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Dobrodošli!

Natanko po dvajsetih letih se slovenski Klavirski dnevi zopet vračajo na slovensko Obalo. Leta  
2001 so se  Klavirski dnevi odvijali  v Kopru na koprski glasbeni šoli. 

Tokrat smo za klavirske dneve izbrali portoroški Avditorij, ki nam nudi dobre pogoje za 
organizacijo in izvedbo tega pomembnega dogodka, saj je glasbena šola prav tukaj dobila nove 
prostore. 
Veselimo se projektov glasbenih šol, konservatorijev, umetniških gimnazij in Akademije za 
glasbo, ki bodo zagotovo znova pokazali visok izvajalski nivo pianistk in pianistov, kar dokazuje, 
da slovenski glasbeno izobraževalni sistem deluje zgledno.

Pianistično dogajanje, projekti udeležencev, razprave in okrogle mize bodo 12. in 13. novembra 
okronane z dvema koncertoma dveh vrhunskih pianistov s področja  jazzovske in klasične 
glasbe.

Vsem učencem, dijakom, študentom klavirja, vsem profesoricam, profesorjem in 
predavateljem, želim prijetno in ustvarjalno vzdušje na 20. Klavirskih dnevih v Portorožu.

Iztok Babnik
ravnatelj Glasbene šole Koper

Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria
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NAGOVOR PREDSEDNICE DKPS – EPTA

Narava nas navdihuje … Dovolimo si prisluhniti, kaj nam sporoča, kako se počutimo v njenem 
objemu, kako vpliva na naše misli, na naša telesa, na naše delovanje.

Tudi glasba se rojeva iz navdiha. Lahko nas navdihne zrak, vonj, veter, slap, reka, morje, bister 
potok ali mlaka, lahko se nas dotakne sijoča zvezda na nebu, oblak, luna ali sončni žarek. 
Uživamo v lepoti gozdov, posameznih dreves, vrtov, cvetlic, gora in hribov. Vse to lahko 
občutimo kot čarobnost, ki vzpodbuja k delovanju ali pa preprosto nadaljujemo dalje, kot da se 
ni zgodilo nič posebnega.

Umetnik bo iz takšnih trenutkov ustvaril umetnino – glasbeno, slikarsko, literarno ali kakšno 
drugo. Blagoslov je tem delom prisluhniti, jih občudovati, podoživeti sporočilo … 

Tu smo zbrani tako eni kot drugi, ustvarjalci in poustvarjalci. Vsem nam je skupno, da želimo 
ohranjati in podoživljati enkratne trenutke, prelite v kreacije.

Preživeli smo obdobje, ko nam je bilo veliko tega odvzeto, bili smo omejeni glede doživljanja in 
izražanja glasbe, umetnosti, pristnosti človeškega stika in žive komunikacije. Globoko 
verjamem, da nas vse povezuje skupna želja, da ta izkušnja ostane v preteklosti in se nikoli več 
ne ponovi, jutrišnji dan pa znova zaživi v vsej polnosti.

Srčno vabljeni na 20. Klavirske dneve, kjer se bomo pogovarjali, poslušali in poustvarjali dela, ki 
so bila navdihnjena iz lepot Kraljestva Narave.

Suzana Zorko
predsednica DKPS – EPTA
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08.00–9.00   prihod 

9.00–10.00 POZDRAVNI NAGOVOR: predsednica DKPS – EPTA 

  in ravnatelj Glasbene šole Koper

  PROJEKTI ŠOL: Glasbena šola Koper

  V SOZVOČJU Z NARAVO

10.00–10.15 odmor

10.15–11.00 EPTA FORUM: Nelfi Paliska

  BEETHOVEN DOCET – CARL CZERNY

11.00–11.15 odmor

11.15–11.45  PROJEKTI ŠOL:  Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

  PREDSTAVITEV GLASBENE ZBIRKE 

  KOMAJ ČAKAM, DA SE USEDEM ZA KLAVIR 

  (UTRINKI IZ NARAVE SKLADATELJA MATEVŽA GORŠIČA)

11.45–12.00 odmor

12.00–12.30 EPTA FORUM: Nives Pavlič/ASTOR PIAZZOLLA: 

  ŠTIRJE LETNI ČASI V BUENOS AIRESU ZA KLAVIR SOLO 

12.35–13.05 EPTA FORUM: Dominik Jakšič

  NARAVA V NAVDIH – MLADINSKI KLAVIRSKI OPUS 

  LUCIJANA MARIJE ŠKERJANCA

13.05–15.30  kosilo

15.30–16.00 PROJEKTI ŠOL: Konservatorij za glasbo in balet Maribor

  PRESENETLJIVI BEETHOVNOV SVET

16.00 –16.15 odmor

16.45–17.00 EPTA UČITELJI: Tamara Ražem Locatelli

  vodi: Aleksandra Češnjevar Glavina 

17.00–17.30 odmor

17.30–18.30 OBČNI ZBOR

18.30–19.30 odmor

19.30   VEČERNI KONCERT: Renato Chicco

  BEETHOVEN – INSPIRACIJA ZA JAZZOVSKO IMPROVIZACIJO 
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8.00–09.00 prihod

9.00–9.30 PROJEKTI ŠOL: Glasbena šola Sežana

  POBEG V MITOLOŠKI SVET

9.30–9.45 odmor

9.45–10.45 EPTA FORUM: Miha Haas/32 SONAT IZZA ODRA: 

  HISTORIČNO INFORMIRANA INTERPRETACIJA

10.45–11.00 odmor

11.00–11.30   PROJEKTI ŠOL: Glasbena šola Celje

  ŠEPETANJE VESOLJA

11.35–12.20 EPTA FORUM: Bojan Glavina

  POZABLJENI ROKOPISI 

12.20–12.35 odmor

12.35–13.20 EPTA FORUM: Tamara Goličnik in Jerneja Grebenšek

  BEETHOVEN KOT PIANIST IN SKLADATELJ: 

  O PARAMETRIH INTERPRETACIJE V OP. 45 IN 

  WOO 74 Z VIDIKA HISTORIČNE IZVAJALNE PRAKSE  

13.20–15.15 kosilo

15.15–15.45 PROJEKTI ŠOL: Glasbena šola Kranj

  UTRIP GOZDA 

15.45–16.00 odmor

16.00–16.45 PROJEKTI ŠOL: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

  SANJARJENJE S ČAJKOVSKIM 

16.45–17.00 odmor

17.00–17.45 PROJEKTI ŠOL: Akademija za glasbo Ljubljana

  IMPRESIJA ČUSTEV IN NARAVE

17.45–18.00 odmor

18.00–19.30 OKROGLA MIZA: BEETHOVEN IN JAZ 

  Gostje: Dalibor Miklavčič, Tamara Goličnik, Denys Masliuk, 

  Tatjana Ognjanovič/vodi: Tatjana Jercog

19.30–20.00 odmor

20.00  VEČERNI KONCERT: Alexander Gadjiev
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Glasbena šola Koper s podružnicami Piran in Izola

V sozvočju z naravo … 

Učenci bodo igrali skladbe slovenskih skladateljev, ki črpajo navdih iz narave. Razvrstili smo jih v 
štiri sklope – štiri letne čase, ki bodo z aluzijo na Vivaldijeve letne čase predstavljeni na odru. S 
projektom želimo učence vzpodbuditi k razmišljujočem odnosu človeka do narave. Brez besed, 
samo zvok in slika bosta predstavila aktualen odnos do narave in klic k sozvočju.

