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SIJAVUŠ GADŽIJEV - masterclass 
Klavirski dnevi Postojna, 18. november 2012 
 

 
 
Sijavuš Gadžijev se je rodil leta 1953 v Bakuju, kjer je na tamkajšnji Specialni šoli začel svoje 

glasbeno izobraževanje. Študij klavirja in kompozicije je uspešno nadaljeval na znamenitem 

konservatoriju »P. I. Čajkovski« v Moskvi, kjer je končal tudi podiplomski študij. Njegovi profesorji 

so bili veliki klavirski pedagogi B. Zemljanski, B. Davidovič, M. Voskresenjski. Sijavuš Gadžijev je s 

svojim pedagoškim delom pričel že v študijskih letih, leta 1980 pa prevzel mesto profesorja na 

odmevni Specialni glasbeni šoli za izredno nadarjene otroke na Moskovskem konservatoriju, kjer je 

poučeval do leta 1994. V tem času je vzgojil celo vrsto mladih priznanih pianistov, ki so se uveljavili 

na mednarodnih takmovanjih. 

 

Prof. Gadžijev vodi seminarje za klavirske pedagoge v raznih evropskih državah, hkrati pa se 

udejstvuje na koncertnem področju. Kot solist in komorni glasbenik je večkrat nastopil v raznih 

krajih bivše Sovjetske zveze, Poljski, Nemčiji, ZDA, Avstriji in republikah bivše Jugoslavije. Od leta 

1994 aktivno koncertira tudi po Sloveniji in na Hrvaškem in je gost znanih koncertnih odrov po Italiji 

(Torino, Milano, Videm, ...). Živi na Goriškem in kot pedagog deluje na treh šolah: SGBŠ v 

Ljubljani, na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo »Emil Komel« v Gorici in na Glasbeni šoli 

Nova Gorica. 
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PRIJAVNICA  
za MASTERCLASS Sijavuša Gadžijeva, 18. novembra 201 2,  
na 12. Klavirskih dnevih, Postojna 2012  
 
◘ ◘ ◘  
 

PODATKI O 
UDELEŽENCU 

ime in priimek:   

letnica rojstva:   

razred kl. v šol. l. 2011/12:   

elektronski naslov:   

telefon:   

glasbena šola:   

mentor: 
 

kontakt mentorja: 
 

želena dolžina lekcije: (označi) 30 minut (40€) 60 minut  (80€) 

program:  

 

 
 

Izpolnjeno elektronsko prijavnico za aktivno udeležbo pošljite najkasneje do 1. novembra 2012  na 
elektronski naslov: klavirski.dnevi@epta.si  
 
Kotizacijo je po potrditvi prijave s strani organizatorja potrebno poravnati najkasneje do 12. novembra 
2012, sicer se na Masterclass uvrsti naslednji kandidat na seznamu. Aktivni udeleženci bodo izbrani 
glede na vrstni red prispelih prijav. 
 
Podatki za pla čilo kotizacije:  
Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA, Stari trg 34, 1000 Ljubljana 
TRR: 02010-0253192179, NLB 
 
pod rubriko NAMEN VPLAČILA  vpisati:  
(udeležencev) IME in PRIIMEK + (pripis) KOTIZACIJA ZA MASTERCLASS  
 
◘ ◘ ◘ 


