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Spoštovani,
dobrodošli na 14. Klavirskih dnevih, ki jih organizirata 
Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA in 
Glasbena šola Laško - Radeče v sodelovanju s 
Kulturnim centrom Laško. 

Izmenjava izkušenj je v poklicu in pri delu nasploh 
izrednega pomena. Glasbena šola Laško - Radeče 
podpira aktivnosti in prizadevanja Izvršnega odbora 
EPTE in Organizacijskega odbora Klavirskih dni, da išče 
možnosti in ponuja rešitve k izboljšanju pedagoške 
in koncertne prakse v glasbenem šolstvu v Sloveniji. 
Klavir je inštrument z bogato zgodovino in tradicijo 
ter obsežno zanj napisano literaturo, zato so tovrstna 
strokovna srečanja zelo dobrodošla.

Prepričana sem, da vam bodo predavanja in delavnice 
vzpodbuda za iskanje novih priložnosti ustvarjanja z 
vašimi učenci. 

Vsem udeležencem, pedagogom, pianistom in 
nastopajočim želim prijetno počutje pri nas in  
uspešno delo.

Rosana Jakšič, 
ravnateljica Glasbene šole Laško - Radeče



5

Spoštovani obiskovalci 14. Klavirskih dni!

Že vrsto let so Klavirski dnevi srečanje, na katerem se 
slovenski klavirski pedagogi enkrat letno družimo in si 
izmenjujemo izkušnje. Srečanja vedno znova prinašajo 
obogatitve, ki nam dajejo zagon za nadaljnje delo 
in spodbujajo našo inovativnost, ki je dandanes vse 
pomembnejša.

Dragoceno je, če notranjemu vzgibu po druženju sledimo 
tudi pri pouku klavirja in izrabljamo „družabne“ možnosti, 
ki jih ta široko zmožen inštrument ponuja. V želji, da bi 
jih osvetlili, smo tokrat ponudili več kot zgovorno temo 
konference Klavir ... duo ... trio ... orkester. 

Igrati solo z orkestrom je privilegij izbrancev, priložnost 
igrati v komornem sestavu pa bi morala biti vsaj občasno 
omogočena vsakemu učencu klavirja. Tudi igranje v 
klavirskem duu ali preizkušanje v vlogi korepetitorja so 
izkušnje, ki bodo dale mlademu pianistu povsem drugačen 
pogled na inštrument in glasbo nasploh. 

Prav gotovo se bodo zrcalile v njegovem solističnem 
repertoarju. Ne nazadnje se mlad človek skozi glasbeno 
(so)delovanje uči pomembnih življenjskih kompetenc 
in vrednot, kot so vodenje, prilagajanje, uvidevnost, 
komunikacija, sklepanje prijateljstev in skupna ljubezen 
do umetnosti.

Verjamem, da nas bo bogat program laških Klavirskih dni 
navdihnil in bomo vrata klavirskih učilnic pogumno odprli 
skupnemu muziciranju. Hvala Glasbeni šoli Laško - Radeče, 
da nam je to omogočila in ponudila prijetne prostore in 
sodelovanje. Na prijetna druženja!

Ana Avberšek, 
predsednica Društva klavirskih pedagogov Slovenije - 

EPTA
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Urnik Klavirskih dni Laško 2014
KLAVIR…DUO…TRIO…ORKESTER

KULTURNI CENTER LAŠKO

PETEK, 14. NOVEMBER 2014
08.30–09.30 prihod in registracija

09.30–10.00
predavanje EPTA forum 
KOREPETIRANJE – kazen ali ustvarjalnost? 
Zoltan Peter

10.00–10.30
projekt šole 
KLAVIR S PRIJATELJI 
GŠ Vrhnika

10.30–11.00 odmor

11.00–12.15
okrogla miza 
KOREPETITORstvo 

12.15–12.45 odmor

12.45–13.15

recital EPTA forum 
STRAST, NOSTALGIJA, POGUM – nove preobleke klasičnih 
biserov 
Duo KaPriS – Karine Gisjan Roškar in Primož Mavrič

13.15–15.00 kosilo

15.00–16.30

predavanje 
KLAVIRSKI DUO – literatura, zgodovinski pregled, veliki 
izvajalci 
Milan Miladinović

16.30–17.00 odmor

17.00–17.30
projekt šole 
CONCERTO PER BAMBINI 
GŠ Škofja Loka 

17.30–17.45 odmor

17.45–19.00
odprta razprava 
SMERNICE Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA v 
prihodnje

19.00–19.30 odmor

19.30–20.45
večerni koncert  
DUO EXCENTURY  
Aleksandra Češnjevar Glavina in Tamara Ražem Locatelli

20.45
DRUŽABNO SREČANJE 
s pogostitvijo in presenečenjem
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17.00–17.30
projekt šole 
DIH POMLADI  
GŠ Koper

17.30–18.00 odmor

18.00–18.45
koncert AG Ljubljana 
KOMORNA GLASBA

18.45–19.30 odmor

19.30
večerni koncert  
Vladimir Mlinarić in gostje

NEDELJA, 16. NOVEMBER 2014 
08.30–09.00 kava in čaj, registracija

09.00–12.00 
(ali 13.00)

DELAVNICA  
Carina Joly

12.00–15.00 kosilo

15.00–19.00
MASTERCLASS  
Carina Joly

SOBOTA, 15. NOVEMBER 2014
08.30–09.15 kava in čaj, registracija

9.15–10.00

projekt šole gostiteljice 
GREČANINOV: Z glasbo in plesom ob 150-letnici 
rojstva 
GŠ Laško - Radeče 

10.00–10.30 odmor

10.30–11.00

predavanje EPTA forum 
KVALITETNA GLASBA ZA OTROKE ZA KLAVIR 
ŠTIRIROČNO – Vierhandige Tastentraume  
Anne Terzibaschitsch  
Marina Horak in Lovorka Nemeš Dular

11.00–11.30 odmor

11.30–12.00
projekt šole  
Z GLASBO OKOLI SVETA  
GŠ Žalec

12.00–12.30
predavanje EPTA forum 
SLOVENSKA GLASBA ZA KLAVIRSKI DUO  
Bojan Glavina

12.30–13.00 odmor

13.00–13.30

projekt šole 
OD BAROKA DO IMPROVIZACIJE IN  
AVTORSKE GLASBE 
GŠ Edgar Willems

13.30–15.30 kosilo

15.30–16.30

predavanje in recital 
O KOMORNEM MUZICIRANJU 
v Sloveniji in v tujini 
Aleksandra Pavlovič in Sanja Repše

16.30–17.00 odmor
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Pianist Zoltan PETER se je rodil v 
Vojvodini. Srednjo glasbeno šolo je končal v 
Subotici, visokošolski študij pa je nadaljeval 
v razredu Arba Valdme na Akademiji 
umetnosti v Novem Sadu. Študij klavirja je 
zaključil na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
pod mentorstvom  A. Jarca.

Kot solist, komorni glasbenik in klavirski 
spremljavalec mnogih vrhunskih glasbenikov 
mlajše in starejše generacije je nastopal v 
Sloveniji, v tujini, in v vseh glasbenih središčih 
nekdanje Jugoslavije. Gostoval je v Italiji, na 
Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji in Črni Gori, 
v Makedoniji, v bivši Sovjetski zvezi, Nemčiji 
in Švici. Sodeloval je na mnogih festivalih 
sodobne glasbe tako v Sloveniji kot na tujem. 

PREDAVANJE EPTA FORUM

Širjenje glasbenih obzorij ob spoznavanju   
zanimivosti dela korepetitorjev  
in klavirskih spremljevalcev.

Knjiga Korepetiranje – kazen ali ustvarjalnost? je plod do 
zgodnjega otroštva segajoče bogate komorne izvajalske 
prakse ter triindvajsetletnega korepetitorskega delovanja 
na univerzitetni ravni, ki obsega sodelovanje skoraj z vsemi 
instrumenti in pevci. To je študija, povzetek in izpoved 
na visoki zavedni ravni, ki poskuša bralcu na edinstven, 
hkrati pa tudi razumen in lahkoten način predstaviti svet 
klavirskih spremljevalcev, poln razgibanosti in kompromisov. 
Pozornemu bralcu kmalu postane jasno, da avtor med 
vrsticami išče odgovore prav na tista pereča vprašanja, ki 
najbolj pogosto povzročajo mešane občutke pri slehernem 
pianistu s klavirsko spremljavo v roki. Včasih ni lahko 
sprejemati dejstev, ki morda nasprotujejo umetniškemu 
prepričanju nekoga, in zaradi katerih se kdaj pa kdaj znajde na 
razpotju med strokovnimi zahtevami in realnimi možnostmi.

Korepetiranje – kazen ali ustvarjalnost?



9

Kot solist z orkestrom je sodeloval z dirigenti 
kot so: Igor Gjadrov, Simon Robinson, Berislav 
Skenderović, Hermann Ostendarp, Guido Mancuzzi, 
Paul Hoskins, George Pehlivanian, En Shao in drugi.

Posnel je številne skladbe za RTV Slovenija, RTV 
Beograd, RTV Novi Sad in HRT ter enajst zgoščenk 
s solistično in komorno glasbo za Založbo kaset in 
plošč RTV Slovenija in druge založbe.

Kot vrhunski komorni glasbenik in klavirski 
spremljevalec z obširnim repertoarjem pogosto 
sodeluje na domačih in mednarodnih mojstrskih 
tečajih in tekmovanjih. 

Poleg koncertne in pedagoške dejavnosti vodi 
tudi seminarje in mojstrske tečaje za učence, učitelje 
klavirja in klavirske spremljevalce v Sloveniji in na 
tujem. Leta 2007 je bil izvoljen v naziv docenta za 
klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani.  
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KLAVIR S PRIJATELJI
PROJEKT GŠ VRHNIKA

1. Brina Gramc, klavir 3. razred
Mirjam Koprivec, klavir 2. razred
Zoja Trajkovski, klavir 3. razred
Urša Križ, klavir 2. razred
M. Leven, E. John / K. Stražar:  101 levji kralj
Cruella de Vil, 
Hakuna Matata, 
Kužki vsepovsod
Mentorji:
Olga Zalokar, Urša Vlašič, Kaja Stražar

2. Saša Trček, klavir 4. razred
Ema Brlan, violina 5. razred
Sonja Gabrijelčič, violončelo 8. razred
J. Kander / K. Stražar: New York, New York
Mentorji:
Nika Tkalec, Nastja Cajhen Rode, Urša Kržič

3. Gregor Kržmanc, klavir 6. razred
Urška Gutnik, violina 7. razred
Sara Mivšek, violina 7. razred
Ema Brlan, violina 5. razred
Eva Mivšek, violončelo 3. razred 
A. Silvestri / J. Jerina: Tema iz filma Forrest Gump
Mentorji:
Nika Tkalec, Nastja Cajhen Rode, Urša Kržič

4. Maja Rihter, klavir 6. razred
Urban Gostiša, klavir 8. razred 
H. Zimmer / J. Pucihar: Tema iz filmov Pirati s Karibov
Mentorici:
Urša Vlašič, Kaja Stražar

5. OTO & RUSI
Oto Gvardjančič, klavir
Rahela Rus, flavta
Ivana Rus, klarinet
Zala Rus, saksofon
David Rus, bobni
Marko Rus, cajon
C. Santana / Z. Kejžar:  Oye Como Va
Mentor: 
Zala Kejžar

6. ABBE
Teja Nagode, flavta
Nastja Možina, flavta
Maruša Nartnik, flavta
Klara Lavriša , flavta
Štefan Čepon, evfonij
Jan Nagode, klavir
Erik Tominec, klavir
Inti Pucihar, tolkala
F. Mercury / J. Pucihar:  Bohemian Rhapsody
Mentorici: 
Ilonka Pucihar, Nataša Puconja
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Okrogla miza: KOREPETITORstvo
Sodelujejo: Vlasta Doležal Rus, Vladimir Mlinarić, 
Božena Hrup in Kaja Lomovšek 
Moderatorja: Dejan Jakšič in Nina Mole

Umetniško sodelovanje pianista (korepetiranje) je 
nepogrešljiv element pri igranju ter študiju ostalih 
inštrumentov, petja in plesa. Poleg pedagoškega dela, in sicer 
pri rednem vadenju na urah korepeticij, je njegova umetniška 
dimenzija zelo pomembna tudi pri javnem nastopanju. Tako 
je izvedba na odru v veliki meri odvisna od dobre skupne 
priprave, v pedagoškem smislu pa je skupno muziciranje zelo 
pomembno za kreativno napredovanje solista.

Obstoječi študij klavirja vsaj pri nas ne omogoča vrste 
študija z imenom korepeticije. Zato se zdi, da je to delo 
zanemarjeno, predvsem glede na njegovo vrednost. Tako 
se pianist bolj samoiniciativno in skozi lastne izkušnje 
vzgaja v korepetitorja ostalih inštrumentalistov, pevcev 
ali plesalcev. Komorno muziciranje naj bo torej prisotno 
že pri najmlajših otrocih v nižji glasbeni šoli, saj ob tem 
rastejo v muzikalnem in socialnem smislu.

O vsem tem ter o različnih obrazih in poteh korepetitorja 
bomo spregovorili pri okrogli mizi.

Kaja Lomovšek 
je baletna korepetitorica na KGBL že skoraj tri desetletja. 
Bogate izkušnje je pridobivala s korepetiranjem poklicnih 
plesalcev v SNG Opera in balet Ljubljana in sodelovala z HNK 
Split, sodobno plesno skupino Cullberg s Švedske, plesno 
skupino Kibbutz iz Izraela ter s tujimi uveljavljenimi baletnimi 
pedagogi in koreografi. Redno je vabljena na poletne plesne 
šole in seminarje tako doma kot v tujini. Za potrebe baletnega 
izobraževanja je posnela več zgoščenk z avtorsko glasbo.

O korepetiranju pravi:
»Baletni korepetitor v pravem ‚Trenutku‘ s pravo ‚Mero‘, 
s pravo ‚Tipko‘ navdahne Plesalca, da lahko plesne 
korake spreminja v Umetnost.«
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Božena Hrup
Zaključila je študij na ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu 
prof. Acija Bertonclja. Izpopolnjevala se je v Zagrebu pri prof. Pavici 
Gvozdič. Za izvedbo Chopinovega koncerta v e-molu je prejela 
študentsko Prešernovo nagrado. Deluje kot profesorica klavirja 
in korepetitorka na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani. Spremlja 
mlade glasbenike na koncertih in tekmovanjih doma in v tujini. To 
ji predstavlja poseben izziv, zelo zanimivo se ji zdi, kako različno se 
razvijajo in napredujejo mladi glasbeniki.

Vladimir Mlinarić
je bil rojen v Pulju, kjer je končal nižjo in srednjo glasbeno šolo. 
Študiral je v Ljubljani pri prof. Z. Novaku in na Dunaju pri prof. L. 
Brumbergu. Kot koncertni pianist je obiskal ZDA, Čile, Kitajsko, 
Rusijo in večino evropskih držav. Pogosto je prisoten v žirijah na 
tekmovanjih v Sloveniji, Italiji in Rusiji. Od leta 2002 je profesor za 
klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani, med letoma 2009 in 2013 
pa je sodeloval kot korepetitor na salzburškem „Mozarteumu“.

»Korepeticije – ljubezen do skupnega muziciranja.« 

Vlasta Doležal Rus
Srednjo glasbeno šolo je zaključila v razredu profesorja dr. 
Romana Klasinca v Mariboru, študij pa je nadaljevala pri 
prof. Marijanu Lipovšku na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Po diplomi je nato opravila  še dve leti podiplomskega 
študija, nato so sledila prva službena leta. Najprej v Glasbeni 
šoli Žalec, nato v Glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani.  
Od leta 1979 do 2001 je delovala kot umetniška sodelavka 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kar ji je omogočilo 
zelo širok vpogled v različno glasbeno literaturo, saj 
je poleg dela s študenti muzicirala z mnogimi kolegi 
umetniki. Prav na koncu aktivnega obdobja je prevzela še 
šestletno vodenje glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava.  
Poleg številnih recitalov s solisti je sodelovala na poletnih 
mojstrskih šolah (pri prof. Ozimu, prof. Košuti, prof. 
Grafenauerjevi, prof. Koflerju, prof. Novšaku in še pri mnogih 
drugih), na seminarjih za glasbene pedagoge in snemanjih na 
radiu in televiziji. 
 

»Spremljevalec in solist sta vedno sodelavca, celo 
nekakšna avanturista, ki skupaj odkrivata nov svet. 
Šele ko se v obeh prižge ogenj navdušenja, je delo dobro 
opravljeno.«
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STRAST, NOSTALGIJA, POGUM - nove preobleke klasičnih biserov

RECITAL EPTA FORUM

Ljubezen je uporniška ptica, ki je nihče ne zmore ukrotiti. 
(Carmen)

Ste bili kdaj zapeljani? Ste se kdaj zaljubili v nekoga, čeprav ste 
vedeli, da je to povsem nespametno? V Bizetovi operi Don Jose 
izkusi oboje. Nesmrtno se namreč zaljubi v Carmen, razvpito 
ciganko in zapeljivo koketo. Ste tudi Vi tisti, ki boste zapeljani?

V Vokalizi Rachmaninova besede niso potrebne. Peta na enem 
samem zlogu se dotika z nežno intimnostjo in univerzalno 
ekspresivnostjo. »/…/ metafora nostalgije, domotožja in 
erotičnega hrepenenja.« (R. Wright)

Sablje, ki režejo skozi staro in utirajo pot novemu. Sinteza 
armenskega poročnega plesa in ameriškega saksofonskega 
kontrapunkta. Vrh Hačaturjanovega vitalizma, ki je leta 1948 
v ZDA postala prva klasična skladba, prodana v več kot milijon 
izvodih plošč.

Triptih vznemirljivih priredb mladega ameriškega skladatelja 
Grega Andersona za dva pianista, ki nas v tornadu čustev 
odnaša z zemlje proti nebu … in nazaj. 

PROGRAM: 

G. Anderson: Carmen, fantazija za dva klavirja na teme 
Georgesa Bizeta

S. Rachmaninov, prir. G. Anderson: Vokaliza op. 34, št. 14 

A. Hačaturjan, prir. G. Anderson: Ples sabelj

Klavirski duo KaPriS je bil ustanovljen v pomladnem mesecu 
maju iz želje po kreiranju novih in zanimivih zvočnih dogodkov, 
plemenitenju rusko-slovenskih glasbenih dojemanj ter prelivanju 
strasti, nostalgije in poguma iz notranjosti v zunanjost in še naprej, 
do novih dotikanj glasb, ušes in src …  

Karine Gisjan Roškar 
je z odliko končala posebno glasbeno šolo in Akademijo Rimski-
Korsakov v St. Peterburgu, kjer je tudi magistrirala. Je nagrajenka 
in zmagovalka številnih mednarodnih tekmovanj (Rusija, Bolgarija), 
med vidnejše uspehe sodi zmaga na klavirskem tekmovanju Nikolaj 
Rubinstein (Pariz, 1996) in Glasbeno tekmovanje na Kraljevski 
akademiji v Londonu (2003), kjer je prejela nagrado za najboljšo 
korepetitorko tekmovanja. Gostovala je na Poljskem, Švedskem, 
Finskem, v Nemčiji, Avstriji, ZDA, na Nizozemskem, v Angliji in 
Sloveniji kot solistka, članica komornega ansambla in korepetitorka. 
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Primož Mavrič 
se po končanem podiplomskem umetniškem 
izpopolnjevanju na Akademiji za glasbo v Zagrebu in 
magistrskem študiju na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
intenzivno posveča pedagoškemu delu. Učenci iz 
njegovega razreda so dobitniki številnih prvih nagrad 
in zmagovalci državnih in mednarodnih tekmovanj. 
Izdal je priročnik Od prvega tona do nastopa – metode 
učinkovitega vadenja klavirske skladbe (Slovenija in 
Hrvaška), ki je doživel zelo pozitiven odziv strokovne 
javnosti. Predava, vodi delavnice vadenja za glasbene 
pedagoge in mojstrske tečaje v Sloveniji ter v tujini. 
Trenutno obuja tudi področje umetniške dejavnosti. 

Karine in Primož sta zaposlena kot pedagoga in 
korepetitorja na Glasbeni šoli Celje in I. gimnaziji v Celju.
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Klavirski duo

REPERTOAR, ZGODOVINSKI ASPEKTI, 
VELIKI IZVAJALCI - PREDAVANJE

Repertoar za klavirski duo je zelo bogat in poleg 
originalno pisanih del za to zasedbo zajema razne 
transkripcije skladb in pa tudi pomembnih orkestrskih 
del. Pregled teh treh kategorij nas usmerja k 
različnim zgodovinskim, socialnim, izvajalskim in 
pedagoškim aspektom. Mnogi pomembni izvajalci 
so negovali to obliko, nekateri občasno, drugi pa v 
stalnih zasedbah. Nekateri skladatelji so pisali dela 
za določene klavirske due. Vsa ta dejstva narekujejo 
potrebo po povezovanju in preglednem analiziranju 
navedenih aspektov.
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Milan Miladinović 
deluje kot docent za klavir in zgodovino pianizma na Akademiji 
umetnosti v Novem Sadu, kjer je zaključil redni in magistrski študij 
klavirja v razredu prof. Svetlane Bogino. Diplomiral je iz klavirja na 
Universität der Künste v Berlinu, v razredu Fabia Bidinija.
Je prejemnik številnih nagrad na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih, štipendij Kraljevega doma Karađorđevićev, Kraljevine 
Norveške ter prestižne nemške štipendije DAAD in štipendije 
Yamaha.

Za seboj ima veliko uspešnih tematskih recitalov – predavanj. Imel 
je preko 200 nastopov v pomembnih dvoranah v Srbiji, nastopal pa 
je tudi v Črni Gori, Italiji, Avstriji, Sloveniji, Nemčiji, Rusiji, ZDA, na 
Norveškem, v Grčiji, Izraelu, na Nizozemskem, v Angliji in Braziliji. 
Koncertiral je z niškim simfoničnim orkestrom, novosadskim 
komornim orkestrom, Orkestrom Akademije umetnosti iz 
Novega Sada, Vojvodinsko filharmonijo in Izraelskim simfoničnim 
orkestrom. Snemal je za številne televizijske in radijske postaje.

CONCERTO PER I BAMBINI
PROJEKT GŠ ŠKOFJA LOKA                                                                                                

Orkester GŠ Škofja Loka
V. Milanković: Concerto per bambini 1., 2. in 3. stavek

Solistka: Lana Pucihar, klavir, 2. razred
Mentor: Tatjana Krpan, prof.
Dirigent: Tilen Draksler, prof.
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Večerni recital 
KLAVIRSKI DUO EXCENTURY

F. Poulenc:  Koncert v d-molu
• Allegro ma non troppo
• Larghetto
• Finale Allegro molto

F. Poulenc:  Elegie 
F. Poulenc:  L‘embarquement pour Cythere (Valse musette) 

 
B. Glavina:  Suita za 2 klavirja
• Preludij
• Dva plesna utrinka
• Intermezzo
• Balada
• Finale

 
A. Piazzolla: Adios Nonino 
A. Piazzolla:  Milonga del Angel 
  La muerte del Angel
A. Piazzolla:  Libertango 

Klavirski duo Excentury (Aleksandra Češnjevar Glavina in Tamara 
Ražem Locatelli) je nastal leta 2006. Svoj krstni koncert je duo imel 
na velikem odru Konservatorija Verdi v Milanu leta 2008. Sledili 
so koncerti v Kopru, v Kosovelovem domu v Sežani, v Ljubljani, na 
dvorcu Zemono pri Vipavi, v Trstu … Izredno odmevni in med publiko 
odlično sprejeti so bili komentirani koncerti za mladino. Duo se je 
izpopolnjeval v Bergamu pri prof. Konstantinu Boginu. Leta 2012 je 
ob izzidu zbirke za klavir štiriročno Glasba letnih časov skladatelja 
Bojana Glavine posnel CD z 12 skladbami iz omenjene zbirke. 

»Literatura za tovrsten duo je izredno bogata, svojo »bazo« je 
dobila v 20. stoletju in se še nenehno dopolnjuje. Repertoar »iz 
prejšnjega stoletja« nama je blizu, saj je na trenutke ekscentričen, 
občasno eklektičen, velikokrat romantičen … To lahko zveni kot 
nekaj staromodnega, ali pa nekaj zanimivega – tako kot je bilo, v 
glasbenem in v zgodovinskem pomenu, zanimivo prejšnje stoletje. 
Od tod izhaja tudi ime EXCENTURY DUO.«

Plešeta ruska plesalka Alexandra Lioubova in italijanski plesalec 
Andrea Bevilecqua. Sta italijanska podprvaka argentinskega tanga 
in zasedla sta 3. mesto na mednarodnem prvenstvu argentinskega 
tanga.
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Iz kritik:

»… Poulencov Koncert za dva klavirja je poslušalcem razkril 
več stvari. Predvsem je tukaj do izraza prišla izredna 
usklajenost dua, ne samo tehnična, temveč tudi miselna, 
idejna. Skladba sama ponuja široko paleto zvočnih barv, 
pogostih sprememb razpoloženj in je v slogovnem pogledu 
polna duhovitih reminiscenc na druge skladatelje (Chopin, 
Mozart, Schumann, filmska in celo jazz glasba). Vse to sta 
pianistki v polni meri izkoristili in s temperamentno izvedbo 
zasluženo poželi aplavz občinstva …«  

NN, Primorski dnevnik 2009

»… A. Češnjevar je razodela svojo intimno muzikalnost, fraze 
je nasitila z globokim občutkom, skupni igri pa je T. Ražem 
vtisnila pečat markantne osebnosti, ki se v izzivu z odlično 
partnerico dodatno motivira ter predaja glasbenemu toku s 
prekipevajočim temperamentom. Pianistki sta zablesteli tako 
v briljantnih pasažah, kot v sladki zamaknjenosti Largetta. 
Izvedba je bila vseskozi mikavna in prepričljiva, kajti duo se 
nikoli ni prepustil ohlapnosti, temveč gradil in stopnjeval 
svojo interpretacijo s prodornostjo dovršenih umetnic …«  

Katja Kralj, Primorski dnevnik
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ALEKSANDER GREČANINOV
PROJEKT GŠ LAŠKO - RADEČE

1. Nadja Slapšak
Mali popotnik, op. 98/14 
klavir, 2. razred 
Mali popotnik: Kristjan Žužek, plesalec

2. Žan Klenovšek 
Zgodaj zjutraj, op. 115/1 
klavir, 5. razred 
Sodobni ples, 2. razred, enota Laško

3. Jure Pečovnik
Ko bi bil velik, op. 98/15 
klavir, 4. razred 
Kristjan Žužek, plesalec

4. Neža Zorec 
V gorah, op. 99/9 
klavir, 4. razred 
Sodobni ples 1. in 2. razred, enota Radeče

5. Ina Majda Knez 
Na gozdni jasi, op. 98/6 
klavir, 3. razred
Sodobni ples 1. in 2. razred, enota Radeče 

6. Anja Kerkoč 
Jesenska pesem, op. 3/3  
Sodobni ples, 2. razred, enota Laško
Kazačok, op. 130 
klavir, 7. razred 
Sodobni ples 4. razred, enota Radeče

7. Eva Nograšek 
Mazurka, op. 53/4 
klavir, 7. razred 
Sodobni ples 1. in 2. razred, enota Radeče

8. Klara Kovač
Marš, op. 141/5 
klavir, 5. razred 
Sara Hrastnik in Ema Šolar, plesalki

9. Iza Verbovšek
Nagajivo dekle, op. 133/3 
klavir, 4. razred 
Sara Hrastnik in Ema Šolar, plesalki

10. Tjaša Kosem 
Žalost, op. 3/1 
klavir, 6. razred
Taja Padežnik, plesalka
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11. Hana Obrez
Moj mali kuža Joujou, op. 138/8
klavir, 4. razred 
Taja Padežnik, plesalka

12. Pia Brečko  
Večerni oblaki, op. 141/9 
klavir, 4. razred 
Sodobni ples 2. razred, enota Laško

13. Žan Jurkošek  
Ples zlatih ribic, op. 133/5 
klavir, 5. razred 
Plesna pripravnica 2, enota Laško 

14. Hana Zorec  
Menuet, op. 115/5 
klavir, 4. razred 
Sodobni ples 3. razred, enota Laško

PLESALCI:

MALI POPOTNIK: Kristjan Žužek (Plesna pripravnica 3, enota Laško)
Taja Padežnik (Sodobni ples, 5. razred, enota Laško)
Sara Hrastnik in Ema Šolar (Sodobni ples, 1. razred, enota Radeče)
SODOBNI PLES, 1. in 2. razred, enota Radeče: Eva Majcen, Eva Mlakar, Rubi Gala Nikolič, 
Patricija Smrke, Nea Zagorc, Hana Zorec 
PLESNA PRIPRAVNICA 2, enota Laško: Eva Bezgovšek, Nika Bezgovšek, Ana Cvibošek, 
Lana Dornik, Nina Ferlič, Ajda Ferme, Špela Ojsteršek, Nika Pipan, Ema Romih, Janja 
Verdel, Eva Vodopivec, Klara Vrečko, Mija Zdouc 
SODOBNI PLES, 2. razred, enota Laško: Najah Bezgovšek, Alina Brižić, Ivona Duraković 
Djordjević, Zala Ferlič, Nadja Gorišek, Tjaša Gorišek, Staša Hohkraut, Nadja Janež, Larisa 
Jernejšek Pušnik, Ana Klanšek, Ina Majda Knez, Maruša Maček, Simona Pajk, Lara Pavč-
nik, Julija Pristovnik, Julija Teršek 
SODOBNI PLES, 3. razred, enota Laško: Lana Hrastelj, Brina Klinar, Neža Kovač, Hana 
Obrez, Neja Ozimek, Julija Potočnik, Neža Vičič, Lara Zalokar, Maruša Zdouc, Lara 
Zupanc 
SODOBNI PLES, 4. razred, enota Radeče: Val Jelenski, Ana Marija Kink, Ana Knavs, Zala 
Medved, Tia Odlazek, Sara Nadine Strnad 

PRIPRAVA KONCEPTA PRIREDITVE: Aja Zupanec in Špela Medved
PRIPRAVA PLESNIH KOREOGRAFIJ: Aja Zupanec (enota Radeče) in Špela Medved 
(enota Laško)

MENTORJI UČENCEV KLAVIRJA:
Brigita Mlakar (1, 3, 13)
Dejan Jakšič (2, 10, 12)
Mojca Lukmar (5, 8, 9, 11)
Nina Mole (4, 6, 7, 14)
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Štiriročni prostori tipk
PREDAVANJE EPTA FORUM

Yehudi Menuhin je o Marini Horak zapisal: „Bila bi pridobitev za 
glasbeno življenje vsake sredine.“ Po mnenju svetovno priznanega 
pedagoga Petra Feuchtwangerja pa je „Slovenija lahko ponosna na 
tako sublimno umetnico“. Leta 2008 je prejela prestižno Betettovo 
nagrado za izjemne umetniške dosežke, leta 2013 pa Častno priznanje 
Akademije za glasbo. 

Živela je v Münchnu, Parizu, Amsterdamu in Londonu. Obenem 
koncertira doma in v tujini. Nastopala je po vsej Evropi, v Avstraliji, 
Novi Zelandiji, Indiji, Maleziji, Bruneiu, Hong Kongu, Singapurju in 
v ZDA. Bila je gostja številnih mednarodnih festivalov in članica 
mednarodnih žirij. 

Študirala je v Ljubljani, Münchnu, Parizu in Londonu. Je nagrajenka 
mnogih mednarodnih tekmovanj. 

Kot pedagoginja je cenjena v Evropi, ZDA in Aziji. Vodila je številne 
mojstrske tečaje. Je izredna profesorica na Akademiji za glasbo, kjer 
poleg komorne igre poučuje izbirni predmet Dimenzije izvajanja, 
v katerem po svoji posebni metodi mlade ljudi vodi k boljšemu 
poznavanju samih sebe in h globlje doživetemu pristnemu muziciranju.
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Lovorka Nemeš Dular
je predana pianistka in učiteljica klavirja. Ključne osebnosti v razvoju 
njene pianistične osebnosti sta profesorici D. Tomšič Srebotnjak 
in M. Horak ter profesorja A. Valdma in K. Bogino. Zaključila je tudi 
študij muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pripravila je 
mnogo klavirskih recitalov ter nastopala z orkestrom, v klavirskem 
duu, s pevci, violinisti in flavtisti v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, 
Italiji, Nemčiji in Estoniji. Rada snema v studiu, ker ji to predstavlja 
edinstveno izkušnjo in ker tako lahko predaja svojo interpretacijo v 
poslušanje poznejšim generacijam. Najbliže ji je glasba od 19. do 21. 
stoletja. Je tudi zvedava  muzikologinja, ki spoznava, kaj je novega v 
glasbi, in se posveča tudi izvedbam sodobnejših skladb. 

Anne Terzibaschitsch
je rojena 1955 v Essnu (Nemčija). S petimi leti se je začela učiti 
klavir, kasneje pa še violončelo. Dejavna je kot pianistka in 
profesorica klavirja. Pri založbi Holzschuh je izdala več različnih 
zvezkov pod skupnim imenom Tastenträume (Tipke sanjajo). 
Zbirko Vierhändige Tastenträume (Tipke sanjajo štiriročno) 
sestavlja 25 razpoloženjskih skladbic, ki s pomočjo sugestivnih 
naslovov začetnike ob spremljavi učitelja oziroma starejšega 
učenca popeljejo v svet glasbe. Skladbice so karakterno izrazite, 
učenci pa skoznje intuitivno (brez verbalnih razlag) spoznavajo 
osnove muzikalnosti, harmonije ter ritmične vzorce in muzikalne 
geste.
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Z GLASBO OKOLI SVETA
PROJEKT GŠ ŽALEC

1. Janez Vošner in Martin Žekar, klavir štiriročno
Slovenska, prir. J. Pucihar: Dajte, dajte    
Mentorica: Irena Kralj

2. Iza Štih, flavta, 4. razred
Neža Pogačar, klavir, 6. razred
ples
A. Kabiljo: Prelepi moj Zagreb
Mentorici: Melita E. Villasanti, flavta A. Gojkošek

3. VITA SONJAK in TAJDA RANDL, klavir štiriročno
komorna zasedba godal (Lucija Omladič, Lara Sonjak, 
prof. Andraž Slakan)
ples
L. Andersen: Modri tango
Mentorja: Melita E. Vilassanti in Andraž Slakan

4. Jana Ušen in Vanessa Vrečič, klavir štiriročno, 
ples
J. Strauss (prir.: J. B. Wekerlin)
Mentorica: Irena Kralj

5. Tjaša Jazbinšek, klavir
    tolkalni ansambel (Kaja Kolar, Jurij Plaskan, Matija 

Goršek, Kristjan Turnšek) 
Traditional Africa (prir:: izvajalci in mentorja): Atoelomble
Mentorja: Irena Kralj in Dejan Tamše
 

6. Neža Pogačar in Jana Ušen ter Tjaša Jazbinšek 
in Vanessa Vrečič
2 klavirja štiriročno
ples 
M. Moszkowski (prir.:B. Wolff): Španski ples op. 12 (Bolero št. 5)
Mentorici: Irena Kralj in Melita E. Villasanti

Plesne točke so z mentorico Ines Mandelj 
pripravili učenci baleta GŠ Žalec.
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Skladbe slovenskih skladateljev 
za klavir štiriročno
PREDAVANJE EPTA FORUM

Namen predavanja je prikazati vso tovrstno dosegljivo literaturo, od 
prvih znanih (danes že večinoma pozabljenih) skladb J. Mihevca, L. 
Cveka, B. Ipavca, G. Kreka in še nekaterih skladateljev iz 19. stoletja 
pa vse do najnovejših skladb in zbirk v 21. stoletju.

Predstavitev zajema več vidikov: zgodovinskega, stilnega, 
vsebinskega, poseben poudarek pa je na uporabnem vidiku – 
glede na zahtevnostno stopnjo izvajanja posameznih del. Težišče 
predavanja je v obravnavi in analizi skladb, ki ustrezajo nivoju nižje 
in delno srednje glasbene šole (prvih deset let učenja klavirja).

V sklopu predavanja bodo predstavljeni tudi zanimivi, manj znani 
podatki o nastanku nekaterih skladb, kakor tudi nekaj raritet – 
skladbe za klavir pet- in šestročno. Pri zvočnih ilustracijah določenih 
skladb sodeluje tudi klavirski duo Excentury.

Bojan Glavina
Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je diplomiral iz orgel pri prof. 
Hubertu Bergantu in iz kompozicije pri prof. Marku Mihevcu. Opravil 
je tudi dveletno šolo za klavirske pedagoge v Gorici pri prof. Sijavušu 
Gadžijevu.

Njegov skladateljski opus obsega okrog 300 del, med katerimi 
jih je veliko nagrajenih na slovenskih in mednarodnih natečajih 
za kompozicijo, pri raznih založbah pa je izšlo okrog 50 njegovih 

samostojnih zbirk. Več kot polovico svojega opusa je posvetil 
otrokom in mladini. Zaradi neposrednosti glasbenega jezika, 
iskrenosti in zanimivosti glasbenih idej, subtilnosti in občutljivosti 
za otrokov svet domišljije in čustev so njegove skladbe izredno 
dobro sprejete med mladostniki.

Izšlo je pet njegovih CD-jev: Zvočne pokrajine (izbor komornih 
skladb), CD s klarinetistom Robertom Staničem, CD s Triom Julius, 
Dih pomladi (priredbe za klarinet, violino in klavir), Glasba letnih 
časov (12 skladb za klavir štiriročno). Bil je ustanovitelj in urednik 
glasbene revije Primorska sozvočja (1999–2005). S svojimi učenci 
je na domačih in tujih tekmovanjih prejel okrog 120 nagrad.
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Od baroka do improvizacije in 
avtorske glasbe                                                                                                          
PROJEKT GŠ EDGAR WILLEMS 

Klavirski trio:
Sara Ognjanovič, klavir, 8. razred
Laura Calligaris, violina, 7. razred
Katarina Tomac, violončelo, 7. razred

George Philipp Telemann: Sonatina za violino in basso 
continuo v A-duru
• Adagio
• Allegro assai
• Largo
• Allegro

Čenda Šedlbauer: Tri miniature za klavirski trio
• Moderato
• Allegretto
• Andante religioso

Improvizacija na Pachelbelov Kanon

Julija Stopar (roj. 1997): Sončni zahod

Mentorji: Pavel Rakar, Tatjana Šporar Bratuž, Rok Zgonc
Multimedijska predstavitev: Pavel Rakar

Navdihujoči utrinki skupnega 
muziciranja
KONCERTNO PREDAVANJE
Pianistka Aleksandra Pavlovič in violončelistka Sanja Repše sta študirali 
na slovitem Državnem konservatoriju P. I. Čajkovski v Moskvi, v duu pa 
muzicirata že več kot dvajset let. Združuje ju misel, da je skupno muziciranje 
nekaj najlepšega v glasbi, ker se le na ta način različne individualnosti vedno 
znova prepletajo v eno novo in edinstveno glasbeno doživetje, ki je v veliko 
veselje tako izvajalcem kot poslušalcem. Skozi njuno glasbeno pripoved 
bomo spoznali problematiko in pomembnost razvoja obeh – komorne igre 
ter korepetiranja: 

•	 zakaj je komorno muziciranje dobro vpeljati zgodaj in kako to vpliva na 
razvoj učenca;

•	 kako izbrati literaturo za najmlajše;
•	 kako „zadihati“ skupaj (skupno muziciranje je odlična rešitev za tiste, ki 

se težko soočajo s tremo in hkrati krepi samozavest že tako izobčenim 
in sramežljivim pianistom);

•	 razlika med korepetiranjem in komornim muziciranjem skozi glasbene 
primere;

•	 ali res temeljijo korepeticije le na izkušnjah in individualnemu talentu, ne 
pa na sistematično pridobljenem znanju (pokazali ter spregovorili bosta 
o načinu poučevanja in učnih načrtih na Moskovskem konservatoriju pri 
predmetih korepetiranje in komorna glasba – ruska šola korepetiranja 
ima bogato, skoraj stoletno tradicijo, učni načrti so plod dolgoletnih 
izkušenj); 

•	 kaj pričakujejo učitelji drugih instrumentov od pianistov – korepetitorjev;
•	 veliki pianisti kot komorni glasbeniki in korepetitorji (Maria Judina, 

Svjatoslav Richter, Martha Argerich …); 
•	 anekdote iz knjige Gerald Moore: Am I Too Loud? – Memoirs of an 

Accompanist.
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Aleksandra Pavlovič 
je leta 2002 z odliko zaključila pianistični študij in leta 2004 podiplomski študij na 
Moskovskem državnem konservatoriju P. I. Čajkovski (pri profesorjih Levu Naumovu, 
Vladimirju Viardoju in Andreju Dievu). Kot solistka ali članica komornih sestavov 
je koncertirala na pomembnih koncertnih prizoriščih tako doma kot na tujem. Je 
prejemnica številnih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Kot komorna 
glasbenica igra z različnimi vrhunskimi glasbeniki. Od septembra 2005 je zaposlena 
kot učiteljica klavirja in korepetitorka v Glasbeni šoli Nova Gorica. Novembra 2011 je v 
samozaložbi MKD Soglasje izšel njen prevod knjige A. Boissier Liszt pedagog in prva 
zgoščenka dua Bugaev - Pavlovič  Chopin … Dialogi, oktobra 2014 pa prevod knjige S. 
Isserlisa Kje je pristala Beethovnova obara.  Vodi inovacijske projekte v sodelovanju z 
zavodom za šolstvo, skrbi za promocijo klasične glasbe med mladimi.

Sanja Repše 
je diplomirala na Državnem konservatoriju P. I. Čajkovski v Moskvi pri prof. Igorju Gavrišu. 
Med študijem se je udeležila dveh državnih tekmovanj, obakrat prejela prvo nagrado 
in še posebno nagrado Orkestra slovenske filharmonije. Kot solistka je s simfoničnim 
orkestrom nastopila v znameniti moskovski dvorani Bolšoj zal. Zaključila je dva 
podiplomska študija – na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. C. Škerjancu in na Ecole 
normale de Musique v Parizu pri prof. J. Barthe. Obiskovala je tudi celoletni specialistični 
tečaj pod mentorstvom prof. Natalije Gutman v Scuola di Musica di Fiesole v Italiji. 
Koncertira doma in v tujini (Rusija, Nemčija, Španija, Belgija, Portugalska, Francija, 
Hrvaška, Italija). Poleg koncertiranja se Sanja Repše aktivno posveča predajanju znanja 
mlajšim generacijam. Zaposlena je na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in v 
Glasbenem ateljeju Tartini. Za svoje učence in dijake letno organizira koncertne turneje. 
Vsako leto se predstavijo v Sloveniji, dvakrat so bili na Portugalskem (2010 in 2013) in v 
Parizu (2011). S starejšimi sestavlja ansambel violončel, s katerim so se učenci in dijaki 
predstavili tudi kot solisti. Za ansambel sama piše priredbe. Je soavtorica učbenika Prvi 
koraki za začetnike na violončelu.

Koncer tno predavanje  pa ne bi  pr istalo  v  Laškem brez 
podpore  Mednarodnega kulturnega društ va Soglasje.
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DIH POMLADI
PROJEKT GŠ KOPER                                                                                                                            

Predstavitev zbirke Dih pomladi

Skalicky: Večerni mir 
Aurora Lovrečič, klavir
Mentor: Aleksandra Češnjevar Glavina

Skalicky: Večerni mir, priredba
Trio: Nika Lucija Frank, violina
Jan Malej, klarinet 
Daša Sedmak, klavir
Mentor: Nuša Gregorič

Rowley: Koračnica škotskih piskačev
Nicole Turk in Aurora Lovrečič, klavirski duo
Mentor: Aleksandra Češnjevar Glavina

Rowley: Koračnica škotskih piskačev, prir.
Trio: Nika Lucija Frank, violina 
Jan Malej, klarinet
Daša Sedmak, klavir
Mentor: Nuša Gregorič

Pescetti: Presto
Nina Rupnik, klavir
Mentor: Aleksandra Češnjevar Glavina

Pescetti: Presto, prir.
Trio: Alja Margon, violina
Sindi Krajnc, klarinet
Taša Šinkovec, klavir
Mentorja: Robert Stanič, Ina Lorbek

V. Lovec: Bagatela št. 1
Taša Šinkovec, klavir
Mentor: Aleksandra Češnjevar Glavina

V. Lovec: Bagatela št. 1, prir.
Trio: Alja Margon, violina
Sindi Krajnc, klarinet 
Taša Šinkovec, klavir
Mentorja: Robert Stanič, Ina Lorbek

M. Arnold: Melodija iz filma »Most na reki Kwai«, prir.
Trio: Alja Margon, violina
Sindi Krajnc, klarinet
Rea Štrukelj Pahovič, klavir
Mentorja: Robert Stanič, Ina Lorbek

B. Glavina: Venček slovenskih ljudskih pesmi
Trio: Nika Lucija Frank, violina
Jan Malej, klarinet
Daša Sedmak, klavir
Mentor: Nuša Gregorič

Originalne skladbe so napisane za klavir solo in duo, priredbe za 
trio so delo skladatelja Bojana Glavine.
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KOMORNA GLASBA
KONCERT AKADEMIJE ZA GLASBO LJUBLJANA

Trio Joy
Julija Zadravec, klavir
Ana Avšič, violina
Domen Hrastnik, čelo
Risto Savin: Klavirski trio, 1. stavek
Mentorica: izr. prof. Marina Horak

Klavirski trio Souffle
Ana Maria Beguš, klavir
Ana Krpan, violina
Katarina Kozjek, violončelo
Dane Škerl: Trio za violino, čelo in klavir
Preludio, Grotesca, Aria, Scherzo, Postludio
Mentor: red. prof. Tomaž Lorenz

Klavirski duo Dediqué
Kristina Golob
Mija Novak
Johannes Brahms: Madžarski plesi št. 4, 15, 17, 1
Mentor: doc. Miha Haas
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Večerni recital
VLADIMIR MLINARIĆ IN GOSTI

L. van Beethoven: Sonata op. 109
    Vivace, ma non troppo-Adagio espressivo
    Prestissimo
    Variacije. Gesangvoll, mit innigster Empfindung

F. Liszt: »Harmonies du soir« (»Etudes d‘execution 
transcendente« št. 11)
F. Liszt: »Eroica« (»Etudes d‘execution transcendente« št. 7)

ODMOR

A. Lajovic: Mesec v izbi
J. Brahms: : Wie Melodien zieht es mir, op. 105, št. 1
J. Brahms: Geistliches Wiegenlied, op. 91 št. 2

Rebeka Hren Dragolič, mezzosopran
Mojca Brank, viola

M. Ravel: Tzigane, rhapsodie de concert

Nadežda Tokareva, violina

H. Wolf: iz „Italijanske pesmarice“ (Italienisches Liederbuch)
Ihr seid die Allerschönste weit und breit
Gesegnet sei, durch den Welt entstund
Dass doch gemalt all‘ deine Reize wären
Und wilst du deinen Liebsten sterben sehen
Heb‘ auf dein blondes Haupt

Was für ein Lied soll dir gesungen werden
Schon streckt‘ ich aus im Bett die müden Glieder
Laß sie nur gehn!
Und steht Ihr früh am Morgen auf vom Bette
Wie viele Zeit verlor ich

Jože Vidic, bariton

Vladimir Mlinarić 
se je pričel učiti klavir s sedmimi leti. Srednjo šolo je končal v 
razredu prof. K. Kirac. Študiral je v Ljubljani, v razredu prof. Zdenke 
Novak, ki mu je prenesla tehniko L. Godowskega (Godowski, 
Geiger-Eichhorn, Novak). Svoje znanje je izpopolnjeval na Dunaju, v 
razredu znamenitega L. Brumberga, učenca slavnega H. Neuhausa, 
ter na poletnih mojstrskih tečajih pri prof. A. Valdmi, K. Boginu, 
L. Hallmann-Russell … Velik vpliv  na njegov umetniški razvoj je 
imela prof. B. Zakotnik, pri kateri je študiral interpretacijo lieda.

Še kot študent je dobil kar nekaj nagrad (študentsko Prešernovo 
nagrado, prve nagrade na republiških tekmovanjih v Velenju, 
na zveznem tekmovanju v Dubrovniku in na mednarodnem 



31

tekmovanju na dvorcu Zemono). Je tudi nagrajenec 
mednarodnih tekmovanj v Italiji (Lucca, Ragusa - Ibla). S 
koncertiranjem je začel v rodni Puli leta 1981.

Kot solist ali v različnih komornih zasedbah je igral v večjih 
evropskih središčih (Pariz, München, Torino, Milano, Firenze, 
Dunaj, Edinburgh, Bruxelles …), v ZDA (Washington, 
Cleveland, Mobile …), v Kanadi, Čilu, na Kitajskem in v Rusiji. 
Prvi je izvedel zahtevni koncert L. M. Škerjanca v tujini, in 
sicer v Rusiji.

Redno nastopa na mednarodnih festivalih (Santander, 
Ljubljanski festival, Ohrid, Europamusicale, Al Bustan …). 
Sodeloval je z znanimi umetniki (Pierre Amoyal, Nurit Pacht, 
Igor Gavriš, Kurt Widmer, Marcos in Bernarda Fink, Mirjam 
Kalin, Alessandro Svab, Jasminka Stančul, Barbara Bonney 
…). Je član tria Luwigana, in sicer od ustanovitve  leta 1994. Z 
omenjeno zasedbo so bili dobitniki Betettove in Župančičeve 
nagrade. Izvaja tudi moderno glasbo, krstil je nove skladbe I. 
Petrića, T. Sveteta, B. Leskovica, P. Ramovša in drugih. 

Strokovna kritika ga ocenjuje kot prefinjenega interpreta, 
ki v sebi združuje akademizem in fantazijo ter ambicijo in 
ljubezen do glasbe. O njegovih izvedbah pišejo, da so precizne 
in pregledne, o njegovem stilu pa, da je diskreten in nevsiljiv. 

Na ljubljanski Akademiji za glasbo od leta 2002 deluje 
kot profesor klavirja, med letoma 2009 in 2011 je bil na 
Mozarteumu v Salzburgu korepetitor za solopetje. Redno 
izvaja seminarje v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.
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»Izven tvojih rok: Preventivni ukrepi za najboljše klavirsko izvajanje« 
DELAVNICA IN GLASBENI SEMINAR (MASTERCLASS): 

Študije, izvedene v letih 1985–1999, so pokazale, da se dve 
tretjini profesionalnih glasbenikov sooča s problemi pri igranju, 
medtem ko občuti kar polovica glasbenikov med vadenjem 
(preden postanejo profesionalni glasbeniki) simptome bolečine 
in drugega fizičnega neugodja, povezanega z igranjem. Stroge 
zahteve študija glasbe prav gotovo pripomorejo ne samo k 
fizičnemu, ampak tudi psihološkemu in čustvenemu pritisku 
glasbene kariere. Kljub zelo pogostemu pojavljanju bolečine pri 
glasbenikih, ostaja pristop k preventivni obravnavi zelo redek v 
večini glasbenih inštitucij. Ta delavnica bo obravnavala splošno 
znanje o drži, prikazala značilno držo in vedenje pianistov, 
razpravljala o zaščiti pred poškodbami, predstavila preventivne 
vaje, ki so jih razvili zdravniki in fizioterapevti in razpravljala o 
stabilizaciji telesa in njenih učinkih pri produciranju zvoka. 
Med glasbenim seminarjem bodo lahko prisotni opazovali 
primere pedagoške prakse, principov in vaj, predstavljenih v 
delavnici.

Carina Joly
Brazilska pianistka Carina Joly je znana po talentiranem nastopanju 
in se pojavlja kot umetnica, govornica in svetovalka za držo in 
klinične težave na seminarjih v Braziliji, na Portugalskem, v ZDA, 
Nemčiji, na Danskem, v Sloveniji in Švici. Po dodiplomskem študiju 
za klavirsko koncertiranje in pedagogiko na univerzah Penn State 
in Oklahoma University se je dr. Joly preselila v Švico, kjer je poleg 
rednega nastopanja in poučevanja v svojem studiu razvila tudi 
podiplomski študij glasbene psihologije na umetnostni akademiji 
univerze v Zürichu (Zürich University of the Arts).

Od 2011 je dr. Joly vodila že več kot 30 delavnic, kjer je poučevala 
glasbenike in glasbene učitelje, kako vključiti preventivne načine 
v svoje igranje, petje, dirigiranje in poučevanje. Njeno intenzivno 
delovanje na tem področju je doseglo vrhunec z mednarodnim 
povabilom, da postane članica Odbora specialne skupine za zdravje 
in dobro počutje glasbenikov pri Mednarodni zvezi za glasbeno 
izobraževanje, kjer upa, da bo razvila konkretne dejavnosti za 
izboljšanje glasbenikovega pristopa k vseživljenjskemu zdravemu 
nastopanju.
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Sponzorji:
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www.klavirji.com 
 

Pooblaščeni zastopnik za klavirje: 
STEINWAY & SONS 

BOSTON 
ESSEX 

FEURICH

http://www.klavirji.com/
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