Projekti šol: petek, 12. 11. 2021         9.15–10.00
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Jesen
B. Glavina: Pesem jesenskega lista, 
Ples jesenskega lista
Izabel Križman
mentor: Bojan Glavina

F. Gerbič: Rajanje v vinski gorici
Astrid Glavina
mentorica: Aleksandra Češnjevar Glavina

E. Adamič: O mraku
Jan Luka Fatur
mentorica: Darinka Jug

Zima
L. M. Škerjanc: Zima, Nočni spev
Nicola Štule
mentorica: Darinka Jug

B. Glavina: Pustne maske
Emily Tomše & Zarja Markač
mentor: Bojan Glavina

F. Gerbič: Vožnja na saneh
Marko Radman
mentor: Bojan Glavina

B. Glavina: Glasba letnih časov; 
Januar - Zimska glasba
Ema Hladnić & Luka Zadnik
mentorica: Aleksandra Češnjevar Glavina

V. Ukmar: Tiho prihaja mrak
Maj Šturm Leban
mentorica: Selma Chicco Hajdin

Pomlad
T. Štrukelj: Pomladna pesem
Žan Ukmar
mentor: Bojan Glavina

G. Krek: Pomlad trka na duri
Ema Ugrin
mentorica: Nuša Gregorič

B. Glavina: Mala cvetlična suita;
Spominčice, Zvončki, Vijolice, Trobentice
Etea Zuletič
mentorica: Darinka Jug

Poletje
T. Zrimšek: Zvezdno nebo - Avgust, 
Ob potočku - Julij
Nija Fabris
mentorica: Nuša Gregorič

M. Lipovšek: Gozdna
Arina Rybakova
mentorica: Vesna Zuppin

B. Glavina: Delfin
Pietro Blasig
mentorica: Nuša Gregorič

B. Glavina: Etuda za salso
Maj Pajić
mentorica: Ana Žunić

Organizacija: Darinka Jug 
Grafična izdelava in projekcija: Nelfi Paliska
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Nelfi Paliska

Beethoven docet – Carl Czerny

Nelfi Paliska (Koper, 1980) je študiral klavir v Sloveniji in Italiji, kjer se je specializiral iz glasbe 
Chopina in Liszta. Ukvarja se tudi z muzikološkimi raziskavami ter večkrat predava o raznih temah, 
od renesanse do francoskega simbolizma ter glasbenega gledališča. Med njegovimi tematskimi 
koncerti in predavanji zasledimo tudi naslednje: Chopin na Poljskem, Mozartovo otroštvo, Armide 
Lullyja in Glucka, Glasba na Versajskem dvoru, Liszt: 12 transcendentnih etud, Rossinijevi glasbeni 
večeri, Rossinijev Viljem Tell, Händlove čarovnice, Monteverdi, Mozart v Italiji, Thomas Linley, Liszt: 
Leta romanja, Poslednji Liszt, Henry Purcell, Tragična usoda Puccinijevih junakinj, Berlioz: 
Fantastična simfonija, Pariški svet Fryderyka Chopina, Mozartovo gledališče, Wagner in Hitler, 
Liszt ob 200. obletnici rojstva, Debussy (EPTA 2012), Skrivnostni Mozart, Portret glasbene dinastije 
Strauss, Peer Gynt, Mozartovo zadnje leto, Baročna izvajalska praksa, Varšava Fryderyka Chopina. 
Je učitelj klavirja in korepetitor na Glasbeni šoli Koper.

Carl Czerny, pozorni pričevalec svoje dobe, slavni 
in metodični pedagog, neutruden skladatelj, je bil 
nič manj kot Beethovnov najljubši učenec in 
kasneje učitelj Franza Liszta. Czerny nam je 
zapustil ogromno glasbenega in teoretičnega 
materiala za rekonstrukcijo načinov njegovega 
poučevanja in pianistične ideologije. Govorili 
bomo o njegovih spominih na Beethovna in 
analizirali njegov esej o izvajanju Beethovnovih 
klavirskih partitur.

EPTA forum: petek, 12. 11. 2021         10.15–11.00
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Prve dežne kaplje 
Dunja Kovačević
mentorica: Katja Žličar Marin

Lev na potepu 
Urban Kolar
mentorica: Sanja Mlinar Marin

Iz popka v cvet 
Ajda Oštir
mentorica: Monika Vehovec

Pridna mravljica 
Miša Planko
mentorica: Sara Slatinek

Veverica in želod 
Ema Bačić
mentorica: Manja Gošnik Vovk

Češnja 
Nuša Mesarec
mentorica: Tea Plazl

Medved, ki se je po pomoti usedel na tramvaj 
Meta Vižintin
mentorica: Nina Verboten

Od jutra do jutra 
Eva Požgane
mentorica: Anja Rosec

Otroška igra 
Mark Nežmah
mentorica: Jerneja Grebenšek

Hrast in vsi njegovi prebivalci 
Tjaž Zadravec
mentorica: Jelka Hrovat

Morja 
Zala Hercigonja
mentorica: Ines Ivanovič

Žolna 
Žan Tretjak
mentorica: Manja Gošnik Vovk

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

Matevž Goršič: KOMAJ ČAKAM, DA SE USEDEM ZA KLAVIR
Utrinki iz narave 

Gre za zbirko 12-tih klavirskih skladb skladatelja Matevža Goršiča z duhovitim naslovom Komaj 
čakam, da se usedem za klavir, primerno za učence nižje glasbene šole. Skladbe opisujejo preproste 
a iskrene utrinke ob doživljanju lepot, ki nam jih v vsej svoji izjemni raznolikosti ponuja mati Zemlja.

Projekti šol: petek, 12. 11. 2021          11.15–11.45
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EPTA forum: petek, 12. 11. 2021         12.00–12.30

Nives Pavlič

Astor Piazzolla: LAS CUATRO ESTACIONES 
PORTEÑAS (Štirje letni časi)
Otoño Porteño (Jesen)
Invierno Porteño (Zima)
Primavera Porteña (Pomlad)
Verano Porteño (Poletje)

Argentinski glasbenik in skladatelj Astor 
Piazzolla, otrok italijanskih priseljencev, se je 
rodil 11. marca 1921 v Mar del Plati, v predmestju 
Buenos Airesa. Letos praznujemo njegovo 
stoletnico rojstva.
Las Cuatro Estaciones Porteñas (Štirje letni časi) 
so štirje tangi, napisani v različnih obdobjih, ki jih 
je Piazzolla izvajal večinoma posamično, občasno 
pa tudi kot cikel. Krstno izvedbo je delo doživelo 
leta 1970 v gledališču »Teatro Regina« v Buenos 
Airesu. Izraz »porteño« (luški) se v argentinski 
španščini nanaša na prebivalce Buenos Airesa. 
Pianist Pablo Ziegler, ki je s Piazzollo nastopal 
skupaj v zasedbi kvinteta, je po skladateljevi smrti 
ostal eden vodilnih izvajalcev žanra »nuevo 
tango«. Odločila sem se, da prav zaradi te naveze, 
ki je trajala več kot dvajset let, predstavim 
Zieglerjevi priredbi Poletja in Jeseni (nemogoče 
je ne dodati kakšne svoje ideje!), medtem ko sem 
priredbi Zime in Pomladi napisala sama.

- 10 -



Pianistka Nives Pavlič (1980) se je rodila v 

Sarajevu, kjer je začela svojo glasbeno pot. 
Leta 2003 je končala Akademijo za glasbo v 
Ljubljani v razredu prof. Dubravke Tomšič 
Srebotnjak. Specializacijo je nadaljevala v 
Parizu pri prof. Igorju Lazku na Ecole 
National de musique de Fresnes. Eno leto se 
je izpopolnjevala pri prof. Isabelli Lo Porto na 
Konservatoriju »Benedetto Marcello« v 
Benetkah. 

Kot solistka ali komorna glasbenica je 
sodelovala na koncertih različnih ciklov in 
festivalov (Ob klavirju, Zvoki mladih v 
Unionu, Poletje v stari Ljubljani, Pločansko 
ljeto, Poletje v Izoli, Društvo prijateljev 
glasbe Koper, Pianissimo). Leta 2009 je v duu 
z flavtistko Samanto Stell prejela 1. nagrado 
na tekmovanju »Istra nobilissima« na Reki.
Od leta 2003 poučuje klavir in korepetira na 
Glasbeni šoli Koper in Umetniški gimnaziji 
Koper. Kot korepetitorka in učiteljica klavirja 
je prejela številne nagrade na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. 

