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DODATNE INFORMACIJE:
Alenka Vidic
medvalsp@gmail.com
031/657-876

ALENKA VIDIC je idejni in umetniški
vodja Poletne glasbene šole Zreče.
Poučuje flavto na Konservatoriju
za glasbo in balet v Ljubljani in
Glasbeni šoli Kamnik. Od leta 2006
sodeluje v študijski in razvojno
raziskovalni projektni skupini
za povezave na glasbenih
šolah na Zavodu RS za šolstvo. V
okviru doktorskega študija Univerze
na Primorskem se še posebej ukvarja z
raziskovanjem učnega procesa pri individualnem
pouku flavte. Ob tem se osredotoča predvsem na
celostni pristop k učenju vsakega posameznika. Redno
se udeležuje tako seminarjev s priznanimi flavtisti kot
tudi mednarodnih konferenc s področja pedagogike in
kognitivne znanosti. Pri tem dodatno izpopolnjuje svoje
pedagoško znanje, ki ga v praksi nadgrajuje z najnovejšimi in naprednimi metodološkimi spoznanji.

KLEMEN LEBEN predava harmoniko in komorno igro na Konservatoriju za glasbo
in balet Ljubljana ter na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Kot solist in komorni glasbenik koncertira doma in na
tujem na priznanih prizoriščih in festivalih ter sodeluje z uglednimi ustvarjalci (Aho, Katzer, Lebič, Šenk) in
poustvarjalci (Erwin Schrott,
Jack Quartet, Saar Berger, Ville
Matvejeff ).
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CENA IN PLAČILNI POGOJI:
Cena celotnega izobraževalnega programa vključno z bivanjem,
prehrano, vsakodnevnim kopanjem v termalnih bazenih, celotno
animacijo znaša 370€+prijavnina. Prijavnina (akontacija) za poletno glasbeno šolo znaša 125€. Potrdilo o plačilu prijavnine skupaj
z izpolnjeno prijavnico pošljite do 20. 5. 2019 na elektronski naslov:
medvalsp@gmail.com, plačilo pa na račun: UniCredit Banka Slovenija d.d. /št. trr: SI56 2900 0005 2036 186 / s pripisom »PGŠ 11«. V
primeru vaše odpovedi akontacije ne vračamo. Ceno šolanja (370€)
boste poravnali po prejetju računa do 20. junija 2019. Število udeležencev je omejeno, zato velja vrstni red prijav.
PRIJAVE:
Na TEJ POVEZAVI, na spletni strani Term Zreče ali na Facebook
strani (Poletna glasbena šola Zreče) lahko najdete prijavnico, ki jo
izpolnete najkasneje do 20. 5. 2019. Za delo z mentorji pripravite dve
skladbi, ki jih navedete že ob prijavi. Fotokopijo klavirske spremljave
prijavljenih skladb pošljite najkasneje do 15. 6. 2019 na elektronski
naslov: medvalsp@gmail.com ali na naslov: MEDVAL, ALENKA VIDIC, S.P., BREZJE PRI GROSUPLJEM 75, 1290 GROSUPLJE.
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BIVANJE IN PREHRANA:
Udeleženci bodo preskrbljeni s polnim penzionom in nastanjeni v
Vilah Terme Zreče, ki so le 150m oddaljene od hotelskega in bazenskega kompleksa.
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ANIMACIJA:
Na poletni glasbeni šoli bosta z nami dve animatorki, ki bosta poskrbeli za dodatno varnost in animacijo udeležencev. V prostem času
bodo imeli udeleženci poletne šole organizirane družabne aktivnosti in kopanje v bazenih hotela Vital, zato je priporočljivo, da poleg
obvezne prtljage (inštrument, stojalo, note, metronom, koncertna
obleka in obutev) vzamejo s seboj tudi brisače, kopalke, družabne
igre in potrjeno zdravstveno izkaznico.

gl a s

od 30. junija
do 5. julija 2019

SPONZORJI:
Marin Silič s.p.
uglaševanje.com
oblikovanje:
Meta Korenjak

DUŠAN SODJA je magistriral na
Univerzi Mozarteum v Salzburgu pri
Aloisu Brandhoferju. Leta 1994 je
skupaj s pianistko Tatjano Kaučič
ustanovil Duo Claripiano. Več let
sodeluje na poletni šoli za klarinet
v Termah Zreče. Zaposlen je v
orkestru Slovenske filharmonije in
poučuje klarinet na Konservatoriju
za glasbo v Ljubljani.

