
                                                                                                           

Spoštovana gospa ravnateljica, gospod ravnatelj! 

Spoštovana-i vodja-i klavirskega oddelka in klavirski pedagogi! 

PONUDBA CIKLUSA  PIANISSIMO za sezono 2021/22 

 
 

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije (EPTA) bo letos organiziralo že  

»20. Klavirske dneve«, ki bodo potekali v sodelovanju z Glasbeno šolo Koper, in 

sicer v Avditoriju Portorož.  

Skupaj s klavirskimi pedagogi po slovenskih glasbenih šolah organiziramo  

koncertni cikel »Pianissimo«. Ob tem mladi slovenski pianisti pridobivajo 

dragocene odrske izkušnje in se hkrati uveljavljajo v širšem glasbeno-kulturnem 

prostoru.  

S ciklom želi društvo ponuditi dodatno možnost najboljšim mladim pianistom, ki 

želijo nastopati, ter vzgajati publiko, predvsem učence in njihove starše na glasbenih 

šolah. Hvala glasbenim šolam, da poleg svojih obveznosti podpirajo tovrstno 

koncertno aktivnost..   

Društvo vsako leto izda strokovno revijo VIRKLA, ki je namenjena pianistom, 

klavirskim in drugim pedagogom,  staršem otrok v glasbenem šolanju in ostalim, ki 

jih to področje zanima. 

Želimo, da vsak koncert traja cca. 1 uro, tako da lahko tudi mlajši učenci klavirja 
uživajo v njem. Saj tudi to je del našega pedagoškega poslanstva, da vzgajamo dobre 
in kritične poslušalce, tako mlajše, kot starejše. 
Verjamemo, da boste v svojem letnem učnem načrtu našli čas in da svojim učencem, 
ter staršem ponudite koncert  uspešnih  mladih pianistov, ki so se v teh letih že 
mnogokrat dokazali. Naloga posamezne šole je, da poskrbi za uglašen klavir, ter 
skromno pogostitev. V EPTI se trudimo pridobiti sredstva za povrnitev stroškov 
nastopajočim.   
 
V kolikor ste se odločili, da organizirate koncert na vaši šoli, vas prosim, da 
mi odločitev sporočite čimprej oz. do 08. novembra 2021 na mail ali GSM. Veseli 
bomo vašega odziva. 

V pričakovanju vašega sodelovanja vas lepo pozdravljam in vam želim uspešno šolsko 
leto 2021/22. 

GSM: 041/ 73 73 28                                              E-mail: pianist.dejan@gmail.com                                                   

                                                                          

                                                                              Organizator cikla Pianissimo   

Radeče, 10. 10. 2021                                                                Dejan Jakšič, prof. 



V ciklusu »Pianissimo« bodo v sezoni 2021/22 koncertirali:  

• ZMAGOVALKI  TEMSIG-a v 1.c kategoriji  KLAVIRSKI DUO: 

MANCA KERMELJ KUZMAN, 1. letnik SGBŠ  in  UNA BAJIĆ, 1. letnik SGBŠ           

Mentorici: Andreja Kosmač, prof. in Suzana Zorko, prof. 

Igrali bosta štiriročna dela  Bojana Glavine, Antonina Dvoraka in Camilla Saint-
Saënsna. Vsaka se bo predstavila tudi solistično.  Predvideni koncerti bodo v 
mesecu januarju in februarju 2022. 
  

 

• ADAM KAMPLET (2003)  

obiskuje 3. letnik II. Gimnazije v Mariboru in hkrati končal glasbeni študij na 

Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, v razredu prof. Planinke Atić. Trenutno 

obiskuje program pripravnice na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v 

Gradcu, v razredu profesorja dr. Zoltana Füzesséryja. Udeležuje se številnih državnih 

in mednarodnih klavirskih tekmovanj, kjer redno prejema odlične rezultate. V zadnjih 

letih je prejel absolutno prvo nagrado na 18. mednarodnem tekmovanju pianistov 

Alexander Scriabin v Parizu, 1. nagrado na 5. mednarodnem klavirskem tekmovanju 

San Dona di Piave v Italiji, 2. nagrado na mednarodnem klavirskem tekmovanju 

"Memorial" v Sarajevu, srebrno plaketo na Temsigu, trikratni  absolutni zmagovalec na 

Mednarodnem klavirskem tekmovanju Ivana Rijavca v Rogaški Slatini, na tekmovanju 

Ars Nova v Trstu je osvojil zlato plaketo, ter 1. nagrado na 46. Temsigu v kategoriji 

komorne glasbe in 3. nagrado na 6. mednarodnem klavirskem tekmovanju Bela Bartok 

v Gradcu, v Avstriji. Dvakrat je bil izbran za koncert v znameniti londonski dvorani 

Royal Albert Hall. Zaradi izjemnih dosežkov je štipendist slovenske državne Zoisove 

štipendije ter prejemnik nagrade dr. Romana Klasinca. 

Predviden program:  

- L. van Beethoven: Piano Sonata No. 14 v cis-molu, Op. 27, No. 2 -"Moonlight"   

  1. Adagio sostenuto  2. Allegretto  3. Presto agitato 

- L. van Beethoven: Rondo e capriccio op.129 - Bes nad izgubljenim penijem 

- F. Chopin: Nocturno v Des-duru, Op. 27 No. 2 

- F. Chopin: Scherzo, No. 2, Op. 31 

- F. Chopin: Fantasija v f-molu, Op. 49 

- S. Rachmaninov: Preludija Op. 3 No. 2 v cis-molu in Op. 23 No. 5 v g-molu 

Predvideni termini koncertov bodo v mesecih od  januarja do maja 2022. 
 