- 11 -



Dominik Jakšič

Narava v navdih – mladinski klavirski opus 
Lucijana Marije Škerjanca

Predavanje bo zaobjelo življenjsko pot Lucijana M. Škerjanca, torej kratek pregled 
najpomembnejših znanih ali neznanih dejstev, na kratko se bomo posvetili celotnemu klavirskemu 
opusu (tudi izpostavili mladini primerne skladbe), v glavnem delu pa analitično in vsebinsko 
obravnavali mladinski klavirski opus ter mu tudi prisluhnili izpod rok Škerjanca: od 10 mladinskih 
skladb (ki nosijo ime in vsebino po mesecih), preko 24 diatoničnih preludijev (navdahnjenih od 
narave), do 12 variacij brez teme. Razkrili bomo še kakšno neizdano skladbo, obravnavali pa tudi 
publicistični opus namenjen klavirski mladini. Na koncu bomo poslušali še nekaj posnetkov 
Škerjanca na Radiu Ljubljana.

Glavni cilj predavanja je predstavitev Škerjančeve glasbe skozi njegov miselni svet, hkrati pa ob 
120-letnici rojstva osvetliti življenje in delo tega izjemnega umetnika. 

Dominik Jakšič se je rodil leta 1995 v Trbovljah. Prve glasbene korake je napravil ob babici, ki je 

vodila šolski simfonični orkester. Zvok orkestra ga je prevzel in želel je postati dirigent. Kmalu je 
sledil vpis v glasbeno šolo k pouku klavirja in violine. Klavir ga je učil oče, teorijo pa mama. Na željo 
stare mame se je za tem vpisal še k pouku diatonične harmonike, mnogo kasneje tudi k pouku 
petja. Po zaključku osnovne šole se je vpisal na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Takrat je 
napravil prve resne kompozicijske korake. Po maturi je sledil vpis na Akademijo za glasbo v 
Ljubljani, smer kompozicija. Študiral je pri profesorjih Marku Mihevcu, Vitu Žuraju in Janiju Golobu. 
Dodatno se je izpopolnjeval na čembalu pri Egonu Mihajloviću in na orglah pri Tomažu Sevšku.

EPTA forum: petek, 12. 11. 2021          12.35–13.05
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Med letoma 2014 in 2016 je bil umetniški oblikovalec Glasbenih popoldnevov z Antonom Lajovcem 
na Vačah. Od leta 2012 je sodeloval z več zbori, trenutno pa je umetniški vodja in dirigent 
Akademskega pevskega zbora Celje. Leta 2019 je v duu s sopranistko Majo Triler nastopil kot 
pianist v ciklu Mlad PerArtem na koncertih v SNG Maribor in Slovenski filharmoniji s programom 
narodnih pesmi (tudi z lastno priredbo). Od šolskega leta 2017/18 poučuje klavir v raznih glasbenih 
šolah. Njegove skladbe so bile izvajane na mnogih odrih v Sloveniji in v drugih evropskih državah. 
Leta 2015 je prejel 5. nagrado na tekmovanju Malta Choralfest za nove zborovske kompozicije 
(Magnificat), leta 2020 pa je bila skladba 
Cantate Domino izbrana za izvedbo na 
festivalu CroPatria.

Znanje je pridobival pri mnogih izjemnih 
umetnikih, kot so John Corigliano, Marton Illes, 
Gary Carpenter, Vito Žuraj, Jani Golob, Thomas 
A. Troge, Ursula Oppens, Berislav Šipuš, 
Davorin Kempf, Ante Knešaurek, Ambrož Čopi, 
Tomaž Sevšek, Egon Mihajlović ... 

Kot tajnik deluje v Fundaciji Lucijana Marije 
Škerjanca, ustanovi za ohranjanje umetniške 
dediščine našega skladatelja, s katerim se tudi 
sicer muzikološko ukvarja (že od leta 2011). 
Pripravlja tudi magistrski esej z naslovom  
Lucijan Marija Škerjanc: II. Simfonija. Poleg tega 
občasno sodeluje pri projektu GreenLight 
WorldFlight, ker ga poleg glasbe zanima tudi 
letalstvo, fotografija in ohranjanje narave. In 
ravno ta kombinacija dejavnosti mu ponuja 
veliko navdiha, ki ga tudi sicer črpa iz narave, 
nato pa skuša v obliki lastnega dojemanja 
preliti v zvoke. 
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Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Presenetljivi Beethovnov svet

V letu, posvečenemu Ludwigu van Beethovnu, smo skupaj z učenci iskali odgovore na vprašanja: 
zakaj je Beethoven na vseh slikah videti čemeren, zakaj je bil nesrečno zaljubljen, kako je slišal 
glasbo, če je bil gluh, predvsem pa, kaj ga je motiviralo, 
da je kljub gluhoti ustvaril najveličastnejša dela. S 
spoznavanjem njegovega življenja in opusa se bomo 
poglobili v njegov bojeviti karakter, široko paleto 
čustev, dramatičnost romanticizma, klasicistično 
strukturo ter etično in moralno držo, ki ga je vodila skozi 
vsa obdobja skladanja. 

Njegove besede v Heiligenstadtski oporoki iz leta 1802 
najbolje opisujejo njegovo močno voljo po življenju in 
ustvarjanju: »Samo ona, umetnost, me je držala nazaj. 
Ah, zdelo se mi je nemogoče, da bi zapustil svet, dokler 
ne bi uresničil vsega, za kar sem se čutil sposobnega … 
kljub vsem oviram narave sem vendar naredil vse, kar je 
bilo v moji moči, da bi bil sprejet v vrsto slavnih 
umetnikov in ljudi«.

Z  interpretac i jo  kra jš ih  k lav i rsk ih  sk ladb in 
predvajanjem lastnih videoposnetkov, bodo danes 
učenci predstavili določene vidike Beethovnovega 
življenja in ustvarjanja. Pri tem smo jih spodbujali, da bi 
sami z navdušenjem brskali po različni literaturi in 
spletu ter našli razloge in motive za nastanek skladb, ki 
jih izvajajo.

Projekti šol: petek, 12. 11. 2021          15.30–16.00
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250-letnica rojstva 
Ludwiga van Beethovna

Country Dances, prir. E. Parlow – osemročno

št.1, št.4, za dva klavirja

Emma V. Wherry, Brin Borin, Filip Lev 

Židanik, Martin Lozar

mentorici: Darka Stergulec, Mirjam Strlič

Sonatina v G-duru, Anh. 5, Allegro assai

Eva Logar 

mentorica: Darka Stergulec

                                                                                  

Šest Ekosez, WoO83, št. 1, 4, 6

Martin Ribič

mentorica: Urška Roškar Imenšek

Ländler, WoO 11, št. 5, 6

David Vagner

mentorica: Mirjam Strlič 

Bagatela, op. 119, št. 1

Valentina Krečič 

mentorica: Tatjana Dvoršak

Sonata v g-molu, op. 49, št. 1, 

1. st., Andante 

Emma Victoria Wherry

mentorica: Darka Stergulec

Sonata v c-molu, op. 10, št. 1, 

1. st., Allegro molto e con brio 

Brin Borin

mentorica: Mirjam Strlič

Sedem variacij na »God Save the King«, 

WoO 78

Lana Boršič, 2. l. UMG

mentorica: Planinka Atić

koreografija plesa: Martina Svetina

snemanje in priprava videoprojekcije: 

Špela Horvat

vodja projekta: Mirjam Strlič



EPTA učitelji: petek, 12. 11. 2021          16.15–16.45

Tamara Ražem Locatelli

Pogovori s slovenskimi klavirskimi pedagogi
Pogovor vodi Aleksandra Češnjevar Glavina