KARMEN ZIDAR KOS poučuje
na glasbenih šolah v Ribnici in
Sevnici ter na Konservatoriju
za glasbo in balet Ljubljana.
Poleg tega pa v duetu s sestro
Neli, ki je prav tako uspešna
citrarka, redno koncertira po
Sloveniji in tujini.

META KORENJAK je študirala kitaro na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Andreju Grafenauerju
in na Konservatoriju za glasbo v
Maaastrichtu na Nizozemskem pri
prof. Carlu Marchioneju. Zaposlena
je na Glasbeni šoli Rakovnik, kjer
poučuje kitaro, komorno igro in vodi
kitarski orkester.

SIMON KLAVŽAR je profesor
na Konservatoriju za glasbo in
balet v Ljubljani ter docent na
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je
član tolkalnega dua Drumartica
(www.drumartica.com) in sodeluje
z Ensemble Modern Frankfurt,
Sonemus Sarajevo in OL-SK duo.

TATJANA KAUČIČ je zaposlena
kot pianistka v Zboru Slovenske
filharmonije. Krstno je izvedla
številne skladbe slovenskih in tujih
skladateljev. S soprogom, klarinetistom Dušanom Sodjo, sta leta
1994 ustanovila duo Claripiano, s
katerim koncertirata po številnih
evropskih koncertnih odrih.

SLAVEN KULENOVIĆ je zaposlen
kot profesor klavirja in komorne
glasbe na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani.
Vodi Simfonični orkester Domžale
– Kamnik in Simfonični orkester
Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana. Iskan je kot korepetitor in umetniški sodelavec, ki
se udejstvuje tudi kot glasbeni
aranžer in producent.

POLETNA GLASBENA ŠOLA ZREČE
je namenjena učencem flavte, citer, kitare, harmonike, klarineta in
tolkal, ki so uspešno zaključili najmanj dva razreda glasbene šole
oziroma učencem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol, ki si želijo izpopolniti svoje glasbeno znanje.
Veseli nas, da se udeleženci z navdušenjem vsako leto vračajo k nam
in si želijo ponovnega doživetja na Poletni glasbeni šoli v Zrečah.
Skupaj z izvrstnimi in priznanimi slovenskimi pedagogi ustvarjamo zelo prijetno delovno in sproščeno družabno vzdušje, udeleženci
pa so vsako leto deležni novih izkušenj, ki jih izmenjujejo med seboj
tako pri komorni glasbi kot ansambelski igri z ostalimi inštrumentalisti, za kar po navadi med šolskim letom ni toliko priložnosti. Skupno delo nas vse še dodatno motivira in bogati naš glasbeni jezik.
VSEBINA POLETNE GLASBENE ŠOLE:
Pouk je osnovan na individualni, komorni in ansambelski igri, izpopolnjevanju in utrjevanju tehnike igranja, razvijanju muzikalnosti,
odpravljanju treme… v sodelovanju s pianistko, prof. Tatjano Kaučič in s pianistom, prof. Slavenom Kulenovićem. Pri tolkalih se osredotočamo predvsem na klaviature (marimbo in vibrafon). Poletna
glasbena šola poteka po točno določenem urniku, s katerim se bodo
udeleženci seznanili ob prihodu v Terme Zreče, ko bodo dobili tudi
natančnejše informacije o bivanju in poteku celotnega programa.
SPREJEM UDELEŽENCEV
bo 30. 6. ob 11. uri v avli pri recepciji hotela Vital. Ob 11.30 bo sledil uvodni koncert predavateljev 11. Poletne glasbene šole v Modri dvorani.
KONCERTI :
Z udeleženci bosta organizirana dva koncerta v hotelu Vital: koncert
komornih skupin udeležencev 11. Poletne glasbene šole Zreče (3. 7.
ob 19.30) in zaključni koncert udeležencev 11. Poletne glasbene šole
Zreče (5. 7. ob 11.00).

META PEZDIR je magistrska študentka
Univerze v Amsterdamu. Leta 2013
je končala nižjo glasbeno šolo
KGBL Ljubljana v razredu prof.
Alenke Vidic, v kasnejših letih pa je
zasedla mesto piccolistke in tretje
flavte v Simfoničnem orkestru
Simfonika Vrhnika.Kot prostovoljka
animatorka je več let sodelovala na
Karitasovih Počitnicah Biserov – poletnih taborih za otroke, in kot mentorica v
letu 2018 sodelovala v programu Mladi Junaki
z otroki Zveze prijateljev mladine. Meta se dodatno
izobražuje tudi v de Bonovih metodah razmišljanja za
otroke in metodah za spodbujanje kreativnosti. Na Poletni glasbeni šoli kot animatorka sodeluje od leta 2014

NEJA DRAŠLER je študentka dodiplomskega študija na fakulteti za turistične študije v Portorožu.
V svojih otroških letih je trenirala atletiko in ples,
kasneje pa je v ospredje stopil ples. Posvetila se je
predvsem hip-hopu, dodatno plesno znanje
pa je pridobila še na plesni gimnaziji v
Ljubljani, katero je uspešno zaključila.
Od leta 2016 je v okviru študija
kot prostovoljka sodelovala na
različnih festivalih in projektih,
med drugim na Golden Age Gym
Festivalu in pa na svetovnem pokalu športne gimnastike v Kopru.
Kot pomočnica vaditelja animira
mlajše otroke pri osnovah gimnastike
kot zunajšolske aktivnosti

ALENKA VIDIC je z odliko diplomirala leta 1997 v razre-

du prof. Karoline Šantl Zupan na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer
je leta 2000 zaključila še podiplomski - specialistični študij v razredu
prof. Fedje Rupla. V letih 1998 do 2000 se je izpopolnjevala tudi v razredu prof. Marzija Contija v Firenzah. Svoje glasbeno znanje je izpopolnjevala na mojstrskih tečajih pri profesorjih Vicentu Pratsu, Michaelu
Martinu Koflerju, Petru-Lukasu Grafu, Davidu Nicholsonu in številnih
drugih priznanih in mednarodno uveljavljenih flavtistih. Na državnem
tekmovanju mladih glasbenikov je leta 1995 prejela 1. nagrado kot solistka, 1997. leta pa 1. nagrado s kvartetom flavt v kategoriji komornih
skupin. Leto kasneje se je uspešno udeležila tudi mednarodnega flavtističnega tekmovanja v Bayreuthu. V času študija je bila članica kvarteta flavt Flavte brez meja, s katerim je posnela nekaj komornih del za
arhiv radia Slovenija, sodelovala je tudi s simfoničnim orkestrom RTV
Slovenija, orkestrom opere in baleta SNG, policijskim in vojaškim orkestrom. Občasno še vedno nastopa solistično ali v različnih komornih zasedbah. Poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani
in Glasbeni šoli Kamnik. Njeni učenci uspešno nastopajo in se udeležujejo tekmovanj ter nadaljujejo glasbeno šolanje na višjih stopnjah. Od
leta 2006 sodeluje v študijski in razvojno raziskovalni projektni skupini
za povezave na glasbenih šolah na Zavodu RS za šolstvo. Od leta 2016
je bila dve leti aktivno vključena v projekt formativnega spremljanja na
Zavodu RS za šolstvo. Od leta 2017 se v okviru doktorskega študija Univerze na Primorskem še posebej ukvarja z raziskovanjem učnega procesa pri individualnem pouku flavte. Ob tem se osredotoča predvsem
na celostni pristop k učenju vsakega posameznika. Redno se udeležuje
tako seminarjev s priznanimi flavtisti kot tudi mednarodnih konferenc
s področja pedagogike in kognitivne znanosti. Pri tem dodatno izpopolnjuje svoje pedagoško znanje, ki ga v praksi nadgrajuje z najnovejšimi in naprednimi metodološkimi spoznanji. Od leta 2008 je umetniški
vodja Poletne glasbene šole v Zrečah.

KLEMEN LEBEN

je študiral harmoniko na Sibelius
Academy v Helsinkih v razredu prof. Mattija Rantanena in na Visoki šoli
za glasbo FRANZ LISZT Weimar v mojstrskem razredu prof. Ivana Kovala, ki ga je opravil s „bravurozno umetniško stvaritvijo“. Udeležil se je
večih tekmovanj doma in na tujem, kjer je praviloma posegal po najvišjih mestih. Kot najtehtnejše velja omeniti prve nagrade v Castelfidardu, Pulju in Klingenthalu. Nagrade in ugodne kritike strokovne javnosti so mu odprla vrata na koncertne odre uglednih prizorišč in festivalov
v Evropi in severni Ameriki. Tako je muziciral v okviru eminentnih festivalov Salzburger Festspiele, Zagrebški biennale, Lange Nacht der Musik Dunaj, Festival umetnikov harmonike Kragujevac, Ljubljanski festival in na uglednih prizoriščih, kot so Slovenska filharmonija, Cankarjev
dom, Konzerthaus Berlin, Semperoper Dresden, Gewandhaus Leipzig,
Festspielhaus Baden Baden, Waldbühne Berlin, KKL Luzern in Haus
für Mozart Salzburg. Kot solist je nastopil z orkestri Kammersymphonie Berlin, Prague Philharmonic, Philharmonie Baden Baden, Simfoniki RTV Slovenija, Komorni godalni orkester SF itd. ter igral pod dirigenti,
kot so Christian Thielemann, Marco Armilliato, Ville Matvejeff, Michael
Sanderling, En Shao in drugi. Trudi se za uveljavitev harmonike kot koncertnega glasbila in v ta namen sodeluje s priznanimi domačimi in tujimi skladatelji (Kalevi Aho, Toshio Hosokawa, Lojze Lebič, Georg Katzer,
Matthias Pintscher, Nina Šenk...). Skozi ta sodelovanja nastajajo nova
dela, ki so stalnica na Lebnovih koncertnih programih in hkrati širijo repertoar klasične harmonike. Poleg originalnih del za harmoniko 20. in
21. stoletja obsega njegov repertoar v enaki meri tudi dela mojstrov iz
obdobij renesanse, baroka, klasike in romantike. Sledi njegovega glasbenega udejstvovanja je moč najti tudi v obliki posnetkov v arhivih radijskih in televizijskih hiš (RTV Slovenija, ZDF, ORF, SWF, Deutschland
Radio Kultur, RAI, HRT). Med mnogimi odličnimi kritikami velja omeniti
besede akademika Lojzeta Lebiča „Poustvaritev je bila pravi sijaj“ in pa
solistični recital na 28. Zagrebškem bienalu, kjer je harmonika solistično
zazvenela prvič v 54. letni zgodovini tega elitnega festivala za sodobno
glasbo. Hkrati pa je bil ta „izjemen koncert“ s strani časnika Kulturpunkt
ocenjen kot „najboljši trenutek“ celotnega bienala. Kljub dejstvu, da je

glavnina umetniškega delovanja namenjena resni glasbi, pa je Klemen
Leben kot harmonikar dobrodošel gost tudi v drugih glasbenih vodah,
kjer je sodeloval z uglednimi glasbeniki narodnozabavne glasbe, šansona, tanga ali pa improvizirane glasbe... Poleg poustvarjanja pa se Leben
udejstvuje tudi na področju skladanja in aranžiranja: piše za raznorazne
zasedbe -od solističnih do orkestralnih del, le-ta pa so zazvenela doma
in na tujem (Nemčija, Švica, Italija, Srbija...)

DUŠAN SODJA

izhaja iz glasbene družine. Prve glasbene korake je začel pri očetu flavtistu Lovru, kjer se je učil kljunasto
flavto. Klarinet se je pričel učiti pri Alojzu Zupanu, pri katerem je tudi
diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Magistrski študij je zaključil na Univerzi Mozarteum v Salzburgu pri Aloisu Brandhoferju, specialni študij komorne glasbe pa je končal na Visoki šoli za glasbo v Kölnu pri Anthonyju Spiriju. Za izvedbo Mozartovega Koncerta za klarinet
je leta 1995 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Kot solist je igral z
mnogimi orkestri: z orkestrom Slovenske filharmonije, s Slovaškim komornim orkestrom Bohdana Warchala, Cappello Istropolitano, Celjskim
godalnim orkestrom. Že od študentskih dni je strasten komorni glasbenik - tako je leta 1994 skupaj s pianistko Tatjano Kaučič ustanovil Duo
Claripiano. Koncertirata po vsej Evropi in Ameriki, od Edinburgha, Stockholma, Berlina, Prage, Beograda, Leipziga do Madrida, Los Angelesa in
Erevana. Za njiju so številni slovenski skladatelji napisali več kot 40 novih skladb, ki sta jih tudi posnela za Radio Slovenija. Skupaj sta posnela pet zgoščenk: Legende iz leta 2000, za katero je kritik v BBC Music
Magazine napisal: “Skozi ves recital sta oba izvajalca bleščeče nenarejena, kar kaže na njuno pristno strast do glasbe.” Album Srečanja
izključno s skladbami slovenskih skladateljev je dobil odlične kritike v ameriški reviji The Clarinet. Plošča Romantic Claripiano z najlepšimi romantičnimi sonatami je bila pohvaljena z besedami: “Igra
obeh interpretov je čarobna. Velika raznovrstnost tonskih barv s strani obeh instrumentov, skupaj s pretanjeno niansiranim fraziranjem,
sta posledica izjemnega sodelovanja.” Njuna jubilejna plošča “20 Claripiano” je izšla leta 2014 v založbi ZKP RTV Slovenija (Debussy, Finzi, Lutoslawski, Lebič, Lipovšek, Matičič, Rančigaj). Najnovejša plošča
“V objemu dvojine” je izšla avgusta 2017 pri ZKP in vsebuje koncertne
skladbe slovenskih skladateljev, ki so jih napisali na slovenske ljudske
motive. Od leta 2011 se udeležuje Mednarodnega srečanja klarinetistov
“ClarinetFest” (Los Angeles, Assisi, Madrid, Orlando-Florida). Dušan
Sodja je bil v letih 2001-2005 docent pri “Junge Kärntner Bläserphilharmonie” v Celovcu, od leta 2006 pa je mentor za klarinet na OrkesterKampu. Na poletni šoli v Termah Zreče sodeluje od leta 2013. Zaposlen
je v orkestru Slovenske filharmonije in poučuje klarinet na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani. Od leta 2014 igra na klarinete nemškega izdelovalca Schwenk&Seggelke.

KARMEN ZIDAR KOS

je svojo glasbeno pot pričela na Glasbeni šoli Celje z učenjem klavirja prof. Renati Pinter in
prof. Benjaminu Govže. Tri leta kasneje je pričela še z učenjem citer
prof. Petru Napretu na GŠ Fran Korun Koželjski Velenje. Leta 2012 je
uspešno zaključila umetniško gimnazijo v Velenju, glavni predmet
orgle pri mag. Emi Zapušek, prof.. Njeno veselje do glasbe je bilo od
nekdaj razpeto med orglami in citrami. Je uspešna glasbenica in dobitnica številnih nagrad ter priznanj. Leta 2016 je z odliko (glavni predmet citre) diplomirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče München
pri doc. prof. Georgu Glaslu. Sedaj poučuje na glasbenih šolah v Ribnici in Sevnici ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Poleg tega pa v duetu s sestro Neli, ki je prav tako uspešna citrarka, redno koncertira po Sloveniji in tujini.

META KORENJAK

je sama lahko postala profesorica
kitare predvsem zaradi svojih petih učiteljev. Hervin Jakončič je v Glasbeni
šoli Mengeš odkril njen talent in jo navdušil za nadaljevanje učenja na srednji stopnji. Profesor Tomaž Šegula ji je na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani
vzbudil ljubezen do klasične glasbe in s svojimi bogatimi pedagoškimi izkušnjami poskrbel, da je lahko napredovala na vseh področjih kitarskega

poustvarjanja. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani jo je profesor Andrej
Grafenauer s sistematičnim pristopom h tehniki in interpretaciji postavil
na nov nivo, s katerim je lahko leta 2003 zmagala na Tekmovanju mladih
glasbenikov Republike Slovenije in kasneje uspešno koncertirala po vsej
Sloveniji. V času študija je pri pouku komorne igre pod mentorstvom profesorja Igorja Sajeta razvijala muzikalnost in občkutek za skupno igro. Po
končanem študiju se je zaposlila na Glasbeni šoli Rakovnik in kmalu ugotovila, da je znanje nekaj, česar nikoli ni dovolj. Ta občutek je bil tako močan, da se je odločila ponovno vrniti med študente in ves svoj čas posvetiti
kitari. Vpisala se je na magistrski študij, smer koncertna kitara, na Konservatorij v Maastrichtu na Nizozemskem. Dve leti je bil njen mentor maestro
Carlo Marchione, pri katerem se je naučila spraševati, dvomiti, razmišljati in odločati. S pomočjo maestra in sošolcev z vsega sveta se je začela zavedati svojih sposobnosti in jih tudi ceniti. Po dveh letih študija se je vrnila
nazaj na Rakovnik, kjer mladim kitaristom posreduje svoje znanje in ljubezen do glasbe.

SIMON KLAVŽAR

je profesor tolkal in komorne glasbe na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani ter docent na Akademiji
za glasbo v Ljubljani. Poleg pedagoškega dela se intenzivno posveča predvsem komorni glasbi in redno sodeluje z ansambli Ensemble Modern Frankfurt, Sonemus Sarajevo, Neofonia Ljubljana, Kompulz in OL-SK duo. Oder
si je med drugim delil s člani organizacije Lincoln Chamber Music Society
New York ter glasbeniki, kot so Peter Sadlo, Alexej Gerassimez, Katarzyna
Mycka, Stefan Hussong, Annika Treutler in Luka Juhart. Klavžarjeva najpomembnejša aktivnost poleg poučevanja je njegov tolkalni duo Drumartica, ki ga od leta 2006 tvori z Jožetom Bogolinom. Duo je prejel sledeče
nagrade: drugo nagrado in nagrado publike v Luksemburgu (International Percussion Competition Luxembourg 2009, prva nagrada ni bila podeljena), prvo nagrado v Plovdivu, Bolgarija (PENDIM Percussion Competition 2009), prvo nagrado ex-auquo v Veroni, Italija (Salieri-Zinetti Chamber
Music Competition 2012), tretjo nagrado v Veroni, Italija (Salieri-Zinetti
Chamber Music Competition 2011), nagrado publike v mestu Almere, Nizozemska (Almere Chamber Music Competition 2011), nagrado publike na
koncertu Musical Olympus v dvorani Carnegie Hall, New York 2010, prvo
nagrado ex-aequo v Münchnu, Nemčija (Gasteig Kulturkreis Wettbewerb
2012), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani 2009. Od leta 2006 je Klavžar z duom Drumartica koncertiral v ZDA, Španiji, Rusiji, Luksemburgu, Italiji, Nemčiji, Avstriji, Švici, Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem. V obliki mojstrskih tečajev je poučeval na univerzah Western Washington University (WA,
ZDA), Furman University (SC, ZDA), Birmingham Conservatory (Velika Britanija), Estonian Academy of Music and Theater (Talin, Estonija) in na Konservatoriju v Salernu (Salerno, Italija) ter na seminarjih festivala Albolote
(Granada, Španija), Teden marimbe Ivane Bilić (Samobor, Hrvaška), tolkalni
festival Tenerife (Tenerife, Španija) in tolkalni festival Merza (Galicija, Španija). Z duom je med drugim nastopal v dvoranah Carnegie Hall (New York),
Hermitage Theater (St. Petersburg), Berlinska filharmonija (Berlin), Auditorio de Tenerife (Kanarski otoki, Španija), Künstlerhaus München (Nemčija), in Kennedy Center (Washington DC) ter na drugih uglednih prizoriščih
Maryville College (TN, ZDA), Avstrijska ambasada v ZDA (Washington DC),
Ljubljanski festival (Slovenija) in festival Emilia-Romagna (Italija). Klavžar je nastopal tudi na festivalih Mecklenburg-Vorpommern (Nemčija, 2010)
in Wolfsburg Movimentos (Nemčija, 2011 in 2015). Leta 2015 je kot solist izvedel delo B. Kosa: Koncert za marimbo in bas klarinet s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija na Svetovnih glasbenih dnevih. Redno koncertira tudi
na festivalu Slowind, v koncertnem ciklu Predihano v Cankarjevem domu in
v sodelovanju s projektom Mini.Musik izvaja koncerte za otroke v Nemčiji.
Leta 2017 je bil član tolkalnega ansambla World Percussion Group (Svetovna tolkalna skupina) na turneji po Angliji in Skandinaviji. Z Jožetom Bogolinom od leta 2014 kurira tudi abonma klasične glasbe na Metelkovi v Ljubljani. Simon Klavžar je tolkala študiral na univerzah v Ljubljani (Prof. Boris
Šurbek, 2006-2010), Münchnu (Prof. Peter Sadlo, 2010-2012) in Frankfurtu (International Ensemble Modern Academy, 2012-2013). Leta 2012 je izdal
zgoščenko Drumartica I., leta 2016 pa z OL-SK duom ploščo Saxala. Njegovi sponzorji so Adams (Nizozemska), Innovative Percussion (ZDA) in Manic Drum (Slovenija).

TATJANA KAUČIČ je diplomirala iz klavirja na lju-

bljanski Akademiji za glasbo, zatem je študirala na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, kjer je leta 1999 prejela naziv magistre umetnosti v razredu Brigitte Engelhard. Specialni študij komorne glasbe je opravila pri
Anthonyju Spiriju na Kölnski Visoki šoli za glasbo. Krstno je izvedla številne skladbe skladateljev Uroša Kreka, Riccarda Fabrisa, Nenada Firšta,
Lojzeta Lebiča, Janeza Matičiča, Wilme Paterson, Iva Petrića, Primoža Ramovša, Ljuba Rančigaja, Črta Sojarja Voglarja, Petra Šavlija, Slavka Šuklarja, Bruna Strobla, Jake Puciharja, Thomasa Daniela Schleeja. Leta 2001 je posnela ploščo ‘Sonate za pihala in klavir’ skladatelja
Iva Petrića. Spomladi 2007 je pri založbi Pizzicato izšla njena solistična klavirska plošča ’Riflessi Mitteleuropei’ z deli italijanskega sodobnega skladatelja Riccarda Fabrisa. S soprogom, klarinetistom Dušanom
Sodjo, sta leta 1994 ustanovila duo Claripiano. Koncertirata po številnih
evropskih koncertnih odrih, njuna najodmevnejša gostovanja so: Festival Fringe v Edinburghu, Festival Carinthischer Sommer, ljubljanski Poletni Festival, Akademija za komorno glