
 

 

 
 
 

 

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije (EPTA) 

poleg že prepoznavnih »Klavirskih dni« skupaj s 

slovenskimi glasbenimi šolami organizira koncertni cikel 

»Pianissimo«. Namenjen je mladim pianistom, ki so že 

diplomirali in prvonagrajencem državnega tekmovanja 

učencev in študentov glasbe TEMSIG. S tem jim ponuja 

možnost pridobivanja potrebnih in dragocenih koncertantih 

izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju.  

S ciklom Pianissimo društvo ni želelo konkurirati 

nekaterim že uveljavljenim koncertnim ciklom, ampak 

ponuditi še eno, dodatno možnost mladim pianistom, ki 

želijo nastopati. Hvala glasbenim šolam, da poleg svojih 

obveznosti podpirajo tovrstno koncertno aktivnost. 

V sezoni 2018/19 se bodo v ciklu Pianissimo predstavili: 

Aleksandar Raos, Lara Oprešnik in Larisa Rojnič.  

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. 

 

Obilo užitkov ob poslušanju! 
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Četrtek , 17. 01. 2019 ob 18.00 

         Koncertna dvorana  

         Glasbene šole Celje 



Program: 
 
F. CHOPIN  (1810-1849): 
Sonata op. 58 št. 3 v h-molu 

1. Allegro maestoso 

2. Scherzo: Molto vivace 

3. Largo 

4. Finale: Presto non tanto 

 
A. SKRJABIN (1872-1915): 
Sonata op. 23 št. 3 v fis-molu 

1. Drammatico-Napredovanje duše skozi trpljenje in 
trud 

2. Allegretto- Iluzorna nasprotja cvetja in pesmi 

3. Andante- Neizrazljivo morje občutkov 

4. Presto con fuoco- Objem praznine 

 

 
 
S. PROKOFJEV (1891-1951):  
Sonata op. 28 št. 3 v a-molu 
Allegro tempestoso - Moderato - Allegro tempestoso - 
Moderato - Più lento - Più animato - Allegro I - Poco più 
mosso 

 
 
S. RACHMANINOV (1873-1943): 
Etude Tableaux op. 39 št. 5 Appassionato, es-mol 
 

O izvajalcu: 
ALEKSANDAR RAOS (1998) je bil rojen v Nišu, kjer se je s 6 leti 

pričel učiti  klavir pri prof. Ksenji Vukić, pri kateri je končal tudi srednjo 

šolo. Odločil se je za profesionalno pot in leta 2014 vpisal študij klavirja 

na Umetniški Fakulteti Univerze v Nišu, kot najmlajši študent v razredu  

prof. Aleksandra Serdarja. Leta 2017 se je po končanem študiju v Nišu 

preselil v Ljubljano na Akademijo za glasbo na magistrski študij. 

V času šolanja se je uspešno udeležil številnih tekmovanj, saj je prejel 

kar 29 nagrad. Še posebej se rad spominja naslednjih: Laureat na 

Republiškem tekmovanju učencev glasbenih in baletnih šol Srbije, 

Beograd, Novi Sad, 2009; Mednarodno klavirsko tekmovanje, Citta di 

Gorizia, Italija, 2012; Laureat Mednarodnega tekmovanja mladih 

pianistov, Šabac, 2014; 7. Mednarodno tekmovanje ‘’Memorijal Isidor 

Bajić’’, Novi Sad, 2014; Laureat 13. Mednarodnega  tekmovanja mladih 

pianistov – Niš, 2014; Laureat 6. Mednarodnega tekmovanja dr Vojislav 

Vučković, Beograd, 2015; Laureat 12. Mednarodnega tekmovanja 

Davorin Jenko, Beograd, 2015; Laureat Mednarodnega klavirskega 

tekmovanja „Giuliano Pecar”, Gorizia, 2016 – kategorija D; III nagrada 

Mednarodnega klavirskega tekmovanja „Sigfried Weishaupt”, 

Ochsenhausen in Polfinalist Mednarodnega klavirskega tekmovanja 

Ettlingen, Nemčija, 2016; Polfinalist Mednarodnega klavirskega 

tekmovanja  „Rina Sala Gallo”, Monza, Italija, 2016; 6. Mednarodno 

klavirsko tekmovanje „Svetislav Stančić”, Zagreb, Hrvaška, 2018, II 

nagrada  (prva ni bila podeljena) 

Poleg omenjenih tekmovanj je prejel številna priznanja, pohvale in 

diplome (Občina Niš - Župan, Mestna občina Medijana, Fundacija 

’’Sveta Petka’’ itd.). Udeležuje in izpopolnjuje se na številnih seminarjih 

in poletnih šolah pri profesorjih: Aleksandar Serdar, Yuri Kot, Kemal 

Gekić, Lily Dorfman, Stephen Kovacevich, itd. Nastopal je na različnih 

kulturnih, humanitarnih in revijalnih dogodkih, kot npr.: »Večerni koncert 

v Galeriji Srbske Akademije znanosti in umetnosti v Beogradu, Chopinov 

večer v Trsteniku, Festival „Konstantinus” v Nišu, NIMUS 2015, 

Glasbeni Festivali v Ćupriji, Smederevu, Vrnjački Banji, Nišu in 

Novoletni koncert v veliki dvorani Sava centra v Beogradu, ter  nastopi  

na Dunaju, v Ljubljani in Mariboru, ter na Rodosu. 


