
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 2015/16 se bodo v ciklu Pianissimo predstavili: Duo 

Scaramouche (Nadja Rus in Neža Koželj), Brina Kozlevčar in 

Urban Stanič. 

 

Obilo užitkov ob poslušanju! 
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 Petek, 08. 04. 2016 ob 19.00 

        Koncertna dvorana 

        Glasbene šole Celje 

 



Program: 
 

 
D. SCARLATTI  (1685-1757): 
Sonata v G-duru, K 146 

 
 
 
L. van BEETHOVEN (1770-1827): 
Sonata v G-duru, op. 31/1  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
R. SCHUMANN (1810-1949): 
Kinderszenen op. 15  

 
 

 
 

F. LISZT (1891-1953):  
Mefisto- valček  št. 1  
 

 

 

O izvajalcu: 
URBAN STANIČ (1996) se je začel učiti klavir pri 3 letih pri prof. 
Loreni Mihelač v Centru za glasbeno izobraževanje Intermezzo. 
Izobraževal se je tudi pri pedagoginjah: Heleni Megušar, Katarini 
Skrinjar, Tanji Žagar, Marijani Križman, Kaji Lojevec in Anamariji 
Jakob. Zadnja štiri leta pa pri prof. Lilijani Žerajić (GŠ Moste-Polje), ki 
ga je pripravila na sprejemni izpit na Konservatorij za glasbo in balet v 
Ljubljani. Tam pa je bil štiri leta v razredu prof. Lidije Malahotky Haas. 
Vzporedno s Konservatorijem je obiskoval še Gimnazijo Bežigrad. 
Trenutno obiskuje prvi letnik Akademije za glasbo v Ljubljani v razredu 
prof. Dubravke Tomšič Srebotnjak. Svoje pianistično znanje je 
izpopolnjeval pri profesorjih I. Laszku, K. Boginu, C. M. Mehnerju, R. 
Dalibaltayanu, Hinku Haasu in Andreasu Frölichu. 
Nastopal je z orkestrom nemške televizije WDR, s Simfoničnim in 
Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije, z orkestrom 
RTV Slovenija in z orkestrom Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana. 
Samostojno je nastopil na številnih festivalih in v koncertnih ciklih, kot 
so: EPTA Klavirski dnevi, Glasbena mladina Ljubljanska (Ob klavirju, 
Mladi mladim), Festival Ljubljana (Mladi virtuozi) in Imago Sloveniae. 
Poleti 2015 se je udeležil festivala The International Holland Music 
Sessions na Nizozemskem in na njem nastopil s samostojnim recitalom. 
Na domačih in mednarodnih pianističnih tekmovanjih je doslej osvojil 
več nagrad: na Mednarodnem tekmovanju Zlatko Grgošević 2014 je 
osvojil prvo nagrado, absolutno prvo mesto in posebno nagrado za 
izvedbo sonate iz obdobja klasicizma. Februarja 2014 je na 
Mednarodnem tekmovanju Mladi virtuozi v Zagrebu osvojil drugo 
nagrado in posebno nagrado za najboljšo izvedbo virtuozne etide. Na 
mednarodnem tekmovanju pianistov v Povolettu v Italiji je štirikrat 
zaporedoma osvojil prvo nagrado in prvo mesto (2011, 2012, 2013, 
2014). Na Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov je leta 2013 prejel 
zlato plaketo in prvo mesto.  
Za izjemne uspehe pri umetniškem uveljavljanju Konservatorija je leta 
2015 prejel Škerjančevo nagrado. 
Urban Stanič je na tekmovanju za Evrovizijskega mladega glasbenika 
2014, ki je potekalo maja v Kölnu, zasedel drugo mesto. 
Je tudi državni prvak v šahu (2007), matematiki (2009, 2011, 3. nagrada 
2013 in 2014) in logiki (2009, 2010, 2012, 2013, 2014).  
Na letošnjem tekmovanju TEMSIG je osvojil 1. nagrado v kategoriji  3.a. 

 


