
 

                                                                    

www.epta.si 

 

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA 

in Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana 

vljudno vabita na letno konferenco 
 

   15. KLAVIRSKI DNEVI 

Ljubljana 2015 

petek, 27. november in sobota, 28. november 2015,  

 na KGBL Ljubljana 

BARVNO NA ČRNO-BELEM 

 

Spoštovani člani slovenske EPTE, pianisti,  klavirski pedagogi in ljubitelji klavirske umetnosti! 

Ker želimo povezani širiti naša znanja, ker opazimo, cenimo in si prizadevamo za kvalitetno delo, ker 

želimo obogatiti našo dejavnost, ker želimo deliti umetniški užitek..., smo se tudi letos potrudili 

pripraviti izjemno zanimiv program Klavirskih dni. Ponovno v Ljubljani, a tokrat v čudovitih prostorih 

ljubljanskega glasbenega hrama!  

Živahnost zvoka, barv, okusa, vonjav in dotika nas od realnega sveta popelje v simbolni svet. 

Predstavljanje, prestavljanje, občutenje dinamike razlik, udejanjanje  nepredstavljivega buri naše 

čute in misli in v Skrjabinovem letu stapljamo barve v zveneči vrtinec glasbenega kozmosa. 

Perspektiva pogleda nas pelje v prostran duhovni svet v medsebojnem odnosu povezanih umetnosti 

iz katerega vznika glasba. Zaživite ga z nami! 

Pedagoške teme, projekti šol, koncerti, predavanja, iskrive debate, bogastvo idej in doživetij naj nas v 

jesenski barvitosti obdarujejo z neizmerno motivacijo za umetniško in pedagoško delo! Že vrsto let 

dokazujemo kvalitetno delo in tudi letošnji klavirski dnevi obetajo številne novosti, presenečenja in 

radostno druženje. 

Veselimo se naših skupnih trenutkov užitka v ustvarjanju in dajanju! 

Organizacijski odbor 15. klavirskih dni Ljubljana 2015 

Vabimo k ogledu naših spletnih strani www.epta.si 
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Pedagoške teme 15. klavirskih dni letos obeležuje težko pričakovani izid prevedene klavirske začetnice 

Ane D. Artobolevske. O izjemnem pomenu ruske pianistke ter pedagoginje in posebnosti njenega 

pristopa nam bo spregovorila avtorica prevoda Danijela Masliuk, profesorica klavirja iz Glasbene šole 

Koper. Novost letošnje konference je predstavitev in pogovor z uspešnimi pedagogi. Kaj je tisto, kar 

počnejo drugače, s kakšnimi težavami se srečujejo, kaj jih motivira za dodatno delo, se sprašuje Primož 

Mavrič, predsednik DKPS EPTA, ki bo tokrat predstavil profesorico Lidijo Malahotky Haas iz KGB 

Ljubljana. Eptini dnevi želijo tako uvesti vsakoletne predstavitve uspešnih kolegov iz glasbenih šol 

gostiteljic oz. regije. Pedagoška znanja skušamo širiti z vedenji iz različnih praks, ki lahko doprinesejo k 

našemu delu ali pa dodatno osvetlijo določeno problematiko. Ker je problem premagovanja tesnobe 

pred javnim izvajanjem vselej prisoten in opažen v različnih oblikah, se tokrat srečujemo z EFT 

(Emotional Freedom Technik) metodo, ki nam jo bo predstavila Pika Rainar. Naučili se bomo odpraviti 

neprijetna občutja s tapkanjem, razširjeno metodo za doseganje čustvene svobode. 

Letos so svoj projekt pripravili na Glasbeni matici iz Trsta. Z glasbo slovenskih zamejskih skladateljev 

so se odeli v Svetle akorde klavirja. V Mariboru raziskujejo izrazno moč intervalov in lestvic, projekt so 

pripravili na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor v sodelovanju s skladateljem Robertom 

Kampletom. Ljubljanski Konservatorij za glasbo in balet bo predstavil svoje mlade pianiste iz osnovne 

in srednje stopnje s projekti Glasbena mavrica in Kalejdoskop, univerzitetni nivo pa Akademija za 

glasbo s projektom Mistična seansa, ki ga bo s slikanjem na platno pospremil slikar Zmago Modic. 

V Skjabinovem letu so predavanja pripravili Žiga Stanič, Igor Vićentić ter Miha Haas. Barvni izzivi v 

glasbi pa bodo tema tradicionalne okrogle mize. Na prvem večernem koncertu bo nastopil Gregor 

Dešman, prepričljivi mladi pianist iz Ljubljane. Petkov večer ostaja jazzovsko obarvan, predstavili se 

bodo dijaki KGB Ljubljana – jazz smeri.  

Sklepni koncert klavirskih dni bo odigral Vladimir Milošević, prominentni srbski pianist, prejemnik 

številnih priznanj in nagrad na eminentnih tekmovanjih, koncertant svetovnih odrov.  

Konferenca je namenjena predvsem članom Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA, ki imajo na 
konferenco prost vstop in se jim na konferenco ni potrebno prijavljati. Prosimo, da članarino 
poravnate do 30. oktobra 2015, saj bo registracija tako hitreje potekala. Včlanitev za nove člane je 
možna preko www.epta.si (razdelek »članstvo«). Letna članarina znaša 30€, študenti imajo prost 
vstop. 

Vsem udeležencem bomo po končani konferenci izdali potrdila o izobraževanju (na potrdilu bo v 
skladu z novo zakonodajo navedeno število ur udeležbe.)  

KOTIZACIJA – samo za NEČLANE  

Kotizacija za nečlane je 40€ na dan (80€ za dva dni). Nečlani se morajo obvezno prijaviti preko 
prijavnice, objavljene na www.epta.si in poravnati kotizacijo do 11. 11. 2015.  

Kontakt:  

Suzana Zorko, tajnica društva DKPS-EPTA 

tajnistvo@epta.si 

T: 040 720 203 

 V petek, 27. 10.  in soboto 28. 10. 2015, priporočamo kosilo v sosednji stavbi - BIC 
(Biotehniški izobraževalni center), Ižanska 10, Ljubljana. 

 


