mentorica: Danijela Masliuk

Šaljivka
Sonatina ritmica, 3.st.
Jan Coretti Kuret, 4. razred
mentorica: Nuša Gregorič
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Ob 80-letnici Igorja Dekleve, pianista, skladatelja, 
pedagoga in še marsikaj drugega, ki je s svojim de-
lovanjem nedvomno bogato zaznamoval naš prostor, 
smo na Glasbeni šoli Koper pripravili projekt z njego-
vimi skladbami, ki zajemajo lok od otroških utrinkov, 
skladb za mladino do virtuoznih koncertnih skladb. 
V obče glasbeno snovanje je prefinjeno vtkana sloven-
ska ljudska pesem, ki občasno prikliče spomin in oživi 
kulturni mit slovenske glasbe. Z zvočnim orisovanjem 
starodavnih ljudskih običajev prav tako ozavešča stik 
z davno doživetimi časi in vzbuja željo po obuditvi 
tradicij, osvetljenih skozi prizmo dandanašnjosti. 
Pestrost glasbenega izraza, hudomušnost in vedrino, 
bogastvo zvočnih slik smo nadgradili z videi. Vizua-
lizacija glasbe obogati doživetje, ki se še globje vtisne 
v spomin, saj istočasno zaposli oko in uho. S sliko pa 
se bomo sprehodili tudi skozi njegovo ustvarjalno pot.

MAŠKERADA: 
Cekljanski laufarji
Nastasja Češnjevar Ušumović, 4. razred
mentorica: Valentina Češnjevar

Potrkavanje
Ana Simčič in Tadej Sivić,  
klavir štiriročno
mentor: Bojan Glavina

LJUBLJANSKE RAZGLEDNICE: 
Robbov vodnjak treh kranjskih rek
Taša Šinkovec, 7. razred
mentorica: Aleksandra Češnjevar Glavina

Štehvanje
Tiara Stergulc in Dea Kolenc,  
klavir štiriročno
mentor: Bojan Glavina

Ples s sabljami (A. Hačaturjan - I. Dekleva)
Kristina Gec Morelj, 4. letnik UMG
mentor: Denys Masliuk
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W. A. Mozart: Sonata v G-duru KV 357  
za klavir štiriročno

Allegro
Andante

W. Lutoslawski:  
Variacije na Paganinijevo temo za dva klavirja

I. Dekleva: Romanca za dva klavirja  
(prva izvedba)

Eva Zec in Andrej Vivod

I. Dekleva: Canticum Slovenicum  
za klavir štiriročno

Legende
Tabor
Vizije
Mirje

S. Rahmaninov: Ruska rapsodija  
za dva klavirja  
(ob 140. letnici rojstva in 70. letnici smrti)

Nena Rion in Uroš Pele

KONCERT ŠTUDENTOV  
AKADEMIJE ZA GLASBO  
LJUBLJANA 

Iz razreda red. prof. Igorja Dekleve:

Klavirski duo
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Oliver Majstorović se je rodil leta 1970. Po končanem 
šolanju pri prof. M. Volah in B. Zorić je študiral v 
Gradcu v razredu D. Wolf – Blumauerjeve. Prejel je 
več nagrad na državnih in mednarodnih tekmova-
njih. Nastopal je po vsej Evropi, na radiu in televiziji, 
in posnel nekaj CD plošč. Več let je bil sodelavec Opere 
v Gradcu, kjer je imel tudi več samostojnih recitalov. 
Je tudi avtor glasbe za film in gledališke predstave, ki 
jih prikazujejo vse do Japonske. Trenutno piše diser-
tacijo o Mozartovih klavirskih sonatah na dunajski 
univerzi.

Oliver Majstorović

J. Haydn: Andante con Variationi, Hob. XVII:6

F. Liszt: Dve legendi
 Sv. Frančišek Asiški pridiga pticam
 Sv. Frančišek iz Paole hodi po valovih

M. P. Musorgski: Slike z razstave
 Promenada
 Pritlikavec
 (Promenada)
 Stari grad
 Tuileries
 Volovska vprega
 (Promenada)
 Ples piščančkov v jajčnih lupinah
 Samuel Goldenberg in Schmuÿle
 Promenada
 Trg v Limogesu
 Katakombe, Cum mortuis in lingua mortua
 Jaga baba
 Velika kijevska vrata

VEČERNI KONCERT 
16. 11. 2013 ob 19.30
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Koncertno uglaševanje klavirjev Silič d.o.o.

Livada 12

1000 Ljubljana

www.klavirji.com

Po dolgoletnih izkušnjah v založbi Muzička naklada (prej Lira), je 
bilo leta 1996 osnovano družinsko podjetje Klavijature Bosnar. Zad-
njih 15 let poslujejo na Škrlčevi 37 v Zagrebu.
Nudijo vzdrževanje klavirjev, pianinov in harmonik na akademijah, 
glasbenih in umetniških šolah, gledališčih in hotelih v Zagrebu,  po 
dogovoru tudi drugod na Hrvaškem in izven meja.
Podjetje je pooblaščeno za servisiranje klavirjev Bösendorfer. Specia-
lizirani so tudi za Petrof, Kawai in mnoge druge. Za vse vrste popravil 
(ob rednem vzdrževanju instrumenta) imajo garancijo.
Za dolgoletno delo so prejeli številne diplome in priznanja, med 
katerimi je najvidnejše Državno priznanje za uspešno sodelovanje 
z Glasbeno akademijo v Zagrebu. Vpisani so v Zlati knjigi uglednih 
hrvaških obrtnikov. Kot pooblaščeni servis za klavirje Bösendorfer  
so prejeli mednarodno diplomo  na Dunaju.

Več informacij na: www.klavijaturebosnar.hr
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