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Društvo klavirskih pedagogov Slovenije -  EPTA 
in Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje 

 
Vas vljudno vabita na 

 

13. SLOVENSKE KLAVIRSKE DNEVE  
Ljubljana 2013 

 
v petek, 15. novembra, soboto, 16. novembra in nedeljo, 17. novembra 2013 

na Glasbeni šoli Ljubljana Moste-Polje 
 

 
Spoštovani člani društva, pianisti, pedagogi in varuhi  klavirske umetnosti! 
 
 
Naše lansko srečanje je preseglo pričakovanja, odzivi udeležencev so bili navdušujoči, 
predavanja, koncerti in debate so se povezovale ter dopolnjevale. V sproščenem in 
ustvarjalnem vzdušju pa nove ideje kar kipijo. Pogumno segamo na inovativne poti v 
pedagogiki, ki umetniško izražanje prepoznavajo kot gradnik osebnosti. Vnašamo vprašanja, 
odpiramo pogled, sledimo cilju povezovanja dobrih praks, odstiramo najgloblje nianse naše 
umetnosti, polnimo čute in um z novimi izkušnjami in spoznanji. Pridružite se nam tudi letos 
na 13. Klavirskih dnevih, ki prinašajo najzanimivejše  izbrane teme in veliko glasbenih 
užitkov. 
 
POMEN IGRANJA KLAVIRJA V SODOBNI DRUŽBI 
je zagotovo tema, ki vznemirja v eri, ko je glasba postala masovno ponovljiva in množično 
dosegljiva, ko zvočni posnetki določajo naše življenje in se spopadajo z živimi izvedbami, ko 
nove informacijske tehnologije prevzemajo primat. Okrogle mize so zasnovane na 
ustvarjalnem potencialu udeležencev, predavanja pa kot izziv rutinskemu razmišljanju. 
 
 Z glasbo dveh velikih pianistov in skladateljev Sergeja Prokofjeva in Sergeja 
Rahmaninova bomo počastili njuni obletnici, obeležili pa bomo tudi 80-letnico pianista, 
skladatelja in pedagoga Igorja Dekleve, ustanovitelja slovenske EPTE. 
 
IMPROVIZACIJA 
vstopa vedno bolj samozavestno v klavirsko učilnico. Njen pomen in izkustvo bogati glasbeni 
razvoj. Kako se je lotiti v skromno odmerjenem času učnih ur nam razkrivata predavanje 
delavnica z izjemno pedagoginjo Robijn Tilanus. 
 
Izbrani projekti glasbenih šol in Forum predavanja naših članov bodo zagotovo izpolnila vaša 
pričakovanja.  
 
Več podrobnosti na naslednji strani in na www.epta.si, kjer je objavljen tudi informativni urnik 
dogajanja na konferenci. 
 
Na skorajšnje snidenje! 
 
 
Organizacijski odbor 13. Klavirskih dni Ljubljana 2013 

Oktober 2013 

http://www.epta.si/
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Klavirski dnevi 2013 prinašajo vsebine, ki so bile izpostavljene na našem lanskem srečanju. V okviru 
Epta Foruma se bodo predstavili mladi pedagogi  Tina Hribar, Adriana Magdovski, Duo AnAntonio 
in Primož Mavrič. 
 
Spoznali bomo Carino Joly, brazilsko pianistko, ki je razvila svoje tehnike za optimizacijo glasbenega 
izvajanja. Živi v Švici, kjer uči in koncertira. Odprla nam bo nova obzorja v poučevanju, ki vključuje 
celostno obravnavo telesa. S praktičnimi vajami, posebej prilagojenimi za potrebe pianistov, bo 
predstavila pozitiven vpliv na razvoj tehnike. 
 
Robijn Tilanus bo predavala in vodila delavnico improvizacije. Vsestranska klavirska učiteljica, 
koncertantka, improvizatorka, skladateljica, avtorica knjig o harmoniji in improvizaciji, si je za cilj 
postavila vzbuditi v vsakemu izvajalcu spontanost izražanja. 
 
O pomenu igranja klavirja v sodobni družbi bomo razpravljali na okroglih mizah, kjer bomo lahko 
vsi udeleženci aktivno sodelovali pri oblikovanju stališč. Povzetki le-teh bodo predstavljeni in 
komentirani. Zagotovo pa si zanimivih misli lahko obetamo tudi na predavanju v slovenskem prostoru 
dobro poznanega izjemnega profesorja Arba Valdme, ki bo letos vodil tudi masterclass. Arbo 
Valdma, pianist in profesor estonskega rodu, poučuje v Kölnu in vodi masterclasse po vsem svetu. Je 
ustanovni član jugoslovanske Epte (1988), častni predsednik srbske Epte ter častni član estonske 
Epte. 
 
Marjeta Krejči Hrastar je fizioterapevtka, ki si je s permanentnim izobraževanjem modernih tehnik 
pridobila tudi licenco za Brain Gym inštruktorico. BrainGym predstavlja aktivnosti za uporabno pomoč 
pri glasbenem poučevanju. Vzpostavlja notranje ravnotežje med poučevanjem, učenjem in 
nastopanjem, nenazadnje tudi ravnotežje med profesionalnim in zasebnim življenjem. 
 
Zanimive projekte pripravljajo: KGB Ljubljana, Glasbena šola Ajdovščina, Glasbena šola Murska 
Sobota, Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje, KGB Maribor, Glasbena šola Koper in umetniška 
gimnazija Koper ter Akademija za glasbo Ljubljana. 
 
Na prvem večernem koncertu se bo v prvi polovici koncerta predstavil Urban Stanič, dijak KGBL, nato 
pa bodo v jazzovskem slogu jazz zasedbe KGBL zaživele teme S. Prokofjeva in S. Rahmaninova. 
Drugi večer bomo prisluhnili izjemnemu Oliverju Majstoroviću. Pianist koncertant sugestivne igre in 
samoniklega izraza deluje v Gradcu. Je tudi avtor filmske in gledališke glasbe. Trenutno pripravlja 
doktorsko disertacijo iz klavirskih sonat W. A. Mozarta na dunajski univerzi. Predstavil se bo z glasbo 
Haydna, Liszta in Musorgskega. 
 
Kot vsako leto bo tudi tokrat v okviru konference izveden občni zbor članov društva, na katerega ste 
vsi člani iskreno vabljeni. Prisluhnili bomo vašim pobudam in idejam. 
 

Konferenca je namenjena predvsem članom Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA, ki imajo na konferenco prost 
vstop. Prosimo, da članarino poravnate do 31. oktobra, saj bo registracija tako hitreje potekala. Včlanitev za nove člane je 
možna preko www.epta.si (razdelek »članstvo«). Letna članarina znaša 30€, za študente 15€. 
Vsem udeležencem bomo po končani konferenci izdali potrdila o izobraževanju (udeležba na enem dnevu je ocenjena z 0,5 
točke, na dveh z 1, na vseh treh pa s točko in pol). 
 
KOTIZACIJA – samo za NEČLANE 
Kotizacija za nečlane je 30€ na dan (60€ za dva oz.  za tri dni). Nečlani se morajo obvezno prijaviti preko prijavnice, 
objavljene na www.epta.si in poravnati kotizacijo do 13. 11. 2013. Kotizacija za dijake in študente je 15€ na dan. 
 
PRIJAVA za delavnico improvizacije Robijn Tilanus in masterclass Arba Valdme 
Prijave za delavnico improvizacije v nedeljo potekajo ločeno in so obvezne tako za člane kot nečlane, ki bi se delavnice želeli 
udeležiti. Enako velja za AKTIVNE udeležence masterclassa.  
Prijava in vplačilo morata biti opravljena najkasneje do 13. 11. 2013. Prijavnica se nahaja na www.epta.si. Informacije o ceni in 
vplačilu se nahajajo v prijavnici. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali vrstni red prijav. 
 
PRIPOROČAMO:  Kosilo – gostilna Krpan in Dubočica 
 

VEČ INFORMACIJ: 
- 01 542 1820 (GŠ Ljubljana Moste-Polje, Mojca Tratar) 

- tel. 031 436 558, Eva Uršič Petkovšek 
- klavirski.dnevi@epta.si, www.epta.si, tajnistvo@epta.si, tel. 031 663 875 (tajništvo društva, Primož Mavrič) 

http://www.epta.si/
http://www.epta.si/

