
Z ritmom skozi čas

KLAVIRSKI 
DNEVI21.



POOBLAŠČENI PRODAJALEC

• 10 LET
GARANCIJE

• NAJEM PIANINA
OD 35€ / MESEC

• DOSTAVE/SELITVE
PO SLOVENIJI IN TUJINI

• UGLAŠUJEJO
STROKOVNJAKI

• PLAČILA NA OBROKE
BREZ OBRESTI

• NA ZALOGI VEČ KOT 100
NOVIH IN STROKOVNO 
OBNOVLJENIH INŠTRUMENTOV

• KONCERTNI NAJEMI
KLAVIRJI NAJVIŠJE KAKOVOSTI

VRHUNSKA KVALITETA 
PO NAJNIŽJIH CENAH

041 200 300
031 800 830

www.japanpianocenter.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

JPC_21_21_v2_print.pdf   1   08.10.2022   17:39

LUKA POPIČ - avtor grafi čne opreme biltena

Rojen 30. novembra 1956 v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Leta 1980 diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru, 

smer likovna vzgoja. Od leta 1999 član Društva likovnih umetnikov (ZDSLU) in od leta 2001 član Društva likovnih 

umetnikov Maribor (DLUM). Zaposlen je bil na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Ukvarja se s slikarstvom in 

grafi ko. Živi in dela v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Od leta 1994 se je samostojno predstavil na razstaviščih v 

Sloveniji in Avstriji, ter na skupinskih razstavah v Slovenji, Hrvaški, Češki, Poljski, Finski, Norveški, Japonski, 

Srbiji, Španiji, Belgiji, Litvi, Bolgariji, Nemčiji, Avstriji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini. Večkratni dobitnik nagrad 

na ex-temporih v Piranu, Velenju in Dravogradu, ter nagrad na bienalu v Raciboru na Poljskem, 1. Mednarodnem 

bienalu Likovne vizije ETIKE/TE – Strah/Fear Novo mesto in trienalih v Vilni – Litva in Tokiju – Japonska. Lani je 

prejel Honorary and special award na 10. International Graphic Trieniall Bitola 21 – Makedonija, letos pa posebno 

priznanje žirije na 4th mednarodnem bienalu del na papirju Prijedor 2022, BIH.
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2 8.00–9.00  Prihod, registracija  GŠ SG

9.15–10.00
POZDRAVNI NAGOVOR:
predsednica DKPS – EPTA in ravnatelj Glasbene šole Slovenj Gradec
PROJEKTI ŠOL - Glasbena šola Slovenj Gradec: ¡Uno, dos, tres!

str. 8
KGLU

10.00–10.15 odmor

10.15–10.45
PROJEKTI ŠOL - Glasbena šola Risto Savin Žalec: Ritmične variacije; 
potovanje vile Andantine

str. 10
KGLU

10.45–10.50 odmor

10.50–11.05 
EPTA FORUM - Mateja Perpar: Andantino po klavirskih tipkah, 
predstavitev nove zbirke

str. 11
KGLU

11.05–11.30 odmor

11.30–12.00
PROJEKTI ŠOL - Fran Korun Koželjski Velenje in Umetniška gimnazija 
Velenje: Matevž Goršič: Komaj čakam, da se usedem za klavir – 
Klavirska suita 1–13

str. 12
KGLU

12.00–12-15 odmor

12.15–12.45
EPTA FORUM - AnAntonio klavirski duo, Ana Josimovska Cagnazzo in 
Antonio Cagnazzo: Ples skozi prostor in čas v glasbi za klavirski duet

str. 14
KGLU

12.45–14.45 kosilo

14.45–15.35
PROJEKTI ŠOL - Glasbena šola Celje in Prva gimnazije v Celju: 
Ritmično popotovanje skozi Letne čase P. I. Čajkovskega

str. 16
KD SG

15.35–15.50 odmor

15.50–16.20 EPTA FORUM - Ana Tijssen: Metrum v glasbi – kažipot do muzikalnosti str. 18 
KD SG

16.20–16.30 odmor

16.30–17.15
EPTA FORUM - Alenka Podboj:  
Od glasbenega sprehoda do klavirske igre

str. 20
KD SG

17.15–17.30 odmor

17.30–18.00 EPTA UČITELJI - Amra Kabil Đukanović str. 22
GŠ SG

18.00–18.30 odmor

18.30–19.30 Občni zbor GŠ SG

20.00 VEČERNI KONCERT - Simon Trpčeski str. 24
KGLU

Po koncertu Pogostitev v Hotelu Vabo
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28.00–9.00  Prihod, registracija  GŠ SG

9.00–9.45 EPTA FORUM - Ana Maria Beguš: A šteješ do 4? A šteješ na glas? str. 26
KGLU

9.45–9.55 odmor

9.55–10.25
PROJEKTI ŠOL - Konservatorij za glasbo in balet Maribor: 
V ritmu Bartókovih plesov

str. 28
KGLU

10.25–10.50 odmor

10.50–11.30 
EPTA FORUM - Davorin Dolinšek in Tamara Ražem Locatelli z učenci: 
Predstavitev zbirke Vile, op. 13 in Fantazijske skladbe, op. 17

str. 30
KGLU

11.30–11.45 odmor

11.45–12.45 IN MEMORIAM HINKO HAAS str. 32
KGLU

12.45–15.00 kosilo

15.00–15.45 EPTA FORUM - Klavirska glasba Vladimirja Lovca str. 34
KGLU

15.45–16.00 odmor

16.00–16.40
PROJEKTI ŠOL - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana:  
Plesno ritmično nekoč in danes

str. 36
KGLU

16.40–16.45 odmor

16.45–17.15 PROJEKTI ŠOL - Akademija za glasbo Ljubljana: Klavirizacija Volka str. 37
KGLU

17.15–17.30 odmor

17.30–18.15 EPTA FORUM - Wolf med zvezdami str. 39
KD SG

18.15–18.30 odmor

18.30–19.30 Okrogla miza: Notranji pomen metruma, ritma in tempa v glasbi str. 40
KD SG

19.30–20.00 odmor

20.00 VEČERNI KONCERT: Sašo Vollmaier str. 42
KGLU

KD SG - Kulturni dom Slovenj Gradec
GŠ SG - Glasbena šola Slovenj Gradec
KGLU - Koroška galerija likovnih umetnosti 
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Spoštovani!

Glasba je tista, ki združuje, plemeniti in notranje 
pomirja. Tako bo tudi letos. Zelo smo počaščeni, 
da lahko gostimo 21. srečanje klavirskih pedagogov 
Slovenije v Slovenj Gradcu, mestu miru in v 
rojstnem kraju skladatelja Huga Wolfa. 
Glasbena šola  Slovenj Gradec zelo uspešno 
opravlja svoje poslanstvo na izobraževalnem in 
kulturnem področju. Naša vloga v domačem okolju 
je zelo pomembna, saj se trudimo vzgojiti čim 
več glasbenikov, takšnih, ki jim bo glasba dobra 
popotnica za življenje. 
Ritem skozi čas je rdeča nit letošnjih klavirskih dni. 
V sodobnem času marsikdaj pozabimo na notranji 
ritem, ki ga imamo. Prepleteni smo z močnimi 
zunanjimi dejavniki, ki pa ne vplivajo blagodejno na 
človeka. Ritem najdemo povsod okoli nas, lahko je 
tiktakanje ure ali bitje našega srca … definiramo ga 
kot urejeno zaporedje tonskih trajanj.

Takšna srečanja, kot so klavirski dnevi, prinesejo 
nova poznanstva, zagon za nadaljnje delo in 
spodbujajo našo kreativnost, ki je dandanes vse 
pomembnejša. Z mozaikom predavanj, nastopov 
in koncertov vam ponujamo vpogled v  slovensko 
klavirsko pedagogiko. 
Želimo vam, da bi v prijetnem medsebojnem 
druženju ter z dodatno pridobljenim znanjem čim 
bolj obogatili vaše vzgojno-izobraževalno delo z 
učenci.

Veselimo se srečanja z vami in verjamemo, da bodo 
klavirski dnevi v našem okolju pustili pomemben 
pečat.

Dobrodošli!

Andrej Švab, ravnatelj 
Glasbene šole Slovenj Gradec
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Izjemno veseli smo, da vas lahko pozdravimo 
v kraju, ki ima za zgodovino klasične glasbe in 
slovensko glasbeno dediščino nedvomno velik 
pomen. 
Nedaleč stran od naše glasbene šole, zgrajene leta 
2015, stoji hiša, v kateri je Glasbena šola Slovenj 
Gradec dobila prostore ob ustanovitvi leta 1953. 
Takrat je bila njena podoba precej klavrna, zdaj pa že 
desetletje živi novo življenje; takšno, kakršnega si 
zasluži. „Oživljeni zven preteklosti“ se je imenoval 
projekt v okviru Evropske prestolnice kulture 2012, 
s katerim smo prenovili rojstno hišo skladatelja 
Huga Wolfa, ter vanjo umestili spominsko 
razstavo o njem, Mednarodni dokumentacijsko-
informacijski center Hugo Wolf ter sedež Društva 
Huga Wolfa Slovenj Gradec. 

Izjemno doživetje je v njej ob različnih priložnostih 
poslušati glasbene ustvarjalce in poustvarjalce ter 
se v mislih hkrati potopiti v svet velikega mojstra 
samospevov, ki se je med temi istimi stenami po 
črnih in belih tipkah sprehajal že kot predšolski 
otrok. 
Naj rojstno mesto Huga Wolfa tudi vas napolni z 
ustvarjalno energijo in vam poleg navdiha ponudi 
pristno občutje domačnosti, da boste iz Slovenj 
Gradca odšli ne le z novim znanjem in idejami, 
temveč tudi z lepimi spomini! Pa ne poslovite se, 
preden vsaj enkrat ne poskusite kave Huga Wolfa!
Uspešne in prijetne Klavirske dni vam želim ter vas 
vabim, da nas še večkrat obiščete!

Tilen Klugler
župan Mestne občine Slovenj Gradec  

Dobrodošli v Slovenj Gradcu,
spoštovani članice in člani Društva klavirskih pedagogov Slovenije - EPTA.
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Tok dogajanj skozi človeško evolucijo nas je pripeljal 
do tukaj in zdaj. Kaj vse je botrovalo dogodkom in 
dejstvom, ki jih poznamo ali pa ne poznamo, da 
smo prispeli v sedanji trenutek? Vse je imelo svoj 
čas in ritem.  Z roko v roki sta ustvarila zgodovino, 
naš obstoj, naše življenje, katerega  pomemben del 
je tudi glasba. Sklenil se je krog čas–ritem–glasba. 
Drug brez drugega ne morejo, skupaj ustvarjajo 
veličastna dela, ki ostajajo večna.
Tu smo zbrani vsi, ki nam je glasba tako pomembna, 
da smo si jo izbrali za poklic … no ja … morda je 
glasba poklicala nas. Glasba je del našega življenja 
in biti glasbenik pomeni zame način življenja.

Vsak od nas je pristal tukaj v svojem ritmu, ki 
ga določa njegova časovna premica v druženju 
s Kraljico Glasbo. Kako različno doživljamo ta 
trojček, bomo spoznali tekom predavanj, projektov 
in koncertov na skupnem dvodnevnem druženju.
Iskrena hvala kolektivu GŠ Slovenj Gradec, ker 
ste nas sprejeli v svojo sredino in ste gostitelji 21. 
Klavirskih dni.
Hvala tudi vsem sponzorjem, ki ste kakorkoli 
pripomogli, da lahko živimo svoje kreacije.

Suzana Zorko
predsednica DKPS – EPTA

Nagovor
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Bogata tradicija ljudskih plesov in ritmov je bila od 
nekdaj inspiracija mnogim skladateljem.
Učenci Glasbene šole Slovenj Gradec nas bodo 
popeljali po vročih ulicah Buenos Airesa, kjer je 
svojo muzo skozi plese tanga našel Astor Piazzolla. 
Ustavili se bomo tudi v španski Galicii, kjer je 
izpod peresa Reveriana Soutulla nastala zbirka 6 
skladb za klavir z naslovom “En noche de Luna” (V 
mesečni noči).  
S Habanero iz zbirke “Delicias infantiles” (Otroške 
radosti) skladatelja Vicenca Coste y Noguerasa se 
bomo sprehodili mimo Sagrade Familie in drugih 
znamenitosti, ki jih ponuja Barcelona. Priplesali 

bomo vse do Andaluzije, kjer izvira tradicionalen 
španski ples flamenko in katerega ritme je v 
skladbo “Malagueña“ ujel Isaac Albéniz.
Italijanski skladatelj Alfredo Casella je navdih 
za skladbo “Bolero” zagotovo našel na Kubi, od 
koder tudi izhaja ta latinsko-ameriški ples. Vpliv 
temperamentnih ritmov pa najdemo tudi pri 
francoskem skladatelju Jacquesu Ibertu v skladbi 
Bajo la mesa ... Histoires.

Naj nas ritem in melodije popeljejo nazaj v poletje, 
na plaže in v brezskrbnost “sieste”.

PROJEKTI ŠOL - Glasbena šola Slovenj Gradec: ¡Uno, dos, tres!
Petek, 11. november 2022, 9.15–10.00; Koroška galerija likovnih umetnosti
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¡Uno, dos, tres!

V. Costa y Nogueras:
Delicias Infantiles - Habanera
Vida Amon Prodnik, klavir, 3. razred
Mentorica: Veronika Fridrih

M. Barbieri:
Recreation 21. - Los Fusileros
Eva Kelaidis, klavir, 3. razred
Mentorica: Amra Kabil Đukanović

R. Soutullo:
En noche de Luna - Idealidad
Nuša Navodnik, klavir, 5. razred
Mentorica: Veronika Fridrih

A. Piazzolla:
Sensuel
Eva Julija Smolčnik, klavir, 5. razred
Mentorica: Maja Kastratovik

R. Soutullo:
En noche de Luna - Declaracion romantica
Neža Kurmanšek, klavir, 5. razred
Mentorica: Maja Kastratovik

A. Casella:
Bolero
Maruša Čevnik, klavir, 5. razred
Mentor: Jan Pušnik

A. Piazzolla:
Sentimental
Ožbej Šuler, klavir, 6. razred
Mentorica: Maja Kastratovik

I. Albeniz:
Malagueña
Tadej Mernik, klavir, 6. razred
Mentor: Jan Pušnik

J. Ibert:
Bajo la mesa ... Histoires
Anika Tkalec, klavir, 7. razred
Mentorica: Amra Kabil Đukanović
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L. Firšt: Ritmične variacije
Potovanje vile Andantine
Naš svet je velik, pravzaprav je gromozansko ogromen! 
In nihče, pa naj bo še tako uren in spreten, ne more 
spoznati čisto vseh njegovih kotičkov ... No, skoraj 
nihče.
Vila Andantina jih lahko obišče brez težav in to je storila 
že velikokrat. Regratove lučke, ptice selivke, potočki 
in valovi jo nesejo od razgretega juga in omamno 
dišečega vzhoda do bohotnih zabav zahoda, pa spet 
nazaj do miru domačih sončnih gričev.
Res, redko je doma - a nekoč je ravno bila, ko ji je 
skladatelj Leon prinesel posebej zanjo napisano 
melodijo.

Andantini je bila takoj zelo všeč, kmalu pa se je začela 
spraševati, kako bi ta melodija zazvenela v prav 
posebnem ritmu, ki ga je nekoč na svojih poteh že 
slišala ...
Melodijo je zavila v culico in jo vzela s sabo na novo pot 
po svetu v iskanju pravega ritmičnega vzorca zanjo. Ji 
ga bo uspelo najti?
Andantini bodo pomagali učenci klavirja iz Glasbene 
šole “Risto Savin” Žalec in vsi, ki se boste odzvali 
njenemu vabilu na potovanje.
Na tisto potovanje, ki uči, da je kljub neverjetni 
raznolikosti, bistvo ustvarjalnosti povsod po svetu 
enako.

Ambrož Kvartič

Tema
Nika Markošek, klavir, 1. razred
Mentorica: Vita Kovše

Orientalska variacija
Lovro Nareks, klavir, 3. razred
Mentorica:  
Magdalena Navodnik

Latino variacija
Tian Wassermann, 
klavir, 4. razred
Mentorica: Karmen Zazijal

Afriška variacija
Ela Cizej, klavir, 6. razred
Mentorica: Željka Kolenc

Swing variacija
Matic Nareks, klavir, 6. razred
Mentorica:  
Tjaša Gorišek Regoršek

Balkanska variacija
Izabela Avšič, klavir, 4. razred
Daniel Avšič, klavir, 6. razred
Mentorica: Damijana Avšič

Irska variacija
Miha Cizej, klavir, 6. razred 
Mentorica: Irena Kralj

Azijska variacija
Hana Vahčič Miyazaki, 
klavir, 8. razred
Mentorica:  
Melita Estigarribia Villasanti

Rezijanska variacija
Urban Randl, 
harmonika, 7. razred
Lučka Krajnc, klavir, 8. razred
Mentorici: 
Melita Estigarribia Villasanti, 
Nataliia Ermakova 

PROJEKTI ŠOL - Glasbena šola Risto Savin Žalec:  
Ritmične variacije; potovanje vile Andantine
Petek, 11. november 2022, 10.15–10.45; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Andantino po klavirskih tipkah
Predstavitev notne zbirke: Vladimir Mlinarič 

Avtorico notne zbirke Andantino po klavirskih 
tipkah Matejo Perpar poznamo predvsem kot 
priljubljeno radijsko napovedovalko in pisateljico 
pravljic, radijskih iger ter treh mladinskih romanov.  
Njena glasbena pot je javnosti nekoliko manj 
znana. Že več kot desetletje pod okriljem Glasbene 
mladine nastopa s skupino Čmrljčki po šolah in 
vrtcih z živo izvedenimi avtorskimi pesmicami 
za najmlajše, saj je glasba že od otroštva njen 
priljubljeni konjiček. 
 
Zbirka skladbic za učenke in učence prvih razredov 
klavirja je izšla pri Založbi Bogataj, njen urednik 
pa je profesor Vladimir Mlinarić. Mateja Perpar na 
igriv in humoren način, značilen za vsa njena dela, 
vabi v svet spoznavanja oziroma raziskovanja 
zapisovanja klavirske literature – ne zgolj not 
in melodij, temveč tudi oznak za tempo, pedal, 
dinamiko in način izvajanja. Za bolj doživeto 
interpretacijo je nekaterim skladbicam dodala 
tudi hudomušne verze.

EPTA FORUM - Mateja Perpar: Andantino po klavirskih tipkah, 
predstavitev nove zbirke
Petek, 11. november 2022, 10.50–11.05; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Suita je sklop dvanajstih skladb za klavir, ki so nastale poleti 2020. Njihova posebnost je v tem, da je 
vsaka pisana v svojem taktovskem načinu; od 1 do 13-dobnega (2-dobni in 3-dobni sta zajeta v isti 
skladbi). Poleg preprostih in sestavljenih ritmov se izvajalec ob izvedbi skladb sooča s klasičnimi kot tudi 
sodobnimi kompozicijskimi prijemi. Čeprav so skladbe slogovno dokaj poenotene, je v njih slišati različne 
melose, od klasičnega do španskega, latinskoameriškega, jazzovskega, makedonskega ... Nekatere skladbe 
so ritmično in tehnično dokaj zahtevne, a so ravno zaradi raznolikosti, sodobnosti in različnih melosov 
primerne za mlade pianiste na osnovni in srednji stopnji glasbene šole. 

Projekt bodo predstavili dijaki Umetniške gimnazije Velenje.

Neža Avberšek, 1. letnik
Mentorica: Sanja Mlinar Marin

Ula Aurelija Gams, 1. letnik
Mentorica: Jerneja Grebenšek

Zoja Elizabeta Strah, 1. letnik
Mentorica: Jelka Hrovat

Pia Landeker, 2. letnik
Mentorica: Jerneja Grebenšek

Matic Acman, 2. letnik
Mentorica: Valentina Čas

Tinka Muck, 2. letnik
Mentorica: Jerneja Grebenšek

Petja Emeršič, 3. letnik
Mentorica: Jerneja Grebenšek

Manca Ernst, 3. letnik
Mentorica: Katja Žličar Marin

Matej Ferlež, 3. letnik
Mentor: Aleksandar Serdar

PROJEKTI ŠOL - Fran Korun Koželjski Velenje in Umetniška gimnazija 
Velenje: Matevž Goršič: Komaj čakam, da se usedem za klavir –  
Klavirska suita 1–13 
Petek, 11. november 2022, 11.30–12.00; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Ples skozi prostor in čas v glasbi za klavirski duet

Oba pianista sta waldorfska pedagoga ter poučujeta 
klavir na waldorfski glasbeni šoli v Ljubljani.
Njun vrhunski glasbeni izraz so oblikovale bogate 
pianistične izkušnje, glasbene tradicije raznolikih 
kulturnih okolij in priznane glasbene ustanove, 
mdr. Akademija za glasbo v Ljubljani, Accademia 
Santa Cecilia v Bergamu, Accademia Angelica 
Costantiniana v Rimu, Accademia Musicale 
Pescarese in sodelovanje z uveljavljenimi glasbeniki, 
kot so Dubravka Tomšič Srebotnjak, Konstantin 
Bogino, Rita Trpčeva Popović, Maria Grazia Lioy, 
Carola Grindea, Noel Flores, Mikhail Voskresenski, 
Aldo Ciccolini, Bruno Rigutto, Marcella Crudeli.
Kot solista sta prejela nagrade s številnih 
mednarodnih tekmovanj in igrala z Makedonsko 
ter Slovensko filharmonijo, orkestrom glasbene 
akademije iz Pescare, orkestrom iz Martinenga, 
orkestrom mednarodnega festivala iz Chioggie, na 
Kolarcu v Beogradu, v Narodnem muzeju v Sofiji, 
v Amfiteatru Univeze v Prištini, Teatru Paisiello v 
Lecceju, Sali Piatti v Bergamu, v Teatru Marcello 
v Rimu, na Slovanskem konservatoriju v Parizu, 
v Gotheanumu v Dornachu, v Michael Hallu v 
Londonu, na Akademiji za glasbo v Oslu ...

EPTA FORUM - AnAntonio klavirski duo, Ana Josimovska Cagnazzo in 
Antonio Cagnazzo: Ples skozi prostor in čas v glasbi za klavirski duet 
Petek, 11. november 2022, 12.15–12.45; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Ples skozi prostor in 
čas v glasbi za klavir štiriročno

J. Pucihar: Dajte, dajte 

Bete Ilin: Makedonska parafraza št. 2

N. Rubinstein: Tarantella

J. Brahms: Madžarski plesi, izbor

A. Dvorak: Slovanski plesi op. 72, izbor

E. Grieg: Norveški plesi op. 35, izbor 

AnAntonio klavirski duo, 
Ana Josimovska Cagnazzo in 

Antonio Cagnazzo 
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Učenci Glasbene šole Celje in dijaki Prve gimnazije v Celju bodo izvedli Letne čase P. I. Čajkovskega. 
Glasbo bo spremljala kratka ritmična analiza cikla, ki bo nakazala, kako skladatelj s pomočjo 
metruma, ritmičnih vzorcev in posebnosti vzbuja ter izraža posamezna čustva in razpoloženja, oz. 
orisuje dogajanja in prizore značilne za posamezne mesece. 

September: Lov
Oktober: Jesenska pesem
Brest Lenarčič, 3. letnik
Mentorica: Karine Gišjan Roškar

November: Na trojki
Lenart Gubenšek, 3. letnik
Mentor: Benjamin Govže

December: Božični čas
Filip Segečić, 1. letnik
Mentorica: Veronika Hauptman

Januar: Pred kaminom 
Živa Ašič, 3. letnik
Mentor: Davorin Dolinšek

Februar: Pust
Lana Šolinc, 3. letnik
Mentorica: Larisa Čanji   
                                                                                 
Marec: Škrjančkova pesem
Marija Omejc, 4. letnik
Mentorica: 
Veronika Hauptman

April: Zvonček 
Maj Enej Jamnišek, 7. razred
Mentorica: Katarina Arlič Leban
                                                             
Maj: Bele noči
Klea Tastaniere, 1. letnik
Mentorica: Jelena Dukić Segečić 

Junij: Barkarola
Sara Vučajnk, 1. letnik
Mentorica: 
Simona Moškotevc Guzej 

Julij: Pesem kosca
Jurij Svečak, 3. letnik
Mentorica: Tamara Povh

Avgust: Žetev
Janez Vošner, 3. letnik
Mentor: Primož Mavrič

P. I. ČAJKOVSKI: LETNI ČASI, op. 37a

PROJEKTI ŠOL - Glasbena šola Celje in Prva gimnazije v Celju: 
Ritmično popotovanje skozi Letne čase P. I. Čajkovskega
Petek, 11. november 2022, 14.45–15.35; Kulturni dom Slovenj Gradec
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Ritem v širšem smislu se v evropski glasbi uvelja-
vi okoli leta 1600 in se kot ritmično-metrični red v 
notnem zapisu zrcali kot zaporedje taktov. Določajo 
ga tri osnovne komponente: ritem (v ožjem smislu), 
metrum in tempo.

Predavanje se osredotoča na komponento metru-
ma. Ne samo kot razmerje med poudarjenimi in 
nepoudarjenimi dobami, vendar opredeli tudi ožje 
(metrika znotraj dobe) kot tudi širše metrične odnose 
(metrika fraze). Metrični aspekt glasbe spominja 
s svojim konstantnim izmenjavanjem poudarjenih 
in nepoudarjenih enot na “dihanje”, ki je, tudi če ni 
povsem očitno, vselej njen nadrejeni princip. Glas-
beniku služi kot osnovno vodilo za fraziranje in ra-
zumevanje oblike, pri pouku kateregakoli inštrumen-
ta pa je ključen za razvoj muzikalnosti, ritmičnosti in 
dojemanja glasbe kot govorice.

Kako lahko metrične zakonitosti glasbe vključimo v 
pouk klavirja? Predavanje ponuja odgovore v zanimi-
vih znanstveno-muzikoloških pogledih na tematiko 
in primerih iz večletne lastne pedagoško-andragoške 
prakse predavateljice. 

Pri tem so v ospredju:
- razvoj občutka za dobo oz. pulzacijo na vseh sto-

pnjah poučevanja,
- uporaba ritmične govorice Zoltana Kodalya,
- mikro in makro metrika v glasbi,
- povezava glasbe in besedila,
- povezava glasbe in giba,
- metrum in tempo.

EPTA FORUM - Ana Tijssen: Metrum v glasbi – kažipot do muzikalnosti
Petek, 11. november 2022, 15.50–16.20; Kulturni dom Slovenj Gradec

Metrum v glasbi - kažipot do muzikalnosti
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Ana Tijssen (Celovec)
je na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomirala 
leta 2003 in se eno leto dodatno izpopolnjevala na 
Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na 
Dunaju. Med leti 2003 in 2017 je bila kot učiteljica 
klavirja in korepetitorka zaposlena na Glasbeni 
šoli Fran Korun Koželjski Velenje in na Umetniški 
gimnaziji Velenje. 

V letih od 2008 do 2014 je sprva kot tajnica in nato 
kot predsednica vodila Društvo klavirskih pedagogov 
Slovenije in pomembno vplivala na njegov nadaljnji 
razvoj. Je idejna vodja nastanka strokovne revije 
društva – Virkla (katere glavna urednica je bila 3 
leta od njene ustanovitve), kot tudi mnogih drugih 
društvenih projektov. Od leta 2016 živi in deluje v 
Celovcu kot samostojna klavirska pedagoginja in 
pianistka.

www.anatijssen.at
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Inštrumentalna igra s telesnega vidika zahteva 
izjemno koordinacijo. Zahteva »budno« telo, ki sledi 
določenim impulzom in jih udejanja.
Vse to je možno razvijati in krepiti preko dela na 
ritmičnih vsebinah in naravnega telesnega gibanja; 
slednjima se intenzivno posvečamo tudi na urah 
glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu. Z zbujenim 
telesom, aktivnim sodelovanjem in pozornostjo, 
posvečeno prav izvedbi ritmičnih elementov 
(vzmah – udarec – odboj) preko svobodnih do 
metrično urejenih ritmov otroka usmerjeno vodimo 
pri odkrivanju njegovih ritmičnih danosti. Občutek 
za tempo, taktovske načine ter določene ritmične 
vzorce krepimo preko naravnega telesnega gibanja. 

V zaključni stopnji uvajanja se prične intenzivna 
priprava na inštrument. Na področju ritma tako 
zasledimo prstne igre, oštevilčenje prstov ter 
ozaveščanje leve in desne strani. Preko igranja na 
kromatične zvončke poleg drugih vsebin pazimo na 
razvoj plastičnosti giba. 

Klavirska igra je torej nadaljevanje znanj in vsebin, ki 
smo jih v otroku razvijali že mnogo pred tem.

EPTA FORUM - Alenka Podboj:  
Od glasbenega sprehoda do klavirske igre
Petek, 11. november 2022, 16.30–17.15; Kulturni dom Slovenj Gradec
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Alenka Podboj
rojena leta 1981 v Ljubljani, je začela študirati klavir 
pri devetih letih na Glasbeni šoli Ljubljana Moste –
Polje pri prof. Natalii Cimperman-Rakar. Leta 1996 
je nadaljevala šolanje na Gimnaziji Poljane v Ljubljani 
ter v tretjem letniku gimnazije začela obiskovati še 
Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani v razredu 
prof. Gite Mally.
Po zaključku obeh šol se je vpisala na Akademijo za 
glasbo v Ljubljani, kjer je študirala in diplomirala v 
razredu prof. Andreja Jarca.

Že kot študentka je začela poučevati v glasbenih 
šolah. Leta 2007 se je vpisala v program za 
pridobitev Pedagoške diplome za učitelje Willems®, 
ki ga je uspešno zaključila leta 2011. Leta 2008 se 
je zaposlila v Glasbenem centru Edgar Willems v 
Ljubljani (GCEW), kjer je zaposlena še danes. Njeno 
delovno področje na GCEW obsega poučevanje 
klavirja in vse tri pedagoške programe Willemsove 
glasbene vzgoje: 

Glasbeno uvajanje (1. in 2. stopnja), Tretja stopnja s 

pripravo na solfeggio in pripravo na inštrument ter 
t.i. »Živi« solfeggio. Njeni učenci so prejeli številne 
nagrade na klavirskih tekmovanjih in tekmovanjih 
iz solfeggia (Koroško mednarodno klavirsko 
tekmovanje (Radlje ob Dravi, 2017) - zlata nagrada 
s študentom klavirja; tekmovanje Sonus (Hrvaška, 
2018) - 1. nagrada in 1. mesto s študentom glasbene 
teorije; Memorial Dušan Protić (Beograd) - 1. nagrada 
s študentom klavirja; TEMSIG (Slovenija) - zlata 
plaketa s študentom glasbene teorije).

Od leta 2011 je aktivna članica Slovenskega društva 
za glasbeno pedagogiko Willems®, ki ga je od leta 
2016 do 2018 tudi vodila kot njegova predsednica. 
Leta 2018 je postala članica upravnega odbora 
Mednarodne federacije Willems®, Francija, kjer še 
vedno aktivno deluje.
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Amra Kabil Djukanović se je rodila v Sarajevu, v Bos-
ni in Hercegovini. Svoje glasbeno izobraževanje je v 
celoti opravila v rojstnem Sarajevu. V otroštvu se je 
učila klavir in kitaro in po osmih letih vzporednega  
izobraževanja izbrala klavir kot svoj prvi inštru-
ment. Zaključila je nižjo Glasbeno šolo dr. Vojisla-
va Vučkovića  ter leta 1981 Srednjo glasbeno šolo 
- oddelek  klavirja v razredu profesorice Ranke Cecić 
Jovanović. 

Študij klavirja je nadaljevala na Akademiji za glasbo v 
Sarajevu v razredu profesorice Milice Šnajder Huter-
er, ki je bila študentka in nato asistentka izjemne 
profesorice in pianistke Matusje Blum. Slednja je 
klavirski oddelek sarajevske Akademije za glasbo v 
tedanji Jugoslaviji povzdignila v sam vrh klavirske 
pedagogike.

V času glasbenega izobraževanja je Amra K. Dju-
kanović redno nastopala na skoraj vseh tedanjih re-
publiških in državnih tekmovanjih.
Kot mladi glasbenici so ji bila v veliko veselje srečan-
ja in sodelovanja z glasbeniki širom države, dolga leta 
je bila aktivna članica Glasbene mladine Jugoslavije, 
nekaj  časa tudi predsednica Glasbene mladine BiH.

Svojo pedagoško pot je začela zelo zgodaj. Po končani 
Srednji glasbeni šoli je vzporedno z akademskim 
študijem začela delati kot učiteljica klavirja v Glas-
beni šoli dr. Vojislava Vučkovića.
V zelo delovnem vzdušju s kolegi, ki so bili odlični 
in že izkušeni učitelji (okoli 20 pianistov), in seveda 
tudi z izjemno kvalitetnimi urami na Akademiji ji je 
bilo v zadovoljstvo pridobivati pedagoške izkušnje.

Leta 1986 je bila na predlog tedanje dekanje Glas-
bene akademije povabljena v Srednjo glasbeno šolo 
tedanje JNA, ki se je v Sarajevo preselila iz Beogra-
da. Tam je delala kot profesorica klavirja in korepet-
itorka do leta 1992, ko se je začela vojna v Bosni in 
Hercegovini.

Po vojni je nadaljevala s poučevanjem klavirja na 
Srednji glasbeni šoli Sarajevo.

Leta 1997 se je na pobudo prijateljev iz Slovenije s 
soprogom Aleksandrom Djukanovićem, tudi profe-
sorjem glasbe, preselila v Slovenijo, v Slovenj Gradec.

EPTA UČITELJI - Amra Kabil Đukanović
Petek, 11. november 2022, 17.30–18.00; Glasbena šola Slovenj Gradec
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Po predhodnem dogovoru sta se oba zaposlila 
v Glasbeni šoli Slovenj Gradec.
Amra K. Djukanović je vrsto let kot korepeti-
torka sodelovala z Glasbeno šolo Frana Koruna 
Koželjskega v Velenju, sedem let pa poučevala 
in korepetirala na Glasbeni šoli Radlje ob Dravi.
Različne šole so prinašale nove in lepe iz-
kušnje, tudi izziv za nadaljnje pedagoško izo-
braževanje.
Svoje pedagoško znanje je tako izpopolnjevala 
v sodelovanju z drugimi pedagogi, kot tudi na 
številnih seminarjih priznanih pianistov in kla-
virskih pedagogov.

V njenem razredu so se izšolali številni učenci 
in dijaki, ki so nadaljevali svojo glasbeno pot in 
so nekateri že uspešni mladi glasbeniki.
V dolgoletni pedagoški praksi je kot mentorica 
ali korepetitorka na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih prejela številne nagrade.



Makedonski pianist Simon Trpčeski (1979) je eden redkih glasbenikov s področja nekdanje 
Jugoslavije, ki se je uveljavil med vodilnimi glasbeniki na mednarodni sceni. Njegova bleščeča 
kariera se je pričela pred skoraj dvajsetimi leti, ko ga je na svetovno zvezdniško sceno izstrelil 
niz uspešnih koncertov v sklopu sheme Nova generacija umetnikov Radia BBC 3. Leta 2003 je 
sledila nagrada Kraljevega filharmoničnega društva za mlade umetnike.

Odtlej nastopa z orkestri, kot so Concertgebouw, 
Ruski narodni orkester, Simfonični orkester Za-
hodnonemškega radia, Dresdenska filharmonija, 
Narodni orkester Francije, orkester Philharmonia, 
Londonski simfonični orkester, Simfonični orkester 
iz Birminghama, Newyorški in Losangeleški filhar-
moniki ter simfonični orkestri iz Chicaga, Clevelan-
da in Philadelphije ter Filharmonični orkester Kita-
jske in Simfonični orkester iz Sydneya. Sodeloval je 
z dirigenti, kot so Lorin Maazel, Vladimir Aškenazi, 
Marin Alsop, Gustavo Dudamel, Cristian Măcela-
ru, Charles Dutoit, Jakob Hrůša, Vladimir Jurowski, 
Susanna Malkki, Andris Nelsons, Antonio Pappa-
no, Vasilij Petrenko, Robert Spano, Michael Tilson 
Thomas, Gabriel Bebeşelea in David Zinman. S Kral-
jevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola pod 
vodstvom Vasilija Petrenka je posnel velika dela 
ruskih klasikov za klavir in orkester.
Redno nastopa na solističnih recitalih v kulturnih 
prestolnicah, kot so New York, Pariz, München, Pra-
ga, Sao Paulo, Sydney, Peking, Tokio in London, kjer 
je bil tudi rezidenčni umetnik dvorane Wigmore. 

Nastopa na prestižnih festivalih, med katerimi so 
Verbier, Bergen, Baltsko morje in BBC Proms. 
Kot predan komorni glasbenik nastopa z violončeli-
stom Danielom Müller-Schottom, od nedavnega pa 
sodeluje s svetovno znanim violinistom Maksimom 
Vengerovom. S skladateljem Pandejem Šahovom 
sta ustvarila koncertni projekt Makedonissimo, ki 
predstavlja glasbeno in kulturno izročilo Severne 
Makedonije.
Simon Trpčeski je izdal številne posnetke. Že njegov 
prvi posnetek, izdan leta 2002 pri založbi EMI, je 
bil uspeh in ga je revija Gramophone razglasila za 
»debitantski album leta«. Leti 2010 in 2011 sta mu 
prinesli nagrade classic fm, diapason d’or in gramo-
phone za album z interpretacijami vseh Rahmani-
novih koncertov. Leta 2017 je ponovno prejel dia-
pason d’or, tedaj za klavirske koncerte Prokofjeva 
(založba Onyx). 
Trpčeski s posebno podporo vodilne makedonske 
kulturne in umetniške organizacije KulturOp redno 
sodeluje z mladimi glasbeniki iz Severne Makedonije 
in s tem spodbuja naslednjo generacijo umetnikov v 
svoji rodni deželi.
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Večerni koncert - Simon Trpčeski
Petek, 11. november 2022, 20.00; Koroška galerija likovnih umetnosti



PROGRAM 

1. Edvard Grieg (1843–1907)

Holberg suita, op. 40

I. Praeludium

II. Sarabande

III. Gavotte

IV. Air

V. Rigaudon

2.  W. A. Mozart (1756–1791)

8 variacij na temo 

»Come un’agnello«, KV 460 (454a)

3. Sergej Prokofjev (1891–1953)

Sonata št. 7 v B-duru, op. 83

1. Allegro inquieto

2. Andante caloroso

3. Precipitato

25
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Kako učencem pomagati, da se bodo lažje potopili v svet ritma.

Ritem je gibanje v času, je urejeno gibanje in je tudi 
lepo gibanje. Ima svoje trajanje, hitrost in agogiko. 
Ima tudi izraz, saj je lahko mehek, rigiden ali trd. 
Ritem je nekaj, kar teče, je prvinska sila, ki se realizira 
v prostoru in času in ustvarja obliko in strukturo. 
Čeprav ga ne moremo definirati, neprestano živimo 
potopljeni v svet ritma. Ritem je povsod. V naravi, v 
hrupu strojev, v govornem jeziku, v poeziji, v našem 
gibanju. Nahaja se pri hoji, teku, opazimo ga v letnih 
časih in pri gibanju planetov. Tako tudi glasbene 
besede (allegro, largo) nosijo v sebi gibanje. Pri 
tem se poraja vprašanje. Kako učence pripraviti do 
tega, da ritem začutijo instinktivno in ne zgolj kot 
posamezne dele takta, ki ga moramo najprej dobro 
razdeliti, izračunati in nato prešteti, hkrati pa je 
morda na neki točki prav to nujno potrebno? Sama 
marsikatero zagato rešujem na različne načine, ki jih 
bom predstavila v svojem predavanju. 

Zaključek svoje predstavitve bom posvetila svoji 
bivši in pokojni profesorici Tatjani Šporar Bratuž, ki 
me je v veliki meri navdušila za pedagoško delo in 
predvsem delo z majhnimi otroci. Ljubezen do glasbe 
je delila med vse nas in zaradi nje ostajamo bogatejši, 
tako kot glasbeniki kakor tudi kot ljudje.

EPTA FORUM - Ana Maria Beguš: A šteješ do 4? A šteješ na glas?
Sobota, 12. november 2022, 9.00–9.45; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Ana Maria Beguš (1995)
Klavir se je začela učiti na Glasbeni šoli Moste – 
Polje v Ljubljani, nadaljevala na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana, septembra 2019 pa je z 
odliko magistrirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
v razredu red. prof. Tatjane Ognjanovič. V študijskem 
letu 2018/2019 se je študijsko izpopolnjevala tudi 
v razredu prof. Rubna Dalibaltayana na akademiji 
Talent Music Master Courses v Brescii (Italija). 
Bila je štipendistka mestne občine Ljubljana. 
Občinstvu se je predstavila na nastopih tako doma 
kot v tujini. Redno se izpopolnjuje na seminarjih 
priznanih klavirskih pedagogov in pianistov, kot so 
Arbo Valdma, C. M. Mehner, Simon Trpčeski, Ruben 
Dalibaltayan in Julia Gubaidullina. 
Od leta 2010 je bila članica klavirskega tria Souffle 
z violinistko Ano Krpan in violončelistko Katarino 
Kozjek pod mentorstvom prof. Tomaža Lorenza, 
kasneje pod mentorstvom prof. Gorjana Košute. 
Predstavile so se na številnih koncertih v okviru 
Glasbene mladine ljubljanske in GM odra, Festivala 
Bled idr.; udeležile pa so se tudi več tekmovanj.
Sodeluje pri projektih klavirskih dni v okviru 
Evropskega združenja klavirskih pedagogov (EPTA). 

Novembra 2019 se je na EPTA forumu predstavila 
s predavanjem o Clari Schumann z naslovom 
“Pianistična kariera Clare Schumann v kontekstu 
kritičnih življenjskih obdobij“. Septembra 2022 se 
je na mednarodni EPTI na Portugalskem predstavila 
s temo “Share Screen!? Did the Pandemic Actually 
Give Us an Opportunity to Broaden Our Teaching 
Horizons?“ Februarja 2020 je v sklopu koncertov 
Festivala Velenje nastopila s svetovno priznanim 
pianistom Simonom Trpčeskim. 
Oktobra 2020 in decembra 2021 je s sopranistko 
Marinko Golob nastopila v okviru koncertnega 
cikla Samospevanje, kjer sta nastopili kot dobitnici 
avdicije Mlad PerArtem. Posneli sta tudi koncert, ki 
je bil preko YouTube platforme kulturnega zavoda 
PerArtem predvajan decembra 2020.
Trenutno deluje kot učiteljica in korepetitorka v 
glasbeni šoli Radovljica in zasebni glasbeni šoli 
Arsem, kjer je redno zaposlena že četrto leto. V 
zadnjih dveh letih je korepetirala tudi na magistrskih 
koncertih v okviru Akademije za glasbo v Ljubljani 
in Gustav Mahler Privatuniversität für Musik 
v Celovcu. V šolskem letu 2020/21 je pričela z 
izpopolnjevanjem in izobraževanjem za pedagoško 
diplomo Willems in je junija 2021 uspešno opravila 
prvi letnik izobraževanja.
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Navdih za projekt je ljudska glasba, ki ima v Bartókovem ustvarjanju pomembno vlogo. Z učenci 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor predstavljamo izbor skladb s plesnim karakterjem.

Skladbe so v kronološkem zaporedju, 
in sicer od leta 1908 do 1939. S tem 
lahko  najbolje sledimo razvoju Bartók-
ovega glasbenega stila. Skladatelj je bil 
najprej fokusiran na madžarske ljudske 
napeve, kasneje pa je razširil svoja ra-
ziskovanja še v druge države - Romuni-
jo, Bolgarijo, Slovaško, Srbijo in Turčijo. 
Svoja dela je navdihnil z asimetričnimi, 
pogosto poganskimi ritmi, ki pred-
stavljajo osnovo njegovih del. Skladbe 
s plesnimi naslovi smo izbrali za lažje 
interpretiranje vsebine  in razumevan-
je pulza, hkrati pa smo doživeli plesno 
potovanje v Bartókov svet.

Lana Stergulec Žuran, 
vodja projekta

10 lahkih skladb, Sz. 39
Ples slovaških fantov
Adam Kiš
Mentorica: Špela Horvat Gönc

Za otroke, Sz. 42
Krožni ples
Pia Furh
Mentorica: 
Lana Stergulec Žuran

Ples prašičerejca
Eva Logar
Mentorica: Darka Stergulec

Krožni ples I
Larisa Šuran
Mentorica: Kristina Golob

Ples
David Lorenčič
Mentorica: Slavica Kurbus

Romunski ljudski plesi, 
Sz. 56
Ples s palico, Ples s pasom, 
Ples cepetanja
Lana Škorić
Mentorica: 
Lana Stergulec Žuran

Ples iz Buciuma
Emma Victoria Wherry
Mentorica: Darka Stergulec

Romunska polka
Valentina Krečič
Mentorica: Tatjana Dvoršak

Hiter ples
Fetija Šerifoska
Mentorica: 
Metka Unuk Tomšič

PROJEKTI ŠOL - Konservatorij za glasbo in balet Maribor: 
V ritmu Bartókovih plesov
Sobota, 12. november 2022, 9.55–10.25; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Mikrokozmos, Sz. 107
Ples v obliki kanona
Ivona Krstić
Mentorica: Mirjana Kostić

Počasni ples
Oskar Jevšek
Mentorica: Mirjana Kostić

Menuet
Marcel Majcen
Mentorica: Maja Mancini Senica

Zmajev ples
Valentina Krečič
Mentorica: Tatjana Dvoršak

Bourrée
Amadej Jevšek
Mentorica: Mirjana Kostić

Ples v 3/4 taktu
Angelina Lovrec
Mentorica: Mirjana Kostić

Kmečki ples
Rouyang Zhang
Mentor: Adam Kamplet

Bolgarski ritem
Martin Lozar
Mentorica: Darka Stergulec

Šest plesov v bolgarskem 
ritmu II
Žiga Lovše
Mentorica: Metka Žižek

Šest plesov v bolgarskem 
ritmu III
Stella Borovšak
Mentorica: Mirjana Kostić

10 lahkih skladb Sz. 39
Medvedji ples, (prir. M. Strlič)
Oskar Zorec, klavir
Nikolaj Zorec, marimba
Mentorici: 
Mirjam Strlič, Tajana Novak
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Davorin Dolinšek: Vile, op. 13 in Fantazijske skladbe, op. 17
Predstavitev notne zbirke za mlade pianiste

Vile in Fantazijske skladbe so nastale v času 
skladateljevega pedagoškega delovanja v Celju. 
Nedavno so izšle v obliki notne zbirke, ki jo je 
ilustrirala in oblikovala slovenska umetnica 
Mojca Fo. 
Vsaka zbirka sestoji iz šestih skladb, katerih 
večina zahteva znanje višjih razredov nižje 
glasbene šole. Lahko bi jih okarakterizirali kot 
glasbene pripovedi, navdahnjene z otroško 
domišljijo in fantazijo, postavljene v avtentično 
tonalno zvočno pokrajino. Čeprav so napisane 
za otroke, so globoke v izrazu in glasbeni misli. 
Predstavljajo sintezo skladateljevega glasbenega 
jezika in pedagoških rešitev za konkretne 
pianistične probleme njegovih učencev. Skladbe 
bodo odigrali Ana Julija Špan, Aylin Miliani, Nikita 
Krebel in Tina Uršič – učenci priznane slovenske 
pedagoginje Tamare Ražem Locatelli; skladatelj 
pa bo opozoril na tehnične in muzikalne izzive, 
pred katere so skozi skladbe postavljeni mladi 
izvajalci.

EPTA FORUM - Davorin Dolinšek in Tamara Ražem Locatelli z učenci: 
Predstavitev zbirke Vile, op. 13 in Fantazijske skladbe, op. 17
Sobota, 12. november 2022, 10.50–11.30; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Tamara Ražem Locatelli
je začela s študijem klavirja na Glasbeni matici v 
Trstu. Leta 1994 je diplomirala z odliko na državnem 
konservatoriju Tartini v Trstu v razredu prof. Xenje 
Brass. Študij je nadaljevala pri profesorju Sijavushu 
Gadjievu. 
Širom Evrope je nastopala kot solistka, v raznih 
komornih zasedbah ter z različnimi orkestri. 
Redno snema za različne radijske in televizijske 
hiše. Omembe vredna je njena turneja z operno 
pevko Eleonoro Jankovič v Severni Koreji (april 
2004) ter koncert s solopevko Ilario Zanetti na 
festivalu Mastervocies, v Opernem gledališču 
Montecarlo (junij 2008). Redno koncertira z možem 
baritonistom Damjanom Locatellijem, od leta 2006 
pa tudi s kolegico Aleksandro Česnjevar Glavina v 
Klavirskem duu Excentury.
Od leta 1996 vodi mešani pevski zbor iz Bazovice, 
s katerim je imela preko 180 koncertov in posnela 
dve zgoščenki. Zbor je leta 2015 nastopil tudi v 
Areni v Veroni.
Poučuje na GŠ v Sežani in na Glasbeni matici v 
Trstu. Njeni učenci so prejeli več kot 200 nagrad na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih. Za izjemne 
dosežke na pedagoškem in organizacijskem 
področju glasbene vzgoje in izobraževanja je leta 
2018 prejela Gerbičevo priznanje.

Davorin Dolinšek
je pridobil akademsko izobrazbo na ljubljanski 
Akademiji za glasbo, na budimpeštanski Akademiji 
za glasbo Franza Liszta in na Visoki šoli za glasbo in 
odrske umetnosti v Portu pod mentorstvom Milice 
Šnajder, Vladimirja Mlinariča, Laszla Baranyaya in 
Madalene Soveral. Kot solist in komorni glasbenik 
je nastopal po številnih evropskih državah in snemal 
za Euroclassical. 
Kot profesor klavirja in korepetitor je deloval na 
devetih glasbenih ustanovah v Sloveniji in na 
Portugalskem, med drugim tudi na Univerzi v Aveiru 
in na Državnem konservatoriju v Portu, v okviru 
katerega je junija 2015 organiziral Prvi 24-urni 
klavirski maraton na Portugalskem. Od septembra 
2015 je zaposlen kot profesor klavirja in korepetitor 
na Glasbeni šoli Celje in Prvi gimnaziji v Celju. 
Svojo koncertno in pedagoško dejavnost dopolnjuje 
s skladateljevanjem. Njegov opus obsega glasbeno 
pravljico, samospeve, dela za klavir solo in klavirski 
duo, različne komorne zasedbe in godalni orkester. 
Veliko časa posveča tudi ustvarjanju instruktivne 
literature za različne inštrumente. 
Od leta 2016 je član Izvršnega odbora Društva 
slovenskih klavirskih pedagogov – EPTA in odgovorni 
urednik revije Virkla, v okviru katere je izšlo že 
več njegovih strokovnih prispevkov, prevodov in 
glasbenih del. 
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In memoriam Hinko Haas
Sobota, 12. november 2022, 11.45–12.45; Koroška galerija likovnih umetnosti

Projekt In memoriam Hinko Haas so ustvarili bivši 
študentje profesorja Hinka Haasa. S projektom se 
bodo poklonili njemu in njegovemu delu. Izvajali 
bodo dela slovenskih skladateljev, ki so bila napisana 
zanj, skladbe, ki jih je krstno izvedel in skladbe, ki jih 
je preprosto rad igral oz. poučeval. Skladba Od-do, 
Primoža Ramovša je posvečena prav njemu. V skladbi 
se skladatelj poigrava s toni H-A-AS. Rad je izvajal 
skladbo Dve fugeti, prav tako je izredno rad poučeval 
in igral skladbo Nokturno Poetico Janeza Matičiča. 
Sonata za klavir Jaka Puciharja, ki je napisana v jazz 
stilu, je bila napisana zanj leta 2010. Skladatelj Rok 
Golob je Arabesko za klavir napisal leta 1994, v času, 
ko ga je klavir poučeval ravno on. Hinko Haas je med 
drugim s pianistom Acijem Bertoncljem preigral 
obsežen repertoar za klavirski duo, večinoma dela za 
dva klavirja. Ker se ni rad »gužval« ob enem klavirju, 
je skladba Sentimental Journey Pavla Merkuja ena 
izmed redkih štiriročnih, ki jih je izvedel.

V okviru projekta bo govorila Majda Jecelj, ki je ena 
izmed ustanovnih članic Epte in v tej navezi dobro 
pozna Haasovo delo in njegove zasluge ob ustanovitvi 
društva. Druga govornica pa je Ana Ašič, ki v svoji 
magistrski nalogi podrobno raziskuje in preučuje 
Haasovo pedagoško delo.

P. Ramovš: Od-do
Klemen Kocijančič

B. Ipavec: Dve fugeti
Kristina Golob

J. Pucihar: Sonata za klavir (1. Slowly)
Jan Pušnik

J. Matičič: Nocturno poetico, op. 23
Lara Oprešnik

R. Golob: Arabeska za klavir
Hana Bitenc

P. Merku: A Sentimental Journey 
(An Wien, Ninnia pro Lugori, Ukovška)

J. Matičič: Sonata št. 4 za klavir štiriročno (Soave)
Neža Bregar in Nadja Rus

Projekt bivših študentov profesorja Hinka Haasa



In nikoli več ne bo dragocenega časa z vami,

Naš najdražji profesor, ostali smo sami.

Misel o vaši skrbnosti in očetovskem čutu,

Edinstveno razmerje med emocijo in raciem,

Mnogo odlično izvedenih koncertov, najraje z drugimi in še posebej z Acijem.

Odtis vaše dobrote ostal je v srcih številnih,

Resničnost v vašem vodenju in pomembnih odločitvah, skrbno premišljenih in vedno pravilnih.

Izvir pedagoškega znanja, življenjskih modrosti in humornih zgodb ste z nami delili …

A kljub veličini imeli ste skromen in večno razmišljujoč pogled,

Morda zares nikoli niste vedeli, da imate v glasbenem svetu resnično velik ugled.

»Hitro se vadi počasi!

In ne ustvarjaj nepotrebnih kompleksov v skladbi,

Najdi nižišče in višek v zgradbi.

Kar je resnično pomembno je glasba v tebi,

Občinstvo prevzameš, ko v prvinskosti muziciraš sebi.«

Hvaležni smo za vsako uro preživeto z vami, veličino nosi prav vsaka,

Akademija brez vašega vodstva oddelka ne bo več enaka.

A za nas nikoli niste odšli,

Saj vaša zapuščina skozi našo glasbo, preko src naprej živi.

L. Oprešnik
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Vladimir Lovec (1922–1992) je bil vsestransko 
dejavna glasbena osebnost in pomemben ustvarjalec 
glasbenega življenja v novejši zgodovini slovenske Istre. 
Rodil se je 6. aprila 1922 v Mariboru. Leta 1960 je na 
ljubljanski Akademiji za glasbo končal študij kompozicije 
pri Lucijanu Mariji Škerjancu in leto pozneje diplomiral 
še iz dirigiranja v razredu Danila Švare.
Novi dom in kariero si je v začetku 50. let 20. stoletja 
ustvaril v Kopru. Bil je eden prvih glasbenih urednikov 
Radia Koper. Za Srečkom Kumarjem, ustanoviteljem 
Glasbene šole Koper, je za 13 let prevzel ravnateljevanje. 

Vse do upokojitve leta 1982 je na isti šoli poučeval klavir, 
glasbeno-teoretične predmete in glasbeno zgodovino 
ter ustvaril vrsto izvirnih del, orkestracij in priredb za 
potrebe obalnih glasbenih šol. Poleg skladateljevanja 
in pedagoškega dela je bil tudi dirigent, glasbeni 
kritik, sodeloval je pri ustanovitvi koprske koncertne 
poslovalnice Društvo prijateljev glasbe in pomembno 
zaznamoval razvoj glasbene kulture na Primorskem.

Helena Filipčič Gardina

EPTA FORUM - Klavirska glasba Vladimirja Lovca
Sobota, 12. november 2022, 15.00–15.45; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Vladimir Lovec, (1922–1992), se je v slovenskih 
strokovnih glasbenih krogih uveljavil predvsem 
kot ustvarjalec komorne glasbe, samospevov ter 
orkestralnih del. Skoraj popolnoma neznana pa je velika 
večina njegovega precej obsežnega klavirskega opusa. 
V Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice 
v Ljubljani hranijo številne rokopise klavirskih skladb. 
Prvi natis so skladbe dočakale v jubilejnem letu ob 
skladateljevi 100. obletnici rojstva, aprila 2022, v založbi 
Glasbene šole Koper. H koncertni predstavitvi teh del 
je Glavina povabil primorske pianiste in odzvali so se 
Andreja Konjedic iz Glasbene šole Nova Gorica, Marko 
Kanalec iz Glasbene šole Ilirska Bistrica, Aleksandra 
Pavlovič iz Glasbenega ateljeja Tartini v Ljubljani, 
iz koprske glasbene šole pa se je v Lovčevo glasbo 
poleg Glavine poglobila še Nuša Gregorič. S pripravo 
projekcije je sodelovala tudi knjižničarka Vanja Gregorič. 
Na koncertu 6. aprila (za skladateljev rojstni dan) so v 

Glasbeni šoli Koper zazvenele nekatere krstne izvedbe 
skladb, ki jih je posnel tudi Radio Koper. V Lovčevem 
letu, kot ga je poimenovala Mestna občina Koper, se 
odstira pogled na pozabljenega ustvarjalca s številnimi 
projekti ter koncerti solistične, komorne in orkestralne 
glasbe. Vsemu temu dogajanju se pridružujejo pianisti-
učitelji iz treh primorskih glasbenih šol, ki so za 21. 
Klavirske dneve pripravili izbor iz bogatega Lovčevega 
opusa, ki je sedaj v treh zvezkih dosegljiv strokovni in 
širši javnosti. Vladimir Lovec se s klavirskimi skladbami 
uvršča med pomembne slovenske ustvarjalce, ki so 
svoja dela namenili temu inštrumentu in ga po umetniški 
prepričljivosti in tehtnosti vsekakor lahko postavimo 
ob bok skladateljem Lucijanu Mariji Škerjancu, Mariju 
Kogoju, Janku Ravniku, Vilku Ukmarju, Pavlu Šivicu, 
Marijanu Lipovšku in Janezu Matičiču.

Bojan Glavina
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Skadatelji že stoletja pišejo plesno 
glasbo, ki ni zares mišljena za ples. 
To je precejšen paradoks. Verjetno 
lahko razlog iščemo v dejstvu, da 
je iskanje oblike pri skadateljskem 
delu pravzaprav velik izziv; čeprav 
vzvišene, izključno umetne oblike 
(fuga ali sonatni stavek) ponavadi 
zasedajo najvidnejše mesto, so 
v lahkotnejših delih ali stavkih 
skadatelji redno posegali po 
preizkušenih oblikovnih rešitvah v  
zvokih njihove okolice – po uporabni 
plesni glasbi. Še pomembnejši 
vidik pa so verjetno karakterni, 
široko prepoznavni ritmični in 
harmonski vzorci ljudskega izročila 
so skladateljem absolutne glasbe 
ponudili nek že izgotovljen glasbeni 
vokabular in možnost poklona 
družbenemu ali etničnemu okolju, 
ali pa preteklemu obdobju. 
Sprehodili se bomo po paleti 
karakternih ritmov plesne glasbe 
zadnjih treh stoletij.

Borut Kraut

J. S. Bach:
Partita v B-duru
Menuet in Gigue 
Lian Pucihar
Mentor: Sijavouš Gadžijev

L. van Beethoven: 
Sonata op. 31 št. 3  
Menuetto in Presto con fuoco
Jakob Benedik
Mentor: Tadej Horvat

F. Chopin:
Valček v F-duru, op. 34 št. 3
Lana Bernik
Mentorica: Nina Prešiček Laznik

F. Liszt:
Valse – impromptu
Neža Kranjec
Mentorica: 
Lidija Malahotky Haas

C. Debussy:
Pour le piano
Sarabanda iz suite  
Martin Belušič
Mentor: Sijavouš Gadžijev

S. Prokofjev:
Scherzo op. 12 št. 10
Eva Bonifacio
Mentor: Sijavouš Gadžijev

E. Granados:
Španski ples op. 37 št. 5  
Andaluza
Lea Aksentijević
Mentor: Jan Sever

J. Matičič:
Groteskni plesi, št. 1 in 3  
Sanja Kostić
Mentorica: Andreja Kosmač

C. Gardel:
Por una cabeza - tango
Una Bajić
Mentorica: Suzana Zorko

D. Šostakovič:
Valček in polka
Kristjan Grošelj in 
Marko Ponjavić
Mentorici: 
Andreja Kosmač
Lidija Malahotky Haas

PROJEKTI ŠOL - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana:  
Plesno ritmično nekoč in danes
Sobota, 12. november 2022, 16.00–16.40; Koroška galerija likovnih umetnosti
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Projekt prinaša novonastale transkrip-
cije Wolfovih samospevov za klavir 
solo, ki smo jih naredili sami po mod-
elu Lisztovih transkripcij Schubertovih 
in Schumannovih samospevov ter po 
modelu Griegovih transkripcij lastnih 
samospevov. Poslušali bomo originalni 
Wolfov samospev ter takoj zatem še 
njegovo klavirizacijo.

Program:

Und willst du deinen Liebsten sterben sehen 
(iz cikla Italienisches Liederbuch)
Klavirizacija: Karin Luin
Izvaja: Karin Luin

Anakreons Grab 
(iz cikla Goethe-Lieder)
Klavirizacija: Lara Oprešnik
Izvaja: Lara Oprešnik

Der Freund 
(iz cikla Eichendorf)
Klavirizacija: Miha Haas
Izvaja: Anže Rupnik (mentorica: Tatjana Ognjanovič)

Izvajata:
Rebeka Pregelj - glas
(mentorica Barbara Jernejčič - Fürst)
Miha Haas - klavir

PROJEKTI ŠOL - Akademija za glasbo Ljubljana: Klavirizacija Volka
Sobota, 12. november 2022, 16.45–17.15; Koroška galerija likovnih umetnosti
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(predstava je del manifestacije »Gledališki dnevi malega odra«)

… Imam težke, razburljive sanje, ki me nosijo prek črnih prepadov, prek puščav in pragozdov, 
prek vulkanov in ledenih gora in v hitrem letu tudi prek bujnih cvetličnih vrtov …

Hugo Wolf

Glasba: Hugo Wolf                                                                                                                                            
Režija in dramaturška priredba: 
Aleksandar Čaminski
Scenografija: Peter Hergold                                                                                                             
Kostumografija: Katarina Furlan

EPTA FORUM - Wolf med zvezdami                                                                                                                                      
Sobota, 12. november 2022, 17.30–18.15; Kulturni dom Slovenj Gradec

Igralci: 
ONAINON: Etijana in Timetjan Lesjak                                                                                                 
Pripovedovalec: Luka Krajnik Junior          
Klavir: Maja Kastratovik
Sopran: Tanja Klančnik                                                                                                                                 
Tehnika: Luka Krajnik Junior
Organizacija: Janko Uršnik, Vojko Šuštaršič
Produkcija: Studio A in GKD Spunk v sodelovanju z  
Glasbeno šolo Slovenj Gradec 



Na letošnji okrogli mizi se bomo spraševali, na 
kakšne načine lahko metrum, ritem in tempo 
prispevajo k soustvarjanju glasbene vsebine oz. 
izraza; kateri pomeni se skrivajo za posameznimi 
metrumi, ritmičnimi vzorci in ritmičnimi 
posebnostmi? Kako na glasbene ideje vplivajo 
spremembe v tempu in agogiki? Zanimalo nas bo 
tudi, kateri širši koncepti umetnosti, družbe in 
časa odsevajo v ritmičnih značilnostih posameznih 
glasb, ter nenazadnje, zakaj in kako poustvarjena 
glasba spreminja naše dojemanje ter občutenje 
časa.

Naši gostje bodo: dirigentka Živa Ploj Peršuh, 
muzikolog in pedagog Leon Stefanija, skladatelj 
in vsestranski glasbenik Leon Firšt ter pianist, 
pedagog, performer in skladatelj Sašo Vollmaier. 
Okroglo mizo bo vodil Davorin Dolinšek.
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Okrogla miza -
notranji pomen metruma, ritma in tempa v glasbi                                                                                                                               
Sobota, 12. november 2022, 18.30–19.30; Kulturni dom Slovenj Gradec
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Živa Ploj Peršuh Leon Stefanija

Leon Firšt Sašo Vollmaier



Predstavljajte si, kako iz “industrijsko” monolitne laibachovske strukture zvoka izklesati klavirsko 
klasiko. Vollmaier se tega izziva ne loteva, kot bi mogoče lahko pričakovali, s prepariranjem ali 
elektronskimi posegi, temveč išče navdih v virtuoznem pianizmu Glenna Goulda in Vladimirja 
Horowitza pa tudi pri svojem profesorju (nekoč tudi že sodelavcu skupine Laibach) Aciju Bertonclju, 
zvestobo izvorni glasbi pa izkazuje s preizkušanjem skrajnih meja zmogljivosti izvajalca in glasbila. 
Laibachovo linearno strogost razbija prav z industrijsko natančnostjo in s fizično vztrajnostjo, 
vendar je končni rezultat, presenetljivo, še bolj monolitna, čeprav absolutno subtilna struktura, 
stkana samo s črnimi in belimi tipkami elegantnega stroja, koncertnega klavirja, ki je (tudi) 
Vollmaierju večji od življenja.

Po končanem študiju na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani je Sašo Vollmaier začel razvijati svoj 
glasbeni slog, na katerega so vplivale različne 
skupine, s katerimi je sodeloval (od komorne 
do alternativne glasbe). V zadnjih letih je 
dejaven v performansu in gledališču. Njegovi 
performansi vključujejo oblikovanje zvoka na odru 
z intervencijami giba in govorjene besede. Ustvarja 
glasbo za plesne in gledališke predstave. Strast 
do človeškega glasu ga je pripeljala v Mednarodni 
umetniški center Roya Harta na jugu Francije 

(Centre Artistique International Roy Hart), Atelier 
Performative Künste v Düsseldorfu in v Akademijo 
za igro (Accademia dell’arte) v Arezzu, kjer deluje 
kot skladatelj, gostujoči profesor in soustvarjalec 
vokalnih del ter pripravlja igralce in pevce na njihove 
vloge. Vollmaier je tudi sodelavec skupine Laibach, z 
njo je v letih 2007—2013 sodeloval kot klaviaturist, 
sedaj pa se vanjo vključuje projektno kot aranžer in 
studijski/gostujoči glasbenik.
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Večerni koncert -Sašo Vollmaier
Vollmaier: Kind of Laibach                                                                                                                  
Sobota, 12. november 2022, 20.00; Koroška galerija likovnih umetnosti



Uvod v smrt 

Smrt za smrt RE

Diskant

Krvava gruda, plodna zemlja RE

Sredina

Brat moj RE

Obsedenost

Kontra-Subkontra

Resistance is futile 

Ti, ki izzivaš RE

PROGRAM 
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RAZSTAVLJENE NAJBOLJŠE ZNAMKE KLAVIRJEV
vadnice / izposoja / rabljeno / koncertni servis / tehnična pomoč / 

brezplačen prevoz domov / glasbeni inštrumenti / note
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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. 
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 je društvo DKPS – EPTA v sodelovanju z Japan piano centrom pričelo 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 
TAMARA RAŽEM LOCATELLI, tajnica
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, urednica spletne strani www.epta.si
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Organizacijski odbor KLAVIRSKIH DNI 2022

Predsednik organizacijskega odbora: Jan Pušnik;

Člani: Andrej Švab, Maja Kastratovik, 

Amra Kabil Đukanović, Veronika Fridrih, Vanja Mori

Suzana Zorko, predsednica DKPS – EPTA 

Miha Haas, namestnik predsednice društva in vodja Klavirskih dni

Davorin Dolinšek, urednik revije Virkla

Za založnika: Andrej Švab

Uredniški odbor: Jan Pušnik, Veronika Fridrih, Vanja Mori, Vanessa Večko Pušnik, 

Suzana Zorko, Miha Haas, Davorin Dolinšek

Priprava in tisk: Mkopija

Naklada: 300 izvodov 

November 2022





POOBLAŠČENI PRODAJALEC

• 10 LET
GARANCIJE

• NAJEM PIANINA
OD 35€ / MESEC

• DOSTAVE/SELITVE
PO SLOVENIJI IN TUJINI

• UGLAŠUJEJO
STROKOVNJAKI

• PLAČILA NA OBROKE
BREZ OBRESTI

• NA ZALOGI VEČ KOT 100
NOVIH IN STROKOVNO 
OBNOVLJENIH INŠTRUMENTOV

• KONCERTNI NAJEMI
KLAVIRJI NAJVIŠJE KAKOVOSTI

VRHUNSKA KVALITETA 
PO NAJNIŽJIH CENAH

041 200 300
031 800 830

www.japanpianocenter.com
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LUKA POPIČ - avtor grafi čne opreme biltena

Rojen 30. novembra 1956 v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Leta 1980 diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru, 

smer likovna vzgoja. Od leta 1999 član Društva likovnih umetnikov (ZDSLU) in od leta 2001 član Društva likovnih 

umetnikov Maribor (DLUM). Zaposlen je bil na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Ukvarja se s slikarstvom in 

grafi ko. Živi in dela v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Od leta 1994 se je samostojno predstavil na razstaviščih v 

Sloveniji in Avstriji, ter na skupinskih razstavah v Slovenji, Hrvaški, Češki, Poljski, Finski, Norveški, Japonski, 

Srbiji, Španiji, Belgiji, Litvi, Bolgariji, Nemčiji, Avstriji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini. Večkratni dobitnik nagrad 

na ex-temporih v Piranu, Velenju in Dravogradu, ter nagrad na bienalu v Raciboru na Poljskem, 1. Mednarodnem 

bienalu Likovne vizije ETIKE/TE – Strah/Fear Novo mesto in trienalih v Vilni – Litva in Tokiju – Japonska. Lani je 

prejel Honorary and special award na 10. International Graphic Trieniall Bitola 21 – Makedonija, letos pa posebno 

priznanje žirije na 4th mednarodnem bienalu del na papirju Prijedor 2022, BIH.



Z ritmom skozi čas

KLAVIRSKI 
DNEVI21.