Tamara Ražem Locatelli je začela s študijem klavirja na šoli Glasbene matice v Trstu. Leta 1994 je z odliko 
diplomirala na državnem konservatoriju Tartini v Trstu v razredu profesorice 
Xenje Brass in nadaljevala študij pri profesorju Sijavušu Gadžijevu.
Udeležila se je raznih izpopolnjevalnih tečajev iz klavirja pod mentorstvom 
priznanih profesorjev: Igor Lazko, Franco Scala, Riccardo Risaliti, Boris 
Petrushanski, Luciano Lanfranchi, Arbo Valdma, Roland Proell, Konstantin 
Bogino. Prejela je najvišje število točk na številnih mednarodnih 
tekmovanjih.
S solističnimi recitali ter v raznih komornih zasedbah in z orkestri, je 
nastopila v Italiji, Sloveniji, Hrvaški, Češki, Avstriji. Omembe vredna je  
turneja aprila 2004 v Severni Koreji (Pjongjang), kjer je koncertirala pred 
5000 poslušalci. Junija 2008 je nastopila v dvorani opernega gledališča v 
Montecarlu v okviru festivala Mastervoices. Sodeluje z opernimi pevci, 
redno koncertira z možem, baritonistom Damjanom Locatellijem. 
Od leta 2006 igra v klavirskem duu Excentury s kolegico Aleksandro 
Češnjevar Glavina. 
Od leta 1996 vodi  mešani pevski zbor iz rodne Bazovice, s katerim je imela 
preko 180 koncertov in posnela dve zgoščenki. Podvig zbora je bil leta 2015, 
ko so imeli pevci koncert v Areni v Veroni.
Večkrat je snemala za razne radijske in televizijske postaje.
Poučuje v Glasbeni šoli Sežana in na Glasbeni matici v Trstu. Njeni učenci se  
uvrščajo v sam vrh lestvic mednarodnih in državnih tekmovanj. Je tudi 
članica komisij raznih tekmovanj.
Za svoje izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri 
uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja je Tamara Ražem Locatelli 
prejela Gerbičevo priznanje 2018.
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OBČNI ZBOR: petek, 12. 11. 2021         17.30–18.30

OBC�NI ZBOR
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Večerni koncert: petek, 12. 11. 2021         19.30

Renato Chicco

Beethoven – inspiracija za jazzovsko 
improvizacijo
  
Improvizacija je bila vedno del glasbene prakse, od ljudske glasbe preko 
klasike pa vse do jazza. V prejšnjih stoletjih je bila redno prisotna v klasični 
koncertni glasbi, naj spomnimo, da je bilo v 19. stoletju improviziranje na 
znano temo priljubljen običaj. Na cerkvenih orglah je improvizacija prisotna 
vse do danes. Znano je, da so bili skladatelji, Beethoven zagotovo, veliki 
improvizatorji, iz  improvizacij pa so tudi črpali  ideje za svoje skladbe. 
Jazz se je pojavil na začetku 20. stoletja v ZDA. Improvizacija kot 
najpomembnejši element te glasbe se je razvijala iz desetletja v desetletje 
na vedno višjem in bolj sofisticiranem nivoju. Veliko elementov kot so 
melodija, harmonija in forma je jazzovska glasba prejela iz evropske klasične 
glasbe,  hkrati pa se jim je pridružil še poseben ritem (glavna značilnost 
afroameriškega jazza). Bistvena elementa v razvoju improvizacije sta forma 
(bodisi pesemska oblika, variacije ali kaj drugega) ter funkcionalna 
harmonija, oba pa sta prisotna tako v Beethovnovi glasbi kot tudi v jazzu. Na 
ta način lahko vidimo povezavo med  dvema različnima slogoma, ki sta 
prisotna v glasbenem svetu. 

 Renato Chicco
Večerni koncert

19.30
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Pianist in organist Renato Chicco, doma iz Izole, je po končani Srednji glasbeni šoli v Ljubljani 

najprej študiral na jazz oddelku Univerze za glasbo v Gradcu, kasneje pa na znanem Berklee College 
of Music v Bostonu. V času med leti 1990 in 1998, ko je živel in deloval v New Yorku, je bil član Big 
Banda Lionela Hamptona (1990–1991) in skupine Jon Hendricks & Company (1991–1997). Chicco je 
v tem času igral v klubih kot so Blue Note, Birdland in Village Gate, sodeloval na različnih radijskih in 
televizijskih oddajah ter nastopal na različnih jazz festivalih v ZDA, Kanadi, Evropi, Aziji in južni 
Ameriki.  Poleg tega je sodeloval in snemal z glasbeniki kot so Lou Donaldson, Woody Shaw, 
Freddie Hubbard, Clark Terry, Benny Golson, Red Holloway, Al Grey, Joe Williams, Wynton 
Marsalis, Gary Burton, Milt Hinton, Reggie Workman, Jerry Bergonzi, Steve Grossman, Al Foster in 
drugimi. Chicco je na klavirju s svojim triom med leti 1997 in 2000 v Sloveniji posnel projekt 
slovenskih ljudskih pesmi v svojih jazz priredbah. Nastala sta tako dva zelo uspešna CD-ja (Lipa 
zelenela je ter Slovenian Folk Songs in Jazz Vol. 2).  Poleg tega je posnel okrog 50 CD-jev, v zadnjih 
letih predvsem na hammondovih orglah. V zasedbi Organ trio je posnel CD z znanim 
saksofonistom Jerryjem Bergonzijem Spotlight On Standards in Nearly Blue. L. 2019 je izšel First 
Encounter z Big Bandom RTV Slovenija. Renato Chicco je trenutno profesor improvizacije na jazz 
oddelku Univerze za glasbo v Gradcu in nastopa po vsem svetu.       



PROJEKTI ŠOL: sobota, 13. 11. 2021         9.00–9.30

 Glasbena šola Sežana

Pobeg v mitološki svet

V preteklih desetletjih smo živeli v obilici materialnih dobrin, vse bolj nas je vleklo v virtualni svet, v 
zadnjem letu in pol pa smo bili učenci in učitelji primorani stopiti v slednjega še intenzivneje. Na prvi 
pogled deluje virtualnost povezujoče in zanimivo, a se kmalu izkaže, koliko pomanjkljivosti ima. Ta 
svet je dandanes neizogiben, a ljudje potrebujemo ob tem ventile, ki sproščajo našo srčnost, 
domišljijo, radovednost in nenazadnje veselje do življenja. Glasba nas vabi, da se z njeno pomočjo 
odmaknemo od hrupa tega sveta in se približamo sebi. K temu nam pomaga tudi čarobni svet, svet 

mitologije, ki je bil v preteklosti veliko 
bolj prisoten in je poudarjal neločljivo 
povezanost človeka z naravo in je ravno 
s svojo nedoumljivostjo želel povedati 
resnico in razložiti tudi stvari, ki nam z 
razumskega vidika niso bile jasne. Naši 
mladi pianisti so zato posegli po 
skladbah, ki skušajo vzpodbujati ta 
skriti domišljijski svet in hkrati iskati 
korenine v mitologiji. Iskanje tovrstnih 
skladb nas je prepričalo, da se je 
takšnega navdiha posluževalo veliko 
skladateljev, učenci pa so jih v trenutku 
sprejeli za svoje. Stik z naravo človeka 
povezuje z nadnaravnimi silami in 
našim notranjim svetom. Ob vstopu v 
gozd nam domišljija začne delovati, če 
si to le dovolimo. Vabimo vas, da se nam 
na tej skrivnostni poti pridružite.
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R. Schumann: Gozdni prizori, op. 82, Vstop 
Teja Ucin

N. von Wilm: Ples škratov, op. 81 
Emanuela Luin

J. Thompson: Škratje 
Sara Kutin

E. Grieg: Ples vilincev, op. 12 
Zala Orešnik

W. Williams: Ples vilincev in gnomov  
Urška Geržina

W. Carroll: Naiadov klic k počitku
Lara Marušič

W. Carroll: Nimfa odmeva 
Oliver Starc

L. Schytte: Morska deklica, op. 69 
Maks Mesar

F. Burgmüller: Zračne vile, op. 109 
Veronika Cej

P. I. Čajkovski: Čarovnica, op. 39 
Maja Kutin

E. Grieg: Goblin, op. 71 
Giada Gregorič

H. G. Heumann: Velikanov sprehod 
Rebeka Cotič

W. Gillock: Fantomski jezdec
Luka Colja

R. Vinciguerra: V deželi zmaja
Peter Štalc

H. G. Heumann: Samorog
Vasja Krebel

D. Dolinšek: Vila sanj 
Lev Mesar

Mentorice: Alenka Podgornik Miklavec, Barbi 
Jahn, Tamara Ražem Locatelli, Ingrid Tavčar, 
Jana Zupančič.

Tekst bere Tea Božič.
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EPTA forum: sobota, 13. 11. 2021          9.45–10.45

Miha Haas

Dvaintrideset sonat izza odra: 
historično informirana interpretacija

Zakaj se današnjemu pianistu zdijo Beethovnove oznake za 
pedal tako presenetljive? Zakaj igramo nekatere alla breve 
stavke dvakrat hitreje, drugih pa ne? Kaj sporočata dve noti pod 
ligaturo v recitativu sonate op. 110? Zakaj ignoriramo 
artikulacijska znamenja v temi sonate op. 26 in raje igramo 
sempre legato? Kaj pomeni senza sordini v prvem stavku sonate 
op. 27? Zakaj so nekatere edicije sonatam dodajale note? Kaj je 
sploh adagio in kaj allegro? Koliko v resnici sploh vemo?

Že bežen pregled zgodovinskih virov nam jasno ponazori, da 
imamo na voljo več informacij o izvajalski praksi Beethovna kot 
je v splošni zavesti pianistov. Koliko izmed profesorjev na 
visokih šolah po svetu je dejansko že kdaj v roke vzelo 
Czernyjevo knjigo O pravilni izvedbi vseh Beethovnovih del za 
klavir? Ali smo že kje prebrali, da Sonata v mesečini sploh nima 
nobene zveze z mesečino? Ste morda vedeli, da je imel 
Beethoven delujoč metronom, njegovi sodobniki pa so marljivo 
zapisali metronomske oznake za vsa njegova dela?

Igram tako kot igram, ker tako igra cel svet (ali v najboljšem 
primeru, ker mi je tako rekel moj profesor). Nas takšno vodilo res 
vodi bližje individualni umetniški resnici?
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Miha Haas se enakovredno posveča koncertiranju, pedagoškemu delu ter raziskovanju. S 

študijem klavirja je pričel pri očetu Hinku na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nadaljeval 
na Akademiji za glasbo v Ljubljana pri Dubravki Tomšič-Srebotnjak, magistrski študij pa opravil na 
Konservatoriju v Bruslju pri Aleksandru Madžarju. Kot solist ali član različnih komornih ansamblov 
je nastopil v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, na 
Nizozemskem, Švedskem, Norveškem, v Veliki Britaniji ter v ZDA. 

Pedagoško deluje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer poučuje predmete klavirska literatura, 
klavirski duo ter komorna igra. Kot gostujoči profesor je predaval na Kunstuniversität Graz, 
Glasbeni akademiji v Zagrebu, Akademiji Franza Liszta v Budimpešti, Indiana University of 
Pennsylvania v ZDA, na 10. klavirskem forumu na Rodosu 2017 v Grčiji ter na mednarodnih 
konferencah EPTA 2016 (Reykjavik), 2018 (Malta), 2019 (Dunaj) in 2020 (Bonn). V svojem 
raziskovalnem delu se posveča predvsem področjema akustike ter historične izvajalske prakse. 



Glasbena šola Celje

Šepetanje vesolja

V človeški zavesti ima vesolje često mesto oddaljenega, abstraktnega pojma. To je na nek način 
razumljivo, saj so njegove razsežnosti za človeka nepredstavljive. Pa vendar smo vesolje tudi mi. Še 
več – smo čudežni sadež na njegovem vselej rastočem drevesu naključij. Da bi razumeli sebe, se 
moramo ozreti vse do oboda vesolja in obratno – da bi razumeli vesolje, moramo raziskati 
najmanjši delček sebe. Ta neogibna organska povezanost vesolja in človeka (makro in 
mikrokozmosa) nas je vzpodbudila k temu, da smo naše neskončno domovanje (vesolje) želeli 
povezati z našim končnim domovanjem (Zemljo) tudi v letošnjem glasbeno-plesnem projektu.

V zunajzemeljskih jezikih nas bodo nagovorile Vile (op. 13) skladatelja Davorina Dolinška. Slednji je 
poskrbel tudi za stopnišče med nebom in Zemljo – Stairway (op. 6), po katerem se bomo iz 
zvezdnih stez spustili do morja – najznačilnejše in največje pokrajine na našem planetu. Tam se 
bodo odvile skrivnostne dogodivščine po imenu Morske skladbe (op. 55), ki jih je v zvok ujel Edward 
MacDowell. 

Projekti šol: sobota, 13. 11. 2021          11.00–11.30
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D. Dolinšek: Vesoljne vile, op. 13; 
Vila Neptunovih vetrov
Marina Rajević Komadina 
Tara Kohne, plesna pripravnica 
mentorici: Larisa Čanji/Sandra Koren 

E. MacDowell: Morske skladbe, op. 55/1; 
Morju
Roberta Bataljak, 4. l. UMG
mentor: Primož Mavrič 

E. MacDowell: Morske skladbe, op. 55/8; 
Sredi Morja
Enej Vovk Šulgaj, 4. l. UMG 
mentorica: Tamara Povh

D. Dolinšek: Vesoljne vile, op. 13; 
Vrhovna vila Zemlje 
Marija Omejc, 3. l. UMG 
mentorica: Veronika Hauptman

E. MacDowell: Morske skladbe, op. 55/4; 
Soj zvezd
Tjaša Brglez, 4. l. UMG 
Ana Hladnik, sodobni ples 
mentorici: Larisa Čanji/Sandra Koren 

E. MacDowell: Morske skladbe, op. 55/5; 
Pesem
Žiga Žvižej, 1. l. GP AG 
mentor: Benjamin Govže 

D. Dolinšek: Vesoljne vile, op. 13; 
Drobna vila zvezdnega prahu
Jakob Dobovičnik 
Veronika Belina, plesna pripravnica 
Iva Hriberšek Kranjčec, plesna pripravnica 
mentorici: Katarina Arlič Leban/Sandra Koren

E. MacDowell: 
Morske skladbe, 
op. 55/3; A. D. MDCXX
Zala Zupan, 2. l. UMG 
mentorica: Simona Moškotevc Guzej

D. Dolinšek: Vesoljne vile, op.13; 
Vila mesečeve melodije
Klara Pirh 
Zora Lenko, sodobni ples 
Anamarija Prepadnik, sodobni ples 
mentorici: Simona Moškotevc Guzej/Sandra Koren

E. MacDowell: Morske skladbe, op. 55/7; 
Nautilus
Marija Omejc, 3. l. UMG 
mentorica: Veronika Hauptman 

D. Dolinšek: 
Stairway (Med nebom in zemljo), op. 6
Neža Godnik 
mentorica: Larisa Čanji 

E. MacDowell: Morske skladbe, op. 55/2; 
Iz tavajočega ledenika
Jurij Svečak, 2. l. UMG 
Ana Hladnik, sodobni ples 
Anamarija Prepadnik, sodobni ples 
Zora Lenko, sodobni ples 
mentorici: Tamara Povh/Sandra Koren

D. Dolinšek: Vesoljne vile, op. 13; 
Dobra vila Glasbe
Frančiška Švab, 1. l. UMG 
mentor: Primož Mavrič 
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EPTA forum: sobota, 13. 11. 2021         11.35–12.20

V predavanju z besedo, sliko, zvočnimi posnetki in z živo izvedbo 
predstavljam izbor še neznanih ali pozabljenih klavirskih skladb za otroke in 
mladino iz opusov slovenskih skladateljev Pavčiča, Gerbiča, Škerjanca, 
Koporca, Lipovška, Kozine, Šturma, Šivica, Švare, Škerla, Ramovša, 
Zrimškove, Reichenberga, Čopija ter še nekaterih drugih. Posamezne 
skladbe, ki so praktično neznane tudi najožjim strokovnim krogom, si s svojo 
umetniško vrednostjo ter uporabnostjo pri klavirskem pouku to brez dvoma 
zaslužijo.

Vsebina predavanja se navezuje na okrogle obletnice šestih slovenskih 
skladateljev, se pa dotika tudi tokratne osrednje teme Klavirskih dni – 
»Narava navdihuje« – med drugim s prvo predstavitvijo zbirke »Letni časi« 
Frana Gerbiča in pa s programskimi skladbicami Letnih časov Tanje Zrimšek 
(tudi še neizdanimi). 

Bojan Glavina – klavirski pedagog, skladatelj, pianist, publicist  je na Akademiji za glasbo v 

Ljubljani diplomiral iz orgel (prof. Hubert Bergant) in kompozicije (prof. Marko Mihevc). Opravil je 
tudi dveletno šolo za klavirske pedagoge v Gorici pri prof. Sijavušu Gadžijevu. 
Njegov skladateljski opus je bogat in izrazito raznovrsten – največ skladb je posvečenih klavirju in 
najrazličnejšim komornim skupinam, nato zborom, drugim solistom ter orkestrom. Veliko jih je 
nagrajenih na slovenskih in mednarodnih natečajih za kompozicijo (Italija, Hrvaška, Bolgarija, 
ZDA), pri raznih založbah pa je izšlo okrog 60 njegovih samostojnih notnih zbirk in sedem CD-jev. 
Bil je ustanovitelj in urednik glasbene revije Primorska sozvočja (1999–2005). S svojimi učenci 
klavirja je na domačih in tujih tekmovanjih prejel okrog 130 nagrad. 
Je zbiratelj in odličen poznavalec klavirske notne literature slovenskih skladateljev. V zadnjih dveh 
letih je v dvanajstih krajih Slovenije, Italije in Hrvaške izvedel ciklus komentiranih klavirskih 
recitalov z naslovom »Slovenske klavirske miniature«. 

Bojan Glavina 

Pozabljeni rokopisi
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EPTA forum: sobota, 13. 11. 2021         12.35–13.20

Tamara Goličnik in Jerneja Grebenšek

Predavanje z recitalom 

Ludwig van Beethoven:
 - Trije marši op. 45
 - Pesem »Ich denke dein« s šestimi variacijami WoO 74

Predavanje (Tamara Goličnik)
 - Beethoven kot pianist in skladatelj: o parametrih interpretacije 
   v op. 45 in WoO 74 z vidika historične izvajalne prakse

Beethoven je odkril potencial Haydnove skladateljske tehnike motivično-tematskega procesa za 
razvoj lastnega sloga, ki se odraža v parametrih interpretacije. Kot genij, ki ga je narava obdarila z 
velikimi idejami in čustvi, je umetnosti dal pravila. Z mislijo, da se »moramo ravnati po idejah 
svobodnega genija«, je zahteval večjo rahločutnost pri vse večji individualizaciji tempa. V dobi 
klasicizma so okraski sčasoma postali strukturni elementi glasbenega dela in prav Beethoven je 
tematske okraske razvil v največji meri. Značilnosti in omejitve takratnih klavirjev so imele vpliv na 
njegovo rabo dinamike, akcentov, artikulacije in pedalov. V svojih skladbah je napisal več oznak kot 
njegovi predhodniki, vendar njihov pomen lahko razumemo šele s poznavanjem takratne tradicije 
in s poznavanjem Beethovna kot pianista in skladatelja. Na prehodu iz 18. v 19. stoletje, ko sta 
nastali izbrani štiriročni skladbi op. 45 in WoO 74, je skladatelj ustvarjal pomembnejše inovativne 
skladbe z lastnim izrazom (npr. opuse 34, 55).
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Jerneja Grebenšek je diplomirala na Akademiji za glasbo 

v Ljubljani pri Aciju Bertonclju, umetniško specializacijo je 
končala pri Lászlu Baranyayu. Na KU Graz je pri Käte Wittlich 
zaključila magistrski študij klavirske komorne glasbe, dve leti pa 
se je podiplomsko izpopolnjevala pri Chia-Chou s Triom Ars 
musica. Leta 2005 ustanovljeni trio je z obsežnim repertoarjem 
reden gost slovenskih odrov, posneli pa so tudi zgoščenko s 
slovenskimi deli. Na Glasbeni šoli in umetniški gimnaziji Velenje 
poučuje klavir in komorno igro.

Tamara Goličnik je po izobrazbi akademska 

glasbenica pianistka in profesorica klavirja. Magistrirala 
je na Akademiji za glasbo in doktorirala na Fakulteti za 
družbene vede. Znanstvenoraziskovalno se ukvarja s 
poslovnimi vidiki delovanja glasbenikov in s sodobno 
izvajalno prakso klavirskih del Ludwiga van Beethovna. 
Plod tega raziskovanja je tudi njena knjiga Beethoven – 
večni izziv za pianiste. Je nagrajenka nekaj mednarodnih 
klavirskih tekmovanj v Italiji, Franciji in Avstriji; na 
Dunaju je kot posebna nagrada izšel njen DVD. 
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Glasbena šola Kranj

Utrip gozda

Navdih za projekt so zvoki, ki jih v svoji spontani improvizaciji ustvarja gozd. Šumenje vetra, ki išče 
svojo pot med listi dreves, udarjanje dežnih kapljic, ki se prebijajo do mogočnih korenin, glas ptic v 
vsakdanjem petju. Vsi ti zvoki se v svojem plesu prelevijo v čudovite harmonije narave. Tako intimni 
in tako pristni, včasih umirjeni, včasih podivjani. Tako kot življenje samo. Tako kot glasba sama. In 
tako kot se je narava naučila igrati gozdno glasbo preko svojih naravnih glasbil, jo lahko tudi 
glasbeniki na svoj način zaigramo preko svojih. Nenazadnje ima tudi klavir v sebi veliko gozdnega.

Skupaj z mladinskim zborom in baletkami Glasbene šole Kranj bomo skušali pričarati utrip 
gozda skozi dan.

Projekti šol: sobota, 13. 11. 2021          15.15–15.45

- 29 -



E. Grieg: Ptičica op. 43, št. 4
Lulu Karabegović

P. I. Čajkovski: Škrjanček op. 39, št. 22
Zala Lebar in baletke GŠ Kranj

S. Bortkiewitz: Slavček op. 30, št. 6
Anja Mabič

P. Kalan: Pesem gozdov
Zoja Kramar in baletke GŠ Kranj

G. Galinin: Zajček, Medved
Lucija Zajec

W. Gillock: Kačji pastir
Liza Čujovič

P. Kalan: Ples komarjev
Zoja Kramar

Gy. Kurtag: Zajec in lisica
Emilija Engelman

W. Gillock: Viseči oblaki
Leni Ekar Grlj in baletke GŠ Kranj

P. Šivic: Deževna
Liza Čujovič

F. Burgmüller: Nevihta op. 109, št. 13
Lulu Karabegović

B. Glavina: Klavirske kratkice št. 51, Večer
Emilija Engelman

L. M. Škerjanc: Nočni spev
Leni Ekar Grlj

B. Glavina: Nocturno
Anja Mabič 

Pianisti Glasbene šole Kranj
mentorica: Minea Marton

Mladinski zbor Glasbene šole Kranj: 
Arisia Ajdovec, Anja Sotlar, Brigita Praček, 
Katarina Zupančič, Lukas Rus, Hana Srakar, 
Klara Klančar, Zala Lebar, Manca Čadež, 
Jerca Brolih, Anja Mabič
mentorica: Ana Kresal

Učenke 4. razreda baleta Glasbene šole Kranj: 
Drejta Tiara, Gunde Ema, Kapetanović Hana, 
Korenjak Ajda, Neža Nanut, Pirc Plesnik Maša, 
Šenk Judita
mentorica: Lara Ekar Grlj
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Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Sanjarjenje s Čajkovskim

Veliki ruski romantik Peter Iljič Čajkovski je v svojih klavirskih delih sledil čutni melodiki, inventivni 
harmoniji in bogatemu emocionalnemu izrazu. Vedno se je spraševal, kakšen je vpliv njegove 
glasbe na estetsko in emocionalno raven poslušalca v specifičnem trenutku skladbe in kakšen je 
vtis, ko se skladba konča. Publiki je želel ugajati. To pa je tudi moto našega projekta, s katerim vas 
bomo popeljali skozi del klavirskega opusa Petra Iljiča Čajkovskega. 

Projekti šol: sobota, 13. 11. 2021          16.00–16.45

- 31 -

Nokturno op. 19 št. 4
Helena Crevatin
mentorica: Suzana Zorko

Letni časi op. 37, Junij
Una Bajić
mentorica: Suzana Zorko

Valse sentimental op. 51 št. 6
Lea Aksentijević
mentor: Jan Sever

Impromptu op. 72 št. 1
Jakob Benedik
mentor: Tadej Horvat

Revêrie op. 9
Ema Zdešar
mentor: Sijavuš Gadžijev

Meditacija op. 72 št. 5
Hana Taškov
mentorica: Lidija Malahotky Haas

Sonata op. 37, Scherzo
Nika Gorše
mentor: Sijavuš Gadžijev

Pas de deux iz suite Hrestač
Ena Aličehajić
mentorica: Lidija Malahotky Haas
 
Dumka op. 59
Ivo Gustinčič
mentorica: Andreja Kosmač

videoprojekcija: Borut Kraut



Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Debussy in njegovi predhodniki

Skladateljev, ki so pisali glasbo po navdihu narave, je bilo veliko že v času baroka in tudi prej – 
spomnimo se samo načela imitazione della natura v renesansi ali Štirih letnih časov A. Vivaldija. Do 
pravega razcveta opisovanja narave z glasbo ali uglasbitve narave in naravnih pojavov je prišlo v 
obdobju, ki ga imenujemo romantika, predvsem s skladbami F. Liszta, F. Mendelssohna, R. 
Schumanna in drugih. Vsem romantikom, ali pa vsaj večini, je bil vzor L. van Beethoven, ki tudi v 
nekaterih svojih skladbah opisuje naravo ali naravne pojave.

Claude Debussy je glasbeno odslikavanje narave spremenil na do tedaj nezaslišan način, predvsem 
z uporabo novih skladateljskih prijemov – celotonske lestvice, razgibanih ritmov, nerazrešenih 
disonanc itn. Koncert študentov Akademije za glasbo prikazuje podobnosti in razlike v dojemanju 
narave in načina uglasbitve narave med Debussyjem in njegovimi romantičnimi predhodniki.

Projekti šol: sobota, 13. 11. 2021         17.00–17.45

C. Debussy: Clair de lune (Mesečina)    
Meta Kokošinek, abs. 1. stopnje
mentor: red. prof. Tomaž Petrač

F. Liszt: Waldesrauschen (Gozdno šumenje)   
Karlo Posnjak, 3. letnik GU
mentor: red. prof. Ruben Dalibaltayan

C. Debussy: Preludiji        
Brouillards (Megle)
Bruyeres (Vresje)
Ce qu'a vu le vent d'ouest 
(Kaj je videl zahodni veter) 
Eva Založnik, 3. letnik GU
mentor: red. prof. Tatjana Ognjanović

F. Chopin: Preludij op. 28 št. 15 »Dežne kapljice«  
Lara Oprešnik, abs. 2. stopnje
mentor: red. prof. Jasminka Stančul

C. Debussy: L'isle joyeuse (Otok radosti)    
Karin Luin, 2. letnik MAGU
mentor: doc. Zoltan Peter

R. Schumann: Waldszennen 
(Gozdni prizori) op. 82    
Freundliche Landschsaft (Prijazna pokrajina)
Vogel als Prophet (Preroški ptič)
Abschied (Slovo)
Sara Köveš, 2. letnik MAGU
mentor: red. prof. Aleksandar Serdar
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Beethoven in jaz
Pogovor vodi Tatjana Jercog

Mislim, da lahko vsak glasbenik pove vrsto anekdot vezanih na skladbe, s katerimi se sreča na svoji 
glasbeni poti. Odnos do literature za katero se odločimo, da se bomo vanjo poglobili, je bistveno 
drugačen od odnosa do tehnike, ki sodi v osnovna znanja, kot je lahko učenje poštevanke ali 
abecede. Ne glede na to, ali si sami izberemo neko delo, ali nam ga izbere mentor, nam je ta skladba 
v danem trenutku namenjena po naključju. Naključje, ki ima svoj smisel v tem, da nas pripelje do 
spoznanj, ki presegajo le golo klavirsko tehniko. 

Večkrat ugotavljam, da me do novih odločitev spodbudijo posamezne besede ali misli, ki jih 
slišim drugače, bolj izrazito od drugih besed oziroma misli. V spominu sta mi ostali dve vprašanji 
in ena trditev, vezani na Beethovnovo osebnost. 

 Ali lahko prenesemo barvitost orkestra na klavir?
 Ali lahko v rosnih letih razumemo sporočila odrasle, zrele osebe?
 Kdor se ne zanima in ne raziskuje sodobne glasbe, ne more povsem razumeti 
 Beethovnove glasbe. 

Na videz povsem enostavna vprašanja so lahko vzvod zanimive izmenjave mnenj o: 
 Beethovnovem zvočnem svetu, o globini njegovega glasbenega sporočila ter o 
 sodobnosti njegove glasbe. Ne nazadnje, ker sem omenila, da nekatere besede slišimo  
 močneje od drugih, še vprašanji: kaj vse je Beethoven lahko slišal (v sebi), prav zato, ker 
 ni slišal zunanjega sveta in kaj pravzaprav smo mi pripravljeni slišati ob študiju in  
 poslušanju njegove glasbe?
 Namen okrogle mize je prav ta, da razkrijemo osebne izkušnje in pristop do  
 Beethovnove glasbe in kako lahko skozi svoj oseben pristop njegovo glasbo približamo 
 učencem ali občinstvu. Kako lahko relacija Beethoven in jaz postane Beethoven in mi. 

Tatjana Jercog

Okrogla miza: sobota, 13. 11. 2021          18.00–19.30
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Večerni koncert

Alexander Gadjiev
F. Chopin:  Preludij op. 45

F. Chopin:  Barkarola op. 60

F. Chopin:  Poloneza Fantazija v As- duru, op. 61

F. Chopin:  Mazurke op. 56, 
  št.1 v H-duru, 
  št.2 v C-duru, 
  št.3 v c-molu

F. Chopin:  Sonata v b-molu, op. 35 
                 Grave. Doppio movimento
                    Scherzo. Molto vivace
                    Marche funèbre
                    Finale

Večerni koncert: sobota, 13. 11. 2021         20.00 
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»Njegova moč je v izvirnosti in ustvarjalnosti interpretacije. Temelji na tradiciji, 
vendar daleč presega tradicionalne okvire glasbe.«
Akiko Ebi, predsednica devetega mednarodnega klavirskega tekmovanja 
Hamamatsu.

»Alexander Gadjiev je po mojem mnenju ena najpomembnejših osebnosti sodobnega 
evropskega pianizma. Popolnoma razume, kako uravnotežiti barvo in dinamiko, 
rahločutnost in strastnost, nadzor in gorečnost.« 
Mario Messinis, glasbeni kritik, po zmagi na tekmovanju Premio Venezia.
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Alexander Gadjiev (1994) je svojo pianistično pot začel doma v 

Gorici s svojima staršema, mamo pianistko Ingrid Silič in očetom, 
priznanim pianistom Sijavušem Gadžijevim. S sedemnajstimi leti je 
diplomiral na državnem konservatoriju v Ceseni, trenutno pa zaključuje 
magistrski študij na Univerzi Mozarteum v Salzburgu v razredu profesorja 
Pavla Gililova. Zgodaj je opozoril na svoj talent in pri devetih letih prvič 
nastopil kot solist z orkestrom. Sledili so recitali in številne zmage na 
tekmovanjih, med katerimi je bila prav gotovo prelomna zmaga na 9. 
mednarodnem klavirskem tekmovanju Hamamatsu na Japonskem leta 
2015. Prav ta zmaga mu je odprla poti na svetovne odre po svetu. Nastopal 
je v nekaterih najpomembnejših opernih hišah in koncertnih dvoranah po 
svetu ter sodeloval z različnimi orkestri (Tokijski simfonični orkester, 
Filharmonični orkester Nagoya, Kjotski simfonični orkester, Praški 
simfonični orkester, Pomeranski filharmonični orkester, Jeruzalemski 
simfonični orkester in Orkester Mitteleuropa). Zmagal je tudi na slovitem 
Mednarodnem pianističnem tekmovanju v Sydneyu leta 2021 in prejel 
dodatnih sedem specialnih nagrad. Na nedavno zaključenem 18. 
Chopinovem tekmovanju v Varšavi se je po treh etapah uvrstil med 12 
finalistov ter v izredni konkurenci trenutno najboljših pianistov na svetu 
osvojil Drugo nagrado in posebno, Zimmermannovo nagrado za izvedbo 
Chopinove Sonate v b-molu, ki jo bomo lahko slišali na nocojšnjem 
koncertu. Alexander Gadjiev je BBC-jev umetnik nove generacije za 
obdobje 2019–2021. 
Njegov izredni osebni uspeh predstavlja obenem zgodovinski dogodek za 
slovenski pianizem in kulturo nasploh.



2021
Aleksandra Češnjevar Glavina, vodja organizacijskega odbora
Člani: Iztok Babnik, Nuša Gregorič, Bojan Glavina, Nelfi Paliska, Darinka Jug, Ana Žunić, 
Piroška Sič Birsa
Suzana Zorko, predsednica DKPS – EPTA
Miha Haas, namestnik predsednice društva in vodja Klavirskih dni

Brošura 20. klavirskih dni
Za založnika: Iztok Babnik
Uredniški odbor: Aleksandra Češnjevar Glavina, Miha Haas, Nuša Gregorič, Suzana Zorko
Oblikovanje: Friderik King
Tisk: Degraf d.o.o.
Naklada: 300 izvodov
November 2021

Organizacijski odbor KLAVIRSKIH DNI 2021

PIZZERIA - SPAGHETTERIA

- 37 -



Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA trenutno združuje preko dvesto članov, pretežno 
učiteljic in učiteljev klavirja. 
Častna predsednica društva je pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak, častna članica pa Majda 
Jecelj. Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA vodi izvršni odbor devetih članov, trenutna 
predsednica je Suzana Zorko. 

Združenje EPTA (European Piano Teachers‘ Association) je leta 1978 v Londonu ustanovila 
romunska pianistka Carola Grindea. Danes ima krovno združenje približno 40 držav članic iz 
domala vseh evropskih držav in pridružene članice z ostalih celin. EPTA Slovenija je ugledna članica 
tega združenja od leta 1998. Vsako leto se predstavniki posameznih držav srečujejo na 
mednarodni konferenci EPTA, ki jo organizira trenutno predsedujoča država članica.
Predstavniki DKPS – EPTA se s svojimi prispevki redno udeležujejo mednarodnih konferenc. Leta 
2010 je slovenska EPTA izredno uspešno organizirala odmevno mednarodno konferenco v 
Ljubljani, sicer pa je osrednji dogodek in vsakoletni projekt društva vseslovenska konferenca, 
poimenovana Klavirski dnevi, katero v povprečju obišče 250 udeležencev. Na konferenci se vsako 
leto odvijejo številna predavanja, delavnice, koncerti in projekti šol; predstavijo se domači in tuji 
predavatelji, umetniki in pedagogi, glasbene šole in Akademija za glasbo v Ljubljani (približno 50 
do 70 predavateljev in nastopajočih). 
Klavirski dnevi so vsako leto organizirani v drugem kraju, društvo se trudi pokriti vse regije. 
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Poleg Klavirskih dni društvo organizira koncertni ciklus Pianissimo, ki skrbi za promocijo 
mladih klavirskih diplomantov ter zmagovalcev državnega tekmovanja TEMSIG in jim 
tako pomaga pri vstopanju na koncertne odre. V okviru cikla se vsako leto predstavijo trije 
ali štirje pianisti (ali komorne zasedbe s klavirjem), ki koncertirajo po različnih slovenskih 
krajih (v povprečju se v sezoni odvije od 12 do 16 koncertov).

Leta 2013 je društvo začelo z vsakoletnim izdajanjem strokovne revije VIRKLA, ki jo 
brezplačno prejmejo vsi člani. Gre za visoko profesionalno in kvalitetno revijo, ki je v 
slovenskem prostoru doživela izreden sprejem. Članke pišejo uveljavljeni domači in tuji 
strokovnjaki s področja pianistične pedagogike in umetnosti. 
Poleg tega ima društvo tudi svojo spletno stran in Facebook profil. Vsi člani društva se 
lahko naročijo tudi na PIANO JOURNAL, časopis mednarodne EPTE, ki izide vsako leto 
trikrat. Vse delo v društvu se opravi prostovoljno.

V letošnjem letu društvo DKPS – EPTA v sodelovanju z Japan piano centrom pričenja z 
novim projektom VESELI PRSTKI.
Projekt je namenjen najmlajšim, nadpovprečno nadarjenim pianistom v starosti do 9 let, ki 
jih je prevzel svet klavirske glasbe in se že uspešno izražajo s svojim izbranim 
inštrumentom – klavirjem.
Želimo jim pomagati pri njihovem razvoju in omogočiti vsakodnevno vadenje na 
kvalitetnem inštrumentu. 
Več o projektu lahko preberete na spletni strani www.epta.japanpianocenter.com

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA DKPS – EPTA:

SUZANA ZORKO  predsednica društva in koordinatorica projektov
MIHA HAAS   namestnik predsednice društva in vodja Klavirskih dni
SANJA IBRAKIĆ  tajnica, marketing revije Virkla
BOŽENA HRUP  blagajničarka
DEJAN JAKŠIĆ   vodja koncertnega ciklusa Pianissimo
NUŠA GREGORIČ  glavna urednica revije Virkla
DAVORIN DOLINŠEK  urednik revije Virkla
JANA STOJNŠEK  urednica spletne strani www.epta.si
LANA STERGULEC ŽURAN članica w
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Nagovor ravnatelja Glasbene šole Koper __________________________
Nagovor predsednice DKPS-Epta ________________________________

Urnik _______________________________________________________

Epta forum
Nelfi Paliska _________________________________________________
Nives Pavlič _________________________________________________
Dominik Jakšič _______________________________________________
Miha Haas __________________________________________________
Bojan Glavina ________________________________________________
Tamara Goličnik in Jerneja Grebenšek ____________________________

Epta učitelji
Tamara Ražem Locatelli _______________________________________

Projekti šol
Glasbena šola Koper __________________________________________
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje _______________________
Konservatorij za glasbo in balet Maribor _________________________
Glasbena šola Sežana _________________________________________
Glasbena šola Celje ___________________________________________
Glasbena šola Kranj __________________________________________
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana _________________________
Akademija za glasbo Ljubljana __________________________________

Okrogla miza ________________________________________________

Večerna koncerta
Renato Chicco _______________________________________________
Alexander Gadjijev ___________________________________________
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Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria


