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Spoštovani kolegi klavirski pedagogi, dragi učenci in starši,

na primorski konec se po nekaj letih zopet vračajo klavirski dnevi EPTA. 
Postojna, rojstni kraj skladateljev Vilka Ukmarja in Alojza Srebotnjaka, 
geografsko sicer pripada Notranjski, vendar so vezi s Primorsko močne.

Glasbena šola Postojna, ki je gostiteljica letošnje konference, svoje poslanstvo 
v krajih na Pivki opravlja že več kot 65 let. V šolo je vključenih 300 učencev, ki 
obiskujejo individualni pouk in 60 učencev, ki obiskujejo program predšolske 
glasbene vzgoje ter glasbeno pripravnico. Osnovno dejavnost šole, pouk in 
pedagoško delo, nadgrajujemo z organizacijo delavnic in seminarjev za 
učitelje; na približno 100 prireditvah letno pa se poleg naših učencev 
predstavljajo tudi učenci glasbenih šol sosednjih krajev in profesionalni 
glasbeniki. 

Veseli nas, da smo gostitelji in soorganizatorji konference klavirskih 
pedagogov. Le-ta z mozaikom predavanj, nastopov in koncertov tudi letos 
ponuja udeležencem vpogled v slovensko klavirsko pedagogiko ter prinaša 
nove ideje in znanje. Pogosto pa že pogovor s kolegi pomaga odpreti vrata do 
novih poti in spoznanj.

Želim, da vam letošnji klavirski dnevi ostanejo v spominu po prijetnem 
druženju, zanimivih predavanjih, uspešnih nastopih in dobrih koncertih.

Edvard Popit,
ravnatelj Glasbene šole Postojna
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Montmartre!

Konec 19. stoletja zbirališče mnogih slikarjev, glasbenikov in drugih 
umetnikov. Mesto boemskega življenja, dekadence, svobodomiselnosti, 
druženj, intelektualnih dialogov in oplajanja idej. Tudi Debussy je v tej kultni 
umetniški četrti Pariza dobival inspiracijo, predvsem v svojih poznih dvajsetih 
letih. Gibanje v akademskih in umetniških krogih ter vsakdanje živahne 
debate so mu dale dovolj navdiha, podpore in poguma, da je, kot se je izrazil 
sam, glasbo "osvobodil neplodne tradicije, ki jo je dušila" - prelomil je pravila 
tradicionalne harmonske gradnje in začel vrednotiti akorde po njihovi zvočni 
barvi. 

Tudi Klavirski dnevi so pravzaprav nekakšen "Montmartre slovenske 
klavirske pedagogike". To gotovo lahko trdimo z ozirom na do danes že trdno 
zasidrano tradicijo tega dogodka,  vedno bogatejši program, zmeraj  bolj 
kvalitetne nastope naših mladih pianistov ter vsako leto več domačih 
predavateljev, ki želijo in znajo predajati svoje izkušnje in znanje.

Časi niso rožnati in morda bomo tudi mi morali prej ali slej začeti razmišljati 
izven ustaljenih okvirov. Izjemnega pomena je, da se na tem "našem hribu" 
čim večkrat srečujemo, družimo,  delimo svoje izkušnje in mnenja, se 
medsebojno spodbujamo in tako vzajemno rastemo. To je morda edini način, 
da ne glede na to, kar prihaja, ohranimo naš dragocen in lep poklic, da še 
naprej prispevamo k ohranjanju naše skupne glasbene dediščine ter k 
duhovnemu zdravju ljudi. 

Zato ponovno prisrčno dobrodošli v naši družbi!

Hvala Glasbeni šoli Postojna in Zvezi primorskih glasbenih šol, da sta nam 
svoja vrata odprli na široko in omogočili, da se tradicija Klavirskih dni lahko 
nadaljuje.

Ana Avberšek,
predsednica Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije

www.epta.si / tajnistvo@epta.si 
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12. SLOVENSKI KLAVIRSKI DNEVI
16. – 18. november 2012

Glasbena šola Postojna

08.30 – 09.00 Prihod in registracija

09.00 – 10.30 ROKA, KI USTVARJA / Predavanje: Alenka Rebula       6

10.30 – 11.00 ZAKLADI FRANCOSKIH SKLADATELJEV SKOZI       7
  GLASBO IN PLES
  Projekti šol: Glasbena šola Postojna

11.00 – 11.30 MALE PREZRTE MOJSTROVINE          8
  CLAUDA DEBUSSYJA
  Projekti šol: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.30 VADENJE… MOTIVACIJA…NAVDIH…        9
  Okrogla miza: sodelujejo Selma Chicco Hajdin, 
  Saša Gerželj-Donaldson in Damjana Zupan; 
  moderatorki: Aleksandra Pavlovič in Irena Koblar

13.30 – 15.00 Kosilo

15.00 – 15.45 TEHNIKA VADENJA, NE VADENJE TEHNIKE        11
  Predavanje: Milica Šnajder Huterer

15.45 – 16.00 Odmor

16.00 – 17.00 EPTA FORUM
  Duo AnAntonio: Pentatonično vzdušje v impresionizmu       13
  in v waldorfski pedagogiki
  Anamarija Jemec: Vadenje z razumevanjem        15
  Primož Mavrič: Ponosni čarodeji, poredni škrati, prosojne       17
  vile in pojoče morske deklice – nepogrešljivi glasbeni bonusi

17.00 – 17.30 ZGODBE IZ OZADJA, C. DEBUSSY:          18
  OTROŠKI KOTIČEK / Projekti šol: Glasbena šola Fran Korun 
  Koželjski in umetniška gimnazija Velenje

17.30 – 18.00 Odmor

18.00 – 19.15 OBČNI ZBOR DKPS EPTA IN FORUM ČLANOV

19.15 – 20.00 Odmor

20.00  VEČERNI KONCERT            19
  Meta Fajdiga, klavir
  Aleksander Gadžijev, klavir

Petek, 16. november 2012

Načini in pomen uspešnega vadenja klavirja
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Načini in pomen uspešnega vadenja klavirja

SOBOTA, 17. november  2012



12. SLOVENSKI KLAVIRSKI DNEVI
16. – 18. november 2012

Glasbena šola Postojna

5

08.30 – 09.00  Kava in čaj, registracija

09.00 – 13.00 MASTERCLASS:                           40
  Sijavuš Gadžijev
  
09.00 – 13.00 KAJ DELA VAJA
  Delavnica: Jasna Solarović                   39

13.00 – 14.30 Kosilo

14.30 – 17.30 MASTERCLASS:                    40
  Sijavuš Gadžijev

NEDELJA, 18. november 2012

12. SLOVENSKI KLAVIRSKI DNEVI
16. – 18. november 2012
Glasbena šola Postojna
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 Predavanje: Roka, ki ustvarja

 Alenka Rebula

Roka je tisti del človekovega telesa, 
ki je najbolj vezan na miselne procese 
najvišje ravni. 

Groba in fina motorika rok povezujeta našo sposobnost obdelave podatkov iz 
snovnega sveta s širjenjem zavesti in domišljije. Obenem roka zmore poseben 
odnos z zrakom, po katerem potuje zvok, saj je njena struktura evolucijsko blizu 
peruti. Roka lahko ustvarja zvok, a obenem procesira ustvarjalne zamisli in daje 
možganom vzpodbude za premike v neznano. Z roko se orientiramo v svetu 
domišljije in zato ni le izvajalka, ampak tudi navdihovalka izvirnih rešitev. 
Občutek za neizčrpno izraznost lastnih rok in rahločutna povezanost z njihovo 
ustvarjalnostjo vodi do velikih dosežkov.

Alenka Rebula (1953) je diplomirala iz 
filozofije. Živi in dela v Trstu. Poleg 
člankov in esejev v raznih zbornikih in 
revijah na temo psihologije in družbene 
kritike je izdala: strokovno delo o 
zgodnjem otroštvu Globine, ki so nas 
rodile, ki je bilo predstavljeno tudi v 
dokumentarnem filmu Otroštvo (RTV 
Slovenija, 2010); knjigo meditacij Sto 
obrazov notranje moči (MK); pesniško 
zbirko V naročju (ZTT). Zasnovala je 
metodo za osebnostni razvoj žensk Blagor 
ženskam.  Na svoj i  sp letni  s t rani 
www.alenkarebula.com se srečuje s 
številnimi obiskovalci in objavlja članke. 
Že trideset let izvaja predavanja in 
delavnice na temo osebnostne rasti, 
samovzgoje odraslih, psihologije telesa in 
otroštva.

Petek    9.00 - 10.30
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 Projekti šol:
 Glasbena šola Postojna
  plešejo učenci Baletenga društva Postojna:
 Metuljčice in Zvezde, mentorica Manca Krnel Hess
 Labodi, mentorica Tamara Polanc

Zakladi francoskih skladateljev skozi 
glasbo in ples

D. Milhaud: Pierre writes comments on the Bible
           Blue Pajames
  Jurij Kernel
  mentor: Matej Penko

G. Fauré: Suite Dolly – Uspavanka
  Ana in Tina Kolenc Milavec
  mentorica: Snježana Pleše

C. Debussy: Petite Suite – En Bateau
  Kristina Premrl, Neža Kapelj
  mentorici: Mojca Širca Pavčič in Saša Crnobrnič

C. Debussy: Petite Suite – Cortège
  Žiga Klun, Tomaž Žele
  mentorica: Saša Crnobrnič

C. Debussy: Petite Suite – Menuet
  Jernej Mislej, Katarina Černač
  mentorja: Helena Plesničar in Edvard Popit

E. Satie: Gnossienne št. 5
  Tina Kolenc Milavec
  mentorica: Snježana Pleše

C. Debussy: Doctor Gradus ad Parnassum
  Katarina Černač
  mentor: Edvard Popit

C. Debussy: Vrtovi v dežju
  Lana Batagelj
  mentorica: Helena Plesničar

Petek    10.30 - 11.00
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 Projekti šol:
 Konservatorij za glasbo in balet – SGŠ Ljubljana

Male prezrte mojstrovine 
Clauda Debussyja 

Rêverie
  Katya Seriekh, 2.l.
  mentorica: Suzana Zorko

Valse romantique
  Nika Kovačič, 3.l.
  mentor: Sijavuš Gadžijev

Pièce
Danse bohemienne
  Mia Novak, 4.l.
  mentorica: Lidija Malahotky Haas

La plus que lente
  Ana Maria Beguš, 4.l.
  mentorica: Andreja Kosmač

Nocturne
  Ana Gale, 4.l.
  mentor: Sijavuš Gadžijev

Danse (Tarantelle Styrienne)
  Tone Plesničar, 3.l.
  mentorica: Helena Megušar

Petek    11.00 - 11.30
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       Okrogla miza:
                 sodelujejo: Selma Chicco Hajdin, 
      Saša Gerželj-Donaldson, Damjana Zupan
      moderirata: Aleksandra Pavlovič in Irena Koblar

VADENJE... MOTIVACIJA... NAVDIH...

Vadenje je široka, a obenem zelo ozka tema. Obkroža nas na ducate različnih 
metodik, šol, začetnic... Hkrati pa z vsakim novim učencem odkrivamo čisto novi 
svet, razvijamo novo začetnico, novo metodiko in si vedno znova zastavljamo 
vprašanje, čemu vse to? Ali učiteljevi cilji sploh sovpadajo z učenčevimi? Kaj pa s 
cilji staršev? Da bi zbujali motivacijo, moramo vedeti, čemu to počnemo.
Kako pri učencu - in tudi pri učitelju – zbudimo željo po vadenju? Nam lahko 
pomagajo vpogledi v različne izkušnje in uveljavljene prakse iz tujine? Je morda 
tudi navdih nekaj, kar lahko prebudimo? Zanimiv in razgiban pogovor nas mogoče 
popelje do pravih odgovorov.

Pianistka in pedagodinja Saša Gerželj Donaldson je glasbeno pot začela v 
Mariboru. Študij je nadaljevala na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v 
Gradcu pri Walterju Kamperju in Eike Straubu ter na Kraljevem Konservatoriju za 
glasbo- Glenn Gould school of Music v Torontu pri Johnu Perryju in Leonu 
Fleisherju. Snemala je za RTV SLO, RNE, CBC. Redno koncertira kot solistka ali v 
komornih zasedbah v Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, Italiji, Angliji, Franciji in 
Kanadi.

Damjana Zupan /www.musicalma.net/ je akademska glasbenica, pianistka 
(1991), magistra teorije klavirske izvajalske prakse (1998), in ISSTIP terapevtka 
glasbene medicine (2004). Študirala je na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter na 
London College of Music and Media. Zaposlena je kot učiteljica klavirja na 
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Je ustanovna članica slovenske EPTA 
in redna gostja na mednarodnih konferencah EPTA. Njena specializacija je 
raziskovanje napetosti in sproščenosti pri muziciranju. O tem pa tudi o različnih 
aspektih pianizma je napisala vrsto člankov, spregovorila v intervjujih, predavala 
doma in v tujini ter vodila različne projekte, tudi kot vodja študijske skupine za 
glasbeno medicino na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije.

Petek    12.00 - 13.30
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Selma Chicco Hajdin, akademska glasbenica, pianistka in profesorica 
klavirja na Glasbeni šoli Koper in umetniški Gimnaziji Koper. Svojo glasbeno pot 
je začela na Glasbeni šoli v Kopru. Kot izredno perspektivna pianistka je 
nadaljevala študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Dubravki Tomšič-
Srebotnjak.  Je dobitnica številnih nagrad. Ob delu se nenehno izpopolnjuje pri 
svetovno znanih pedagogih kot so prof. Arbo Valdma, Lee Kum-Sing, Marie 
Francoise-Bouquet, Detlef Kraus. Na Primorsken je znana kot izjemno uspešna 
pedagoginja. Številni njeni učenci prejemajo najvišje nagrade na tekmovanjih. 
Redno predava, vodi delavnice, seminarje za učitelje ter mojstrske tečaje. Od leta 
2005 redno koncertira v duu z violončelistom Antonijem Hajdinom, s katerim se je 
zelo uspešno predstavila z recitali v Sloveniji, Hrvaški, Italiji in Estoniji.

Pianistka Aleksandra Pavlovič je rojena v Postojni, kjer je tudi začela svojo 
glasbeno pot. Nadaljevala je v Trstu in v Gorici pri profesorju Sijavušu Gadžijevu, 
za tem je bila sprejeta in je tudi z odliko diplomirala na Moskovskem državnem 
konservatoriju P. I. Čajkovskega (prof. Lev Naumov, prof. Vladimir Viardo in prof. 
Andrej Dijev). Leta 2004 je na isti instituciji opravila tudi podiplomski študij. Je 
nagrajenka državnih in mednarodnih tekmovanj. Redno koncertira in snema v 
Sloveniji in v tujini, kot solistka in v različnih komornih zasedbah. Trenutno je 
zaposlena v Glasbeni šoli Nova Gorica kot učiteljica klavirja in korepetitorka, kjer 
že tretje leto uspešno vodi „Eksperimentalne klavirske delavnice“ (v sodelovanju z 
Zavodom za šolstvo RS). V letu 2011 je izšla njena prva zgoščenka 
»Chopin...Dialogi...« (ZKP RTV Slovenija in MKD Soglasje) in njen prevod knjige 
A. Boissier: Liszt pedagog (MKD Soglasje).

Irena Koblar je diplomirala in magistrirala na Univerzi Mozarteum v 
Salzburgu v razredu Alexeja Lubimova ter pridobila Professional Studies diplomo 
na Mannes College of Music v New Yorku v razredu Jeromea Rosea. Imela je veliko 
število solo koncertov in nastopov s komornimi zasedbami in orkestri v Sloveniji, 
Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Irskem, na Hrvaškem, Makedoniji, na Poljskem, 
Belorusiji, Španiji, na Češkem, v ZDA … Njeni avdio posnetki so bili predvajani na 
RTV Slo, Chanel 5, BBC, Radio Bela Bartok, Klassika Raadio, WQXR … Leta 2007 
je posnela Super Audio CD in DVD s solo deli Bacha, Scarlattija, Beethovna, 
Brahmsa in Chopina, leta 2011 pa CD s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, 
pod taktirko kitajskega dirigenta En Shaoa, s klavirskimi koncerti Mozarta, 
Beethovna in Škerjanca. V naslednjih sezonah bo nastopala v Evropi, ZDA in Južni 
Ameriki.   

Kolodvorska 1, 6230 Postojna 
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 Predavanje:

 Milica Šnajder Huterer 

           

"TEHNIKA VADENJA, 
NE VADENJE TEHNIKE" 

Domnevnega citata Franza Liszta ne gre 
razumeti le kot besedno igro, ampak tudi kot 
pomembno razlikovanje med celostnim 
procesom vadenja in vadenjem posameznih 
tehničnih prvin igranja instrumenta. Vadenje je 
predvsem mentalni proces; glasbeniku 
omogoča, da s pomočjo slušne kontrole in 
ustrezne uporabe igralnega aparata pretvori 
razumevanje glasbenega zapisa v zvočno 
podobo glasbe. Osvajanje tehničnih prvin 
igranja instrumenta zato predstavlja le del 
večplastnega procesa vadenja.

Kako graditi in osvojiti tehniko vadenja? Kako jo 
prilagoditi razvojni stopnji učenca? Predavanje 
cenjene in izkušene klavirske pedagoginje, ki je 
zadnjih 18 let delovala v Sloveniji, bo podalo odgovore na ta in podobna vprašanja. 

 

Milica Šnajder Huterer se je rodila v Sarajevu. Dodiplomski in magistrski 
študij je končala na Akademiji za glasbo v Sarajevu v razredu eminentne 
pedagoginje prof. Matusje Blum. Izpopolnjevala se je v Parizu, pri profesorjih 
Pierru Sancanu in Nadji Boulanger.
Za seboj ima bogato koncertno dejavnost: več sto solističnih in komornih recitalov, 
ter koncertov z orkestri, ki so se zvrstili v vseh večjih mestih bivše Jugoslavije (v 
Ljubljani trikrat), v Parizu, Atenah, Budimpešti, Vilni, Solunu itd. Za njo je pet 
velikih turnej po nekdanji Sovjetski zvezi in turneje po Poljskem, Slovaškem, 
Bolgariji in Romuniji. Kot komorna glasbenica je sodelovala z mnogimi velikimi 
umetniki, med njimi so tudi Andre Navarra in Boris Pergamenscikov. Igrala je pod 
taktirko številnih domačih in tujih dirigentov: Pozajic, Danon, Spasić, Surev, 
Romanic, Homen, Vladigerov, Haknazarov, Dudkin idr. 

Petek    15.00 - 15.45
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Univerzitetno kariero je začela leta 1970 kot asistentka v razredu profesorice 
Blum. Naziv rednega profesorja je pridobila leta 1984. Do zaključka njenega 
delovanja na Akademiji za glasbo v Sarajevu (1992) je v njenem razredu 
diplomiralo okoli 35 študentov, ki so danes uveljavljeni pianisti/pedagogi in 
delujejo znotraj pomembnih kulturno-glasbenih centrov Evrope (Beograd, 
Zagreb, Pariz, London), ZDA, Kanade in Avstralije. Nekaj jih deluje tudi v 
Sloveniji. V času službovanja v Sarajevu je več let opravljala funkcijo predstojnice 
klavirskega oddelka, od leta 1984‒1986 pa tudi funkcijo dekana. Sodelovala je kot 
članica žirij mnogih klavirskih tekmovanj (Tekmovanje mladih umetnikov 
Jugoslavije ‒ Zagreb, Tekmovanje študentov Jugoslavije). Kot umetnica in 
pedagoginja je dobila več priznanj in nagrad. Je častna članica Zveze pedagogov 
Jugoslavije.

Leta 1992 je bila na Akademiji za glasbo v Novem Sadu imenovana v redno 
profesorico klavirja. Leto kasneje se je preselila v Slovenijo, kjer je do leta 2011 
poučevala klavir na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v Velenju. V njenem 
razredu je srednjo šolo zaključilo več kot 20 dijakov, ki so po večini zelo uspešno 
nadaljevali s študijem klavirja ali glasbe.
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             Predavanje v okviru EPTA Foruma: 
            Pentatonično vzdušje v impresionizmu
 in v waldorfski pedagogiki 
 Ana Josimovska Cagnazzo in Antonio Cagnazzo
           

Pentatonična improvizacija je iztočnica 
za neskončno zvočno raziskovanje
 
 
Impresionizem odpre nov način upodabljanja resničnosti. Prevladuje vzdušje 
svetlobe in zračnosti, ki ga ustvarjajo rahločutni barvni odtenki, katerih sozvočje 
ustvari močen obris v doživljanju gledalcev, bralcev ter poslušalcev. Vtisi v svetlobi 
menjajočega se videza so samo nakazani.

Tako kot so japonske grafike vplivale na impresionistično slikarstvo, so tudi 
orientalske lestvice navdihnile impresionistične skladatelje. Melodije vzhoda in 
Španije dajejo impresionističnim skladbam eksotično obarvanost. 

Po Rudolfu Steinerju, ustanovitelju waldorfske pedagogike, je v glasbi začetek s 
pentatoniko najbolj primeren za otroke do devetega leta starosti, ker jim kvintno 
vzdušje daje občutek varnosti in obenem občutek neskončnosti. 

Pentatonična improvizacija je iztočnica za neskončno zvočno raziskovanje. 
Obenem je navdih za ustvarjalno delo učencev in učiteljev. 

V tem koncertnem predavanju bova predstavila štiriročno pentatonično 
improvizacijo kot del pouka na waldorfski glasbeni šoli, Debussyjev Preludij k 
favnovemu popoldnevu v Ravelovi štiriročni priredbi ter Ravelovo Špansko 
rapsodijo.

Petek    16.00 - 17.00
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KLAVIRSKI DUO AnAntonio

Ana Josimovska je srednje glasbeno izobraževanje zaključila pri prof. Riti 
Trpčevi Popović v Skopju. Leta 2003 je z odliko diplomirala na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani v razredu prof. Dubravke Tomšič Srebotnjak. Izpopolnjevala se je na 
Glasbeni akademiji Santa Cecilia v Bergamu ter na mednarodnih seminarjih (B. 
Romanov, Ž. Zaharieva, J. Mihajlović, I. Osipova, C. Grindea, J. Lill, A. Haigh, R. 
Harte, O. Malisova, M. Schreider, R. Kinka, N. Flores, M. Horak, M. Voskresenski, 
V. Ogarkov, G. Finazzi, K. Bogino). Je dobitnica številnih nagrad na mednarodnih 
tekmovanjih v Skopju, Bitoli, Sofiji, Beogradu, Novem Sadu, Stresi, Parizu. Leta 
2007 je zaključila waldorfsko specializacijo. Od leta 2000 poučuje na waldorfski 
šoli v Ljubljani. 

Antonio Cagnazzo (1974) je zaključil študij klavirja leta 1994 na Glasbenem 
konservatoriju v Lecceju v Italiji. Izpopolnjeval se je na konservatoriju v 
Campobassu, na Glasbeni akademiji v Pescari, Glasbeni akademiji Santa Cecilia v 
Bergamu ter na mednarodnih seminarjih (S. D. Leslie, A. Ciccolini, B. Rigutto, M. 
Crudeli in K. Bogino). Je dobitnik številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih v 
Catanzaru, Ostuniju, Lecceju, Foggi, Bariju, Vastu, Rimu, Bresci, Livornu, Pistoi in 
Messini. Od leta 2007 poučuje klavir na waldorfski glasbeni šoli v Ljubljani, 
sodeluje kot korepetitor v Glasbenem centru Edgar Willems, glasbenem ateljeju 
Tartini ter na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 

Duo AnAntonio deluje od leta 2005. Koncertirata v Sloveniji, Makedoniji, Švici, 
Italiji, Angliji in na Norveškem. 
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 Predavanje v okviru EPTA Foruma:
 VADENJE Z RAZUMEVANJEM
 Anamarija Jemec 
           

Prevečkrat so učenci le živi 
predvajalniki notnega zapisa, ne pa 
glasbeni poustvarjalci. 

Uspešno delo z učenci je povezano predvsem z njihovo motivacijo in domačim 
delom – vadenjem. S predavanjem želim predstaviti nekaj idej in razmišljanj, ki so 
nam lahko v pomoč pri soočanju s pogostimi težavami pri izobraževanju mladih.

S pomočjo notnih primerov bomo pregledali nekaj najbolj pogostih težav, ki jih 
imajo učenci od najnižjih do višjih razredov, nato pa se bom posvetila iskanju 
rešitev zanje: kako poskrbeti za to, da bo učenec problem razumel in ne le 
posnemal učiteljevih predlogov.
Izkušnje kažejo, kako pomembno in uporabno je poznavanje harmonske analize, 
strukture skladb ter tudi spoznavanja pomena, »zgodbe« za notnim zapisom. 
Prevečkrat so učenci le živi predvajalniki notnega zapisa, ne pa glasbeni 
poustvarjalci. 

Poleg razumevanja notnega zapisa želim predstaviti tudi velik pomen 
razumevanja lastnega telesa (še posebej prstov, zapestja in roke kot celote), kar 
pripomore k hitrejšemu usvajanju znanja, učinkovitejšemu vadenju ter 
nenazadnje boljšemu počutju.
To je tudi moje osnovno sporočilo – vadenje je lahko prijetno!

Petek    16.00 - 17.00
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Profesorica Anamarija Jemec (rojena Jakob) je leta 2006 diplomirala na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Andreja Jarca. Svoje znanje je 
kasneje izpopolnjevala na Visoki šoli za glasbo in scensko umetnost v Gradcu pri 
prof. F. Schwinghammerju, smer korepetiranje solopevcev (Klavier – 
Vokalbegleitung). Študij je uspešno zaključila leta 2009 ter pridobila naziv Master 
of arts.

Svojo pedagoško pot je začela že med samim študijem na Akademiji. Trenutno 
poučuje na zasebni glasbeni šoli v Zavodu Salesianum na Rakovniku. Kot 
profesorica klavirja in korepetitorka uspešno oblikuje začetnike v samostojne 
mlade glasbenike. Pri tem so ji v veliko pomoč izkušnje, ki jih je v obdobju desetih 
let pridobivala z animatorstvom in organizacijo delavnic za otroke. 

Redno se udeležuje različnih klavirskih in pedagoških seminarjev, pri svojem delu 
pa se posveča predvsem problematiki odnosa učenca do klavirja oziroma igranja 
ter s tem povezanega vadenja.
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 Predavanje v okviru EPTA Foruma:
 Ponosni čarodeji, poredni škrati, prosojne vile
 in pojoče morske deklice – nepogrešljivi 
 glasbeni bonusi
 Primož Mavrič

           

Izraz »dotakniti se« je tisti, ki loči 
zelo dobre od odličnih izvedb.

Esenca vsake umetnosti, še posebej glasbene, je 
prebujanje čustvenih, moralnih in intelektualnih 
arhetipov ter omogočanje najširšega duševnega 
doživetja pri njenem uporabniku - poslušalcu. 
Tehnično in tonsko še tako popolna izvedba skladbe 
brez primerne angažiranosti in zgodbe, ki jo je mogoče 
zaslutiti izza zaporedja tonov, na občinstvo ne bo 
pustila vtisa – ravno tako kot nas pušča hladne film s 
pomanjkljivo vživetimi igralci in nedodelanim 
scenarijem.

Čustveno zavzeto in vsebinsko zanimivo igranje pa se ne rodi samo od sebe na 
odru. Nanj je treba misliti že med samim učenjem skladbe. Asociacije, domišljijsko 
režiranje glasbene pokrajine in jasna vsebinska predstava tudi pri najmlajših 
sprožijo vrsto odzivov, ki vplivajo na številne vidike izvajanja; dinamiko, agogiko, 
odnos do tona, tempo, držo, dihanje in mimiko. Povečana motivacija za vadenje je 
zgolj nehoten, a zato nič manj dobrodošel stranski produkt tovrstnega ukvarjanja s 
skladbo.
Predavanje bo opisalo metodi ustvarjanja asociacij, pisanja scenarija ter druge 
načine oživljanja pik na petih črtah.

Primož Mavrič je z odliko zaključil dodiplomski študij klavirja na Akademiji 
za glasbo v Zagrebu v razredu prof. Pavice Gvozdić, podiplomski umetniški študij v 
razredu prof. Rubena Dalibaltayana, leta 2011 pa je magistriral na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani s temo Metode vadenja klavirske skladbe od prvega branja do 
nastopa. V času šolanja se je udeležil številnih mojstrskih tečajev, je dobitnik 
priznanj in nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 
Trenutno poučuje klavir in deluje kot korepetitor v Glasbeni šoli Celje in Glasbeni 
šoli Žalec. Njegovi učenci in dijaki se zelo uspešno udeležujejo državnih in 
mednarodnih tekmovanj, kjer so dobitniki številnih priznanj in nagrad. Od leta 
2010 aktivno sodeluje v Društvu EPTA kot tajnik društva. 
Je avtor priročnika OD PRVEGA TONA DO NASTOPA - metode učinkovitega 
vadenja klavirske skladbe, ki je izšel pred kratkim.

Petek    16.00 - 17.00
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             Projekti šol:
             ZGODBE IZ OZADJA
 Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
 in umetniška gimnazija Velenje
 priprava besedila in prezentacija: Ana Avberšek
 bere Urška Cvikl

C. Debussy: Otroški kotiček

Doctor Gradus ad Parnasum
  Miha Unterlehner, 7.r.
  mentorica: Monika Vehovec

Jimbo´s Lullaby
  Vita Hofinger Mihelič, 6.r.
  mentorica: Manja Gošnik Vovk

Serenade for the Doll
  Asja Lešnik, 6.r.
  mentorica: Ana Avberšek

The snow is dancing
  Maša Kljun, 8.r.
  mentorica: Katja Žličar Marin

The little Shepherd
  Neja Veternik, 5.r.
  mentorica: Manja Gošnik Vovk

The little Shepherd
  Urška Cvikl, IV.l.
  mentorica: Ana Avberšek

Golliwogg`s cake walk
  Jure Hrovat, 5.r.
  mentorica: Jožica Grebenšek

18

Petek    17.00 - 17.30
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 Večerni koncert:
 META FAJDIGA, klavir
             ALEKSANDER GADŽIJEV, klavir

META FAJDIGA, klavir

C. Debussy: Estampes
  Pagode 
  La soirée dans Grenade 
  Jardins sous la pluie 

F. Chopin: Balada št. 3 v As-duru

F. Liszt: Après una lecture du Dante; fantasia quasi sonata

ALEKSANDER GADŽIJEV, klavir

O. Respighi: Preludio n. 1 sopra canti gregoriani

F. Chopin: Balada št. 4 v f molu, op. 52

M. Ravel: Oiseaux tristes (Miroirs)

M. Ravel: Scarbo (Gaspard de la nuit)

19

Petek    20.00



Meta Fajdiga je svojo glasbeno pot začela pri sedmih letih na Glasbeni šoli 
Vinka Vodopivca v Ajdovščini pri prof. Heleni Plesničar, študij klavirja pa 
nadaljuje na Akademiji za glasbo v razredu red. prof. Tatjane Ognjanovič. Svoje 
glasbeno znanje dodatno izpopolnjuje na glasbenih seminarjih in poletnih šolah 
pri prof. Igorju Lazku. 

V okviru različnih ciklov se je večkrat predstavila na recitalih; sama in v duu s 
sestro, flavtistko Jano Fajdiga.  

V času svojega šolanja je postala prvonagrajenka na državnih (TEMSIG 2004, 
2010) in mednarodnih tekmovanjih (Nikolaj Rubinstein, Pariz, 2002, Alexander 
Skrjabin, Pariz, 2010, Maria Yudina, Sankt Peterburg, 2011). Poleg tega je leta 2011 
prejela štipendijo evropske fundacije Yamaha v Ljubljani ter postala dobitnica 
posebne nagrade na mednarodnem tekmovanju Euroregione 2011. Letos avgusta 
pa je na tekmovanju, ki je potekalo v okviru Mednarodne glasbene akademije v 
Flainu (Francija), prejela nagrado občinstva.

„Glasba mi pomeni način izražanja, komunikacijo z ljudmi. 
Glasba je prostor, kjer sem jaz stoodstotno jaz.“ 
(Primorske novice, Meta Fajdiga)

20
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Sedemnajstletni pianist Alexander Gadžijev se je klavir začel učiti najprej 
pri svoji mami, novogoriški pianistki in pedagoginji Ingrid Silič. Pozneje je postal 
učenec Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici, kjer se že več let 
uči v razredu očeta, Sijavuša Gadžijeva, priznanega ruskega pianista in profesorja 
klavirja. Kot prvonagrajenec se je uveljavil na tekmovanjih v Italiji (Minerbio 
2002, Castiglion Fiorentino 2003, Ravenna 2004), tekmovanjih TEMSIG v 
Ljubljani (2007) in v Velenju (2010), kjer si je z igranjem osvojil absolutno prvo 
mesto v svoji kategoriji. 
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Z orkestrom je prvič nastopil pri devetih letih s Haydnovim Koncertom v C-duru. Z 
enajstimi leti pa se je zelo uspešno predstavil na prvih samostojnih recitalih v 
Gorici, Novi Gorici, Trstu, Čedadu in Turinu, za katere je vselej prejemal odlične 
kritike. Leta 2009 je izvajal Griegov Klavirski koncert z orkestrom Arsatelier iz 
Gorice in z orkestrom ljubljanske opere v dvorani Slovenske filharmonije v 
Ljubljani. 

Redno koncertira na pomembnih odrih in v okviru festivalov po Italiji, Sloveniji in 
Nemčiji. Letos je na mednarodnem pianističnem tekmovanju Piano Friuli Venezia 
Giulia v Sacileju prejel tretjo nagrado in v finalu je z orkestrom Friuli Venezia 
Giulia izvedel 1. koncert Petra Iljiča Čajkovskega pod vodstvom dirigenta Tiziana 
Severinija. Junija 2012 je na državnem natečaju Premio nazionale delle arti v Trstu 
osvojil prvo nagrado. Ob zaključku tekmovanja je predsednik komisije prof. Guido 
Salvetti zapisal: "Alexander Gadjiev prejme najvišjo nagrado za izredne 
interpretativne sposobnosti, mojstrsko obvladanje klaviature in močno 
komunikacijsko izražanje." 

Kot prvonagrajenec bo imel Alexander v koncertni sezoni 2012/13 več koncertov 
po Italiji in v Parizu. Julija letos je z najvišjo oceno, pohvalo in posebno omembo 
diplomiral na državnem konservatoriju v Ceseni.

„Z odločnim, samozavestnim poustvarjalnim kredom, briljantno 
tehniko, mogočnim udarcem na črno-bele tipke, bogastvom 
domišljije ter občudujočim impulzom Alexander Gadžijev že leta 
osvaja člane žirij na različnih državnih in mednarodnih klavirskih 
tekmovanjih.“     
(Primorske novice, Tatjana Gregorič)



Debussy …

odmevi …
impresije …

22

 Multimedialno predavanje: 

 ASPEKTI DEBUSSYJEVEGA PIANIZMA
 Milan Miladinović

»Moja glasba je sestavljena
iz barv in ritmiziranega časa.«
»Igrajte klavir, kot da je brez kladivc.« 
(Claude Debussy)

Interpretacija Debussyjeve glasbe je pogosto povezana z naslednjimi 
značilnostmi: inteligenca, subtilnost, briljantnost, bogastvo barv, vzdušje, 
originalna uporaba pedala. Toda takšne abstraktne in poetizirane izvajalske 
sugestije mladega izvajalca lahko prej zmedejo, kot mu koristijo. 

Kako so Debussy in glasbeniki v njegovem krogu igrali njegove skladbe? Kaj je 
zahteval od izvajalcev svojih skladb, s katerimi je sodeloval? Na srečo ‒ zahvaljujoč 
ohranjenim posnetkom Debussyja in pianistov iz njegovega okrožja kot tudi 
pisnim dokumentom ‒ lahko precej natančno odgovorimo na ta vprašanja, ki so 
ključna za interpretacijo skoraj vseh aspektov Debussyjevega pianizma. 

Milan Miladinović je rojen leta 1978 v Nišu (Srbija). 
Srednjo glasbeno šolo v Nišu je zaključil v razredu prof. 
Borivoja Mladenovića, redni in magistrski študij pa na 
Akademiji umetnosti v Novem Sadu v razredu prof. 
Svetlane Bogino. Kot štipendist DAAD je diplomiral na 
Universität der Künste v Berlinu v razredu prof. Fabia 
Bidinija. Trenutno je asistent na katedri za klavir in 
docent pri predmetu Zgodovina klavirske igre na 
Akademiji Umetnosti v Novem Sadu.

Je dobitnik številnih nagrad na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih kot tudi štipendij DAAD in Yamaha. Izvedel 
je čez dvesto koncertov v najpomembnejših dvoranah v 
Srbiji, Evropi, Rusiji, Združenih državah Amerike, Izraelu in Braziliji. Nastopal je 
na festivalih NIMUS, NOMUS BEMUS, festivalu Budva grad teatar, Piano 
Summer in New Paltz , International Keyboard Institute and festival New York .

Izvedel je veliko število recitalov – predavanj, kot tudi predavanj o zgodovini 
pianizma. Snemal je za Radio-televizijo Srbija, Radio-televizijo Vojvodina ter za 
grško, izraelsko in nizozemsko državno televizijo.

Sobota    9.00 - 10.30
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Sobota   11.00 - 11.30

 Predstavitev nove zbirke za klavir:
 Bojan Glavina: GLASBA LETNIH ČASOV
 Zbirka dvanajstih skladb za klavir štiriročno 
 s priloženo zgoščenko
 Zveza primorskih glasbenih šol

Iz recenzij:

„Glasba letnih časov skladatelja Bojana Glavine je 
nastala kot navdih poletja 2011. V teh skladbah je 
skladatelj s programsko vsebino orisal dogodke, ki 
so odraz časa, trenutka in okolja, v katerem so 
nastajale. 

 Prepričan sem, da je zbirka Glasba letnih časov lep 
prispevek skladatelja Bojana Glavine, s katero je 
mladim pianistom dal nove, sveže ter inovativne 
skladbe, s katerimi lahko pokažejo in dokažejo svoje 
muzikalne in tehnične sposobnosti.“

Alojz Ajdič 

„Skladatelj Bojan Glavina beleži v svojem opusu večje število mladinskih skladb 
za klavir solo ali klavirski duo. Združene v cikluse izpričujejo pretanjen občutek 
glasbene invencije za dojemljivo tkivo, namenjeno mladim pianistom. Seveda pa 
je občutek tekoče in neprisiljene glasbene domiselnosti predpogoj za dobro in 
zanimivo skladbo, še posebej za mladino; in Bojan Glavina je s tem ciklusom 
slovenski zakladnici partitur za klavir štiriročno prav gotovo dodal novo 
uspešnico!“

Igor Dekleva

Bojan Glavina
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Marec – Jutranja melodija
September – Fanfare in slavnostna koračnica     
 klavirski duo Dunja Bajt & Mojca Leban
 Glasbena šola Tolmin, mentorici Hermina Jakopič in Erika Bizjak

April – Ulični prodajalci sadja in zelenjave
 klavirski duo Ana Simčič & Tadej Sivić
 Glasbena šola Koper – podružnica Piran, mentor Bojan Glavina 

Oktober – Jesenska glasba  
 klavirski duo Eva Sikirica & Sebastjan Sikirica
 Glasbena šola Sežana, mentorica Tamara Ražem

Jesenska glasba za godalni kvartet (prir. B. Glavina)  
 Godalni kvartet Glasbene šole Postojna
 Ana Mezgec, violina / Rebecca Pavčič, violina / Mihaela Klasič, viola /
 Sabina Požar, violončelo /mentorica Marinka Kukec Jurič

Maj – Pomladna glasba                                  
 klavirski duo Dea Kolenc & Tiara Stergulc
 Glasbena šola Koper – podružnica Piran, mentor Bojan Glavina

Pomladna glasba za flavto, klarinet in klavir     (prir. B. Glavina)                
  Trio UNETRI, Glasbena šola Koper
  Lara Nemac, flavta / Samanta Škorja, klarinet / Eva Veršič, klavir
  mentorica Nuša Gregorič

Julij – Poletna glasba      
 klavirski duo Max Zuliani & Simon Kravos
 Glasbena matica Trst, mentorica Tamara Ražem

Januar - Zimska glasba
December - Tihe in glasne ure 
 klavirski duo Aleksandra Češnjevar Glavina & Tamara Ražem Locatelli

Debussy …
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Sobota   11.30 - 12.00

 Projekti šol:
 Umetniška gimnazija Koper,
 idejna zasnova, multimedija in organizacija: Nelfi Paliska

DEBUSSY – ILUZIJA ZVOKA

Voiles (Préludes I)
  Enej Blažek, 3. l. 
  mentorica: Valentina Češnjevar

Ondine (Préludes II)
  Alja Klemenc, 4.l. 
  mentor: Denys Masliuk

Les collines d'Anacapri (Préludes I)
  Kristina Gec Morelj, 3.l. 
  mentor: Denys Masliuk

La fille aux cheveux de lin (Préludes I)
  Sandra Boršič, 2.l. 
  mentor: Denys Masliuk

Les fées sont d'exquises danseuses (Préludes II)
  Katarina Brenčič, 4.l. 
  mentorica: Nives Pavlič

Minstrels (Préludes I)
  Enej Blažek, 3.l. 
  mentorica: Valentina Češnjevar

Ce qu'a vu le vent d'Ouest (Préludes I)
  Ana Kravanja, 4.l. 
  mentorica: Selma Chicco Hajdin
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 Predavanje v okviru Epta Foruma:
 TEŽKÓ? PREPROSTO IN ZABAVNO NAJ BO!
 inovativni pristop poučevanja lestvic pri pouku klavirja
 Ana Avberšek

Lestvice, 
akordi in druge klavirske šale

Igranje lestvic in akordov je pri učenju vsakega inštrumenta pomembno iz več 
razlogov. So prvi pogoj za to, da se glasbenik zaveda tonalitete in se za 
inštrumentom počuti doma. Posledično hitreje in z globljim razumevanjem bere 
literaturo ter lažje stopi na polje improvizacije, morda tudi komponiranja. 

Učenje in vadenje tehničnih vaj učencem pogosto predstavlja trd oreh in sproža 
celo odpor. Napačni prstni redi, višaji, nižaji, nerazumevanje tonalitete ipd. so 
večno ponavljajoča se zgodba. S pristopom, ki ga predstavlja priročnik Lestvice, 
akordi in druge klavirske šale, se učenci lestvic in akordov ter s tem povezano 
teorijo učijo z lahkoto in se ob tem celo zabavajo. 

Poleg konkretnih primerov iz klavirske pedagoške prakse bo v predavanju 
osvetljen pomen uporabe vizualnih podob pri poučevanju inštrumenta v sodobni 
glasbeni šoli.

B  NT   N
SALON KLAVIRJEV MENGEŠ

Sobota   12.30 - 13.30
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Ana Avberšek je pianistka in učiteljica klavirja. Poleg poučevanja in 
korepetiranja na Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje in umetniški 
gimnaziji Velenje posveča od leta 2008 veliko svojega prostega časa organizaciji 
dejavnosti Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA. Leta 2008 je bila 
izvoljena za tajnico društva, v letu 2010 pa postala njegova predsednica. Bila je 
članica in tajnica organizacijskega odbora 32. mednarodne konference EPTA, ki je 
bila leta 2010 organizirana v Ljubljani. 

Poleg organizacije različnih kulturnih dogodkov (Lions klub Velenje, Festival 
Velenje, Galerija Velenje, EPTA Slovenija, Glasbena šola Velenje) pogosto 
pripravlja svoje lastne glasbene in pedagoške projekte, kot so serija koncertov Na 
mladih svet stoji (za Lions klub Velenje), okrogla miza Stare izkušnje za nove ideje 
(Klavirski dnevi 2008), predavanje Dolžnost ali veselje do sodobne glasbe? 
(Klavirski dnevi 2009), v letu 2012 pa pripravlja inovativni priročnik z naslovom 
Lestvice, akordi in druge klavirske šale.

Diplomirala je na Akademiji za glasbo Ljubljana in se dodatno izpopolnjevala na 
Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost Dunaj. Njeni učenci dosegajo visoke 
rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
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 Predavanje v okviru Epta Foruma:
 Predstavitev knjige OSNOVE VADENJA KLAVIRJA
 (Fundamentals of Piano Practise) Chuan C. Changa
 Valentina Češnjevar

Občudovanje vredne veščine in 
sposobnosti velikih glasbenikov, zaradi 
katerih jih doživljamo kot genialne 
umetnike, lahko z uporabo pravilnih 
tehnik vadenja tudi razvijemo. 

V današnjem času se vse bolj uveljavlja trditev, da se „talent“ ne le rodi, temveč tudi 
delno ustvarja. Občudovanje vredne veščine in sposobnosti velikih glasbenikov, 
zaradi katerih jih doživljamo kot genialne umetnike, lahko z uporabo pravilnih 
tehnik vadenja tudi razvijemo. Knjiga ponuja njihovo celovito obravnavo: tehnike 
mentalnega preigravanja, hitrega branja in učinkovitega pomnjenja, pravilna 
uporaba pozicij, razčlenjevanje notnega teksta, pomen počasnega vadenja ...

Obsežna knjiga je napisana z namenom urediti dvestoletne izkušnje pozitivne 
prakse konstruktivnih tehnik vadenja. Avtor poudarja, da opisanih tehnik ni sam 
odkril, temveč so se v zadnjih dvesto letih prenašale na mlajše pedagoge oziroma 
so bile instinktivno odkritje nadarjenih posameznikov. Dokaz za to je vrsta 
uspešnih pianistov – od Liszta in Chopina pa vse do današnjih izvajalcev. Changov 
prispevek na to temo se kaže v njegovem sistematičnem zbiranju idej in 
organiziranju le-teh v razumljivo strukturo ter podajanju znanstveno utemeljenih 
argumentov njihove učinkovitosti. Osnova za knjigo so bili desetletni zapiski, ki jih 
je avtor zbiral ob poslušanju učnih ur svojih dveh hčera pri Debussyjevi učenki, 
prof. Yvonne Combe.

Sobota   12.30 - 13.30
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Valentina Češnjevar je diplomirala na Akademiji za glasbo v Novem Sadu, v 
razredu ruskega profesorja V. Ogarkova (učenec E. Gilelsa), pri katerem se je 
vpisala tudi na magisterij. Izpopolnjevala se je pri znanih pedagogih, kot so P. L. 
Aimard, A. Valdma, S. Bogino. V času študija se je intenzivno ukvarjala s svobodno 
improvizirano glasbo ter nastopala na festivalih v Srbiji in tujini (Györ, 
Budimpešta, København, Düsseldorf). Je soavtorica glasbe za dve gledališki 
predstavi, kot članica ansambla Ritual Nova B. Kovača pa je posnela zgoščenko 
Damari in ga promovirala tudi v Ljubljani (Cankarjev dom).

Od leta 2000 je zaposlena kot klavirski pedagog in korepetitor na Glasbeni šoli 
Koper in Gimnaziji Koper. Uspešno je zaključila triletno specializacijo za 
waldorfske učitelje v Ljubljani. Že četrto leto volontira v centru za cerebralno 
paralizo Sonček. Poučevala je v okviru študijskih skupin in poletnih klavirskih šol 
ter vodila kreativne delavnice za otroke. V zadnjih letih so njeni učenci dosegli 
številne prve nagrade na pianističnih tekmovanjih na regijski in državni ravni ter v 
tujini (Trst, Legnago, Gradež, Zagreb). 
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 Predavanje v okviru EPTA Foruma: 
 USTVARJALNO VADENJE, 
 VADENJE BREZ NAPORA
 Ilonka Pucihar

Lepa, občutena glasba ne izhaja iz 
napora, temveč iz udobja, lahkotnosti, 
zaupanja v lastno notranjo in izrazno 
moč … 

Tehnike čutečega gibanja, predanega poslušanja in sproščanja gojijo jasen um, 
odprto srce, svobodno in naravno gibanje ter živo občutenje glasbe. In to je tisto, 
kar pritegne, navdihuje; kar občudujemo pri umetniku. 

V zahodni družbi velja prepričanje, da je vadenje aktivnost, ki nas pripravi za 
nastop – torej za nekaj zares pomembnega. Da je treba potrpeti, da bomo nekoč 
nagrajeni. Se pa vse bolj zavedamo, da je vadenje sámo že umetnost, prepletena z 
intuicijo, jasnostjo, vztrajnostjo, spontanostjo, iskanjem ravnovesij, veselja, 
ugodja ... tako v gibanju kot v izražanju. Vsak zaigran ton je lahko raziskovanje 
različnih tehničnih zmožnosti kot tudi, ali celo predvsem, poln izraz duha. Vedno 
znova lahko prikličemo nedolžnost, radovednost, gorečo željo, ki je nas ali naše 
učence pripeljala v svet glasbe. Mojstrstvo izhaja iz vaje, ki jo oplaja radostno, 
ustvarjalno raziskovanje; v tem čutenju je lahko 
vsakodnevno vadenje navdušujoča izkušnja, 
izpolnitev in obogatitev. 

Pianistka Ilonka Pucihar je srednje glasbeno 
šolanje ob Prvi gimnaziji končala v Mariboru, pri 
profesorju Janku Šetincu, diplomirala pa na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorici 
Tatjani Ognjanovič. Ob zaključku študija klavirja je 
ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
nastopila kot solistka v abonmajskem ciklu 
koncertov orkestra Mariborske filharmonije. Je 
članica tria Clavimerata, ki se je prvotno imenoval 
trio Mefisto in je za svoje umetniške dosežke prejel 
študentsko Prešernovo nagrado. 

Sobota   12.30 - 13.30



12. SLOVENSKI KLAVIRSKI DNEVI
16. – 18. november 2012

Glasbena šola Postojna

31

Sobota

Kot članica različnih komornih skupin je nastopala po domovini in gostovala v 
Nemčiji, Avstriji, Franciji, Izraelu, Španiji, Italiji in na Nizozemskem. Leta 2007 je 
pridobila tudi pedagoško diplomo Willems, svoje raziskovalno pedagoško delo pa 
deli z učenci Glasbene šole Vrhnika. 

Z možem Jakom Puciharjem deli avtorstvo serije učbenikov za učenje klavirja z 
naslovom Moj prijatelj klavir. Poleg rednih predstavitev učbenikov ima tudi 
predavanja o različnih ustvarjalnih možnostih po Sloveniji in v tujini (julij 2011 – 
National Conference on Keyboard Pedagogy v Chicagu, ZDA, november 2011 – 
Mednarodna konferenca EPTA v Luzernu, Švica …).
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 Predstavitev glasbenega dnevnika: 
 MOJI GLASBENI USPEHI
 Olga Ulokina, Larisa Kocherova

Profesorica Olga Ulokina je diplomirala v Sankt Peterburgu na Državnem 
konservatoriju N. A. Rimski Korsakov, in sicer na skladateljsko-teoretični 
fakulteti, oddelek muzikologije. V Sankt Peterburgu je tesno sodelovala z 
najboljšimi strokovnjaki s področja glasbene pedagogike. Od leta 1995 živi v 
Sloveniji. Svoje bogato znanje prenaša skozi številne seminarje na kolege 
pedagoge, študente ter svoje učence. Je avtorica učbenikov za glasbeno vzgojo, 
nauk o glasbi ter iskana korepetitorka. 

Larisa Kocherova, akademska glasbenica, pianistka, je lavreatka 
mednarodnega tekmovanja Glasba XXI. stoletja (Vorzel). Leta 2008 je uspešno 
končala magistrski študij na glasbeni akademiji Lvov (Ukrajina) v razredu doc. 
Kashkadamova. Kot solistka je uspešno nastopala na številnih mednarodnih 
glasbenih festivalih v Ukrajini, Sloveniji, na Hrvaškem in na Poljskem. Pedagoško 
delo uspešno opravlja od leta 2000 in ga nadaljuje v Sloveniji, kjer živi od leta 
2010. Aktivno nastopa na številnih glasbenih seminarjih, kjer predstavlja svoje 
raziskovalno delo s področja pedagogike in glasbene interpretacije. 

Sobota   13.30 - 13.40

Kolodvorska 1, 6230 Postojna 
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Sobota   15.30 - 16.15

 Predavanje: 
 PRIMA VISTA – IGRA JE IGRA
 Zoltan Peter

Branje not v SLIKOVNIH POZICIJAH 
prispeva glasbeniku popolnoma novo 
razsežnost tudi do oblikovanja 
zvočnega izraza …

FOTO-SEKVENČNA PRIMA VISTA IGRA pomeni: 
zajemanja vizualne vsebine v sekvenčno se nizajočih 
slikovnih fragmentih – SLIKOVNIH POZICIJAH. 
Branje not v SLIKOVNIH POZICIJAH prispeva 
glasbeniku popolnoma novo razsežnost tudi do 
oblikovanja zvočnega izraza, omogoča vidu in 
tehnični motoriki maksimalno usklajenost, brez 
katere tekoča in dinamična prima vista igra ni 
mogoča. 

Cilj projekta »Prima vista – igra je IGRA« je mladim glasbenikom na vseh stopnjah 
glasbeno-izobraževalnega sistema ponuditi kvalitetno, zabavno, dinamično in do 
podrobnosti izdelano metodo poučevanja prima vista igre kot rezultat učinkovite 
dolgoletne in vsestranske glasbene prakse, usklajene z naravnimi principi 
človekovega gibanja, dojemanja in zavedanja.

Slovenski pianist in profesor madžarskega rodu Zoltan PETER nastopa kot 
solist, komorni glasbenik in klavirski spremljevalec mnogih vrhunskih 
glasbenikov. Koncertira v Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, na Hrvaškem, v Srbiji 
in Črni Gori, v Makedoniji, v bivši Sovjetski zvezi, v Nemčiji, Švici in  na mnogih 
festivalih tako v Sloveniji kot v tujini. Nastopil je pod taktirko priznanih 
dirigentov, 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 različne radijske hiše ter enajst zgoščenk s solistično 
in komorno glasbo za Založbo Kaset in plošč RTV Slovenija in druge založbe.
Poleg koncertne in pedagoške dejavnosti vodi tudi seminarje in mojstrske tečaje za 
učence, učitelje klavirja in klavirske spremljevalce v Sloveniji in na tujem – že 
četrto leto vodi poletno šolo za klavir v Grožnjanu. Leta 2007  je bil izvoljen v naziv 
docenta na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
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 EPTA Forum: 
 C. DEBUSSY – HARMONSKI IN ESTETSKI 
 ODMEVI V JAZZU
 predavatelj in avtor jazzovskih priredb: Zoran Škrinjar

 Zoran Škrinjar, klavir

 Klemen Krajc, kontrabas

 Gašper Peršl, bobni

Ker se je jazzovska glasba razvijala vzporedno z novimi glasbenimi stili v začetku in 
prvi polovici 20. stoletja, ni nič nenavadnega, da so se skladatelji kot Debussy, 
Ravel, Gershwin, Stravinski, Mihauld, Honneger, Rahmaninov in mnogi drugi v 
svojih najrazličnejših delih odzivali na razvoj jazza, bluesa, swinga in ostalih 
popularnih zvrsti tistega časa. Prav tako so mnogi jazzisti črpali ideje od takratnih 
sodobnih skladateljev in jih vstavljali v nov kontekst (še posebno tisti, ki so izhajali 
iz klasične tradicije – npr. Duke Ellington, Art Tatum, Oscar Peterson, Bill Evans, 
Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarret ...). 

Predstavil bom nekatere harmonske strukture, ki jih je uporabljal Debussy v 
svojih klavirskih delih in naredil primerjavo z uporabo le-teh postavljenih v 
drugačen, jazzovski kontekst. Prikazal bom, kako se na njih lahko improvizira in 
kako je možno tradicionalno klavirsko tehniko uporabiti iz popolnoma drugačnih 
perspektiv ter z novim načinom razmišljanja o glasbi priti do zanimivih, drugačnih 
rezultatov in narediti korak naprej v ustvarjanju in poustvarjanju. Zaigrali bomo 
tudi nekaj jazzovskih priredb s prikazom praktične uporabe nekaterih zanimivih 
delčkov iz Debussyjevih skladb.

Sobota   16.30 - 17.00

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije
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Pianist Zoran Škrinjar  (www.amadeusblues.com) je študiral klavir in 
komorno glasbo na Akademiji za glasbo v Ljubljani (prof. Aci Bertoncelj, prof. 
Primož Lorenz) in muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svoje znanje je 
nadgradil na različnih mojstrskih tečajih (prof. Arbo Valdma, prof. Eugen Indjic, 
prof. Sergej Dorensky). 

Od leta 2008 pa se podiplomsko izpopolnjuje pri prof. Alekseju Kornjenku v 
Avstriji. Zaradi velikega zanimanja za jazz glasbo se je izpopolnjeval tudi na 
številnih mednarodnih tovrstnih delavnicah priznanih jazzovskih šol in mojstrov 
(Berkely School of Music Boston, Barry Harris, James Williams, Benny Golson, 
Reggie Workman, Kenny Barron, Robb Bargad, Boško Petrovič,..). 

Diplomiral je tudi na jazz oddelku KGB v Ljubljani. Proti koncu visokošolskega 
študija je oslepel, a kljub temu deluje kot klasični in jazzovski pianist, pedagog in 
skladatelj. Sodeloval je tudi z različnimi znanimi orkestri doma in v tujini 
(Slovenija, Češka, Estonija, Italija, Hrvaška, Avstrija). Do sedaj je izdal tri 
zgoščenke pri ZKP RTV Slovenija. 
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 Večerni koncert:
 KONCERT ŠTUDENTOV 
 AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI

CLAUDE DEBUSSY 

Rêverie 
  Nataša Lazič, 3.l.
  mentor: izr. prof. Tomaž Petrač

Preludiji :
  La fille aux cheveux de lin
  Des pas sur la niege
  Canope
  Minstrels
  Julija Zadravec, 2.l.
  mentor: doc. Vladimir Mlinarić

Kromatična etuda
Potopljena katedrala
  Špela Troha, 3.l.
  mentorica: red. prof. Tatjana Ognjanović

Le Plus que Lente
  Katarina Lotrič, 3.l.
  mentor: izr. prof. Tomaž Petrač

Images 1. zvezek:
  Reflets dans l'eau
  Hommage a Rameau
  Mouvement
  Nena Rion, 2.l.
  mentorica: red. prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak

Sobota   17.30 - 18.30



12. SLOVENSKI KLAVIRSKI DNEVI
16. – 18. november 2012

Glasbena šola Postojna

37

 Večerni koncert:
 DANIJEL BRECELJ, klavir
 

DANIJEL BRECELJ, klavir

Johannes Brahms: 
  Sonata št. 3 v f-molu, op. 5
  Allegro maestoso 
  Andante. Andante espressivo - Andante molto 
  Scherzo. Allegro energico. Trio 
  Intermezzo (Rückblick / Regard en arrière). Andante molto 
  Finale. Allegro moderato ma rubato 

Claude Debussy: 
  Images II
  Cloches à travers les feuilles
  Et la lune descend sur le temple qui fut
  Poissons d'or

Danijel Brecelj se je rodil leta 1988 v Šempetru pri Gorici. Klavir se je začel 
učiti pri petih letih pri prof. Klavdiji Jamšek, svoj prvi recital je odigral pri desetih 
letih.  Takoj zatem je njegov talent odkril prof. Sijavuš Gadžijev, ki ga je sprejel v 
svoj razred na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, ter ga usmeril in pripravil 
za študij na slovitem Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP) v Parizu. 

Tako je pri osemnajstih letih vstopil v razred prof. Rogerja Muraroja in prof. 
Isabelle Dubuis, leta 2011 je tudi magistriral. Tam trenutno opravlja tudi študij 
kompozicije v razredu prof. Yvesa Henryja, kot tudi študij klavirja na Mozarteumu 
v Salzburgu v razredu prof. Rolfa Plaggeja. 

Letos septembra je bil sprejet v razred prof. Leonida Margariusa na akademiji 
Incontri col maestro v Imoli. V času študija se je izpopolnjeval na mojstrskih 
tečajih pri uveljavljenih profesorjih, kot so J. Rouvier, P. L. Aimard, L. Margarius, 
H. K. Kammerling in drugi. 

Sobota   20.00
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Je dobitnik najvišjih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih, (1.nagrada 
na državnem tekmovanju Temsig leta 2004 in 2007, 1. nagrada Fundacije Yamaha 
v Parizu leta 2011, 2. nagrada na mednarodnem tekmovanju Piano à Mayenne v 
Franciji leta 2012).

Danijel Brecelj že od rosnih let redno koncertira v Sloveniji, Italiji in Franciji na 
festivalih, kot so: Festival Ljubljana, Festival Lent, festival Musique et patrimoine 
v Parizu, Un dimanche avec Chopin, festival Jeunes talents v Parizu, Glasba z vrtov 
sv. Frančiška, cikel Epte Pianissimo ... 

Kot solist je nastopil z orkestrom Slovenske filharmonije, s Simfoniki RTV 
Slovenija in z orkestrom Univerze v Gröningenu, z dirigenti maestrom Antonom 
Nanutom, maestrom Markom Munihom in Petrom Stamom. Na koncertih 
pogosto izvaja tudi svoje skladbe. Pri 16 letih je debitiral s svojim Koncertom za 
klavir in orkester z Orkestrom Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana. Večkrat 
je snemal za Radio Slovenija.

Poleg svoje solistične kariere nastopa tudi v komornih zasedbah, pogosto v duu z 
violinistko Mihelo Brecelj.
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Sobota           14.00 - 18.00
          9.00 - 13.00Nedelja 

 Delavnica: 

 KAJ DELA VAJA?
 Jasna Solarović

 

KAJ DELA VAJA?

Kaj določenega otroka pripravi k temu, da se loti 
vadenja? Strah pred grožnjo, da se ne bo smel igrati, 
če prej ne vadi? Obljuba, da bo po vadenju smel k 
računalniku? Obuditev zadovoljstva in spomina na 
to, da je v preteklosti med vadenjem že užival, se 
dobro imel, čutil, da mu teče? Predstava o tem, da bo v prihodnosti igral blesteče, 
žel uspeh in pohvale? Kaj v učencu vzbuja to, od koga, kako in kdaj dobi spodbudo, 
opomin ali priganjanje? 

Na delavnici se bomo s pogovorom, z opisi primerov in s kratkim predavanjem 
skupaj posvetili iskanju odgovorov na vprašanja: Kako lahko učitelji to spoznavate 
in upoštevate? Kateri od vaših slogov in načinov je določenemu učencu v pomoč? 
Katere besede izrečete in katere sliši učenka? Kaj ji govorita vaša drža in vaš glas? Bi 
vam lahko odkrivanje, kombiniranje in izbiranje načinov spodbujanja k vaji 
postalo zanimivo, izzivalno, zadovoljujoče?

Jasna Solarović, univ. dipl. psihologinja, je specializantka psihodrame v 
Birmingham Institute for Psychodrama. Pri delu uporablja znanje iz družinske 
sistemske psihoterapije po pristopu Petra Nemetschka iz Verein für 
Familientherapie v Münchnu. Izkušnje pomoči otrokom s težavami je od leta 1994 
pridobivala v socioterapevtskih programih pod mentorstvom psihoterapevtov dr. 
Bernarda Stritiha, Mojce Lorbek in dr. Mirana Možine. Med letoma 2004 in 2007 
je bila asistentka na Fakulteti za socialno delo. Od leta 2004 vodi poletne 
socioterapevtske tabore za otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Od 
novembra 2009 je ustanoviteljica in izvajalka programov društva Perot, 
namenjenih otrokom in mladostnikom, staršem, družinam, usposabljanju 
učiteljev ter sodelavcev v programih društva.

Februarja in oktobra 2011 je na Glasbeni šoli Velenje uspešno izvedla seminarja z 
naslovoma Duševne plati otrok in kako jih pri poučevanju upoštevati ter 
Ustvarjalnost v glasbi in odnosu z učencem. Na Klavirskih dnevih EPTE 2011 je 
imela predavanje Kdo ve, kam naj učenec gre?, ki je pri udeležencih vzbudilo veliko 
zanimanje.
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Nedelja  9.30 - 13.00 in 14.30 - 17.30

 Masterclass: 

 Sijavuš Gadžijev

 

Profesor Sijavuš Gadžijev je svoje glasbeno 
izobraževanje začel na klavirskem oddelku Posebne 
glasbene šole za izredno nadarjene otroke. Študij klavirja 
in kompozicije je nadaljeval na Konservatoriju Peter Iljič 
Čajkovski v Moskvi pri profesorjih Belli Davidovič, Borisu 
Zemljanskemu in Mihailu Voskresenskemu. Po zaključku 
podiplomskega študija je prevzel mesto profesorja na 
Posebni glasbeni šoli za izredno nadarjene otroke na 
moskovskem konservatoriju, kjer je poučeval do leta 1994. V tem času je vzgojil 
veliko število pianistov, od katerih so se Termizan Erzanov, Alexei Nabioulin, 
Konstantin Masljuk, Viktorija Korčinskaja in drugi uveljavili na velikih 
mednarodnih tekmovanjih.

Kot solist je nastopal po nekdanji Sovjetski zvezi, Združenih državah Amerike in po 
Evropi. Nastopal je z orkestrom Slovaške filharmonije, Rotterdamskim komornim 
orkestrom, Simfoničnim orkestrom Schpor iz Kassla, Simfoničnim orkestrom 
Friuli Venezia Giulia, Bratislavskim komornim orkestrom in drugimi. Koncertiral 
je s priznanimi umetniki, kot so: violinisti Aleksander Vinitski, Axel Wilchot, 
Vladimir Mendelssohn, violončelisti Mihail Flaxman, Mihail Dančila, Jozef 
Podhiranski in drugi. Sodeloval je s priznanimi dirigenti, kot so: Nijazi, Semjon 
Kogan, Konrad Van Alphen, Kirk Trevor in drugi. Kot komorni glasbenik nastopa v 
Ljubljanskem klavirskem triu.

Vodil je številne seminarje za profesorje in mojstrske tečaje na univerzi v Los 
Angelesu, univerzi Domingos Hills v Kaliforniji, Akademiji Franz Liszt v 
Budimpešti, univerzah za glasbo v Dortmundu, Beogradu, Zagrebu, Dubrovniku, 
na konservatorijih v Italiji, v Milanu, Pescari, Genovi, Trstu, Gorici, Čedadu in 
drugje.

Od leta 1994 živi in deluje v Italiji in Sloveniji. Najprej je poučeval v Glasbeni šoli 
Nova Gorica in v Glasbeni šoli Koper, od leta 2001 pa poučuje klavir na 
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in Slovenskem centru za glasbeno 
vzgojo Emil Komel v Gorici. V šestnajstih letih delovanja v Sloveniji je vzgojil in še 
vedno vzgaja vrsto uspešnih pianistov in pedagogov.

Sijavuš Gadžijev je član žirij na mednarodnih tekmovanjih Hummel v Bratislavi, 
Bartok-Liszt v Budimpešti, Città di Cantù, Premio Benassi,Varallo (Italija). Je 
umetniški vodja Mednarodnega pianističnega tekmovanja Giuliano Pecar v 
Gorici.
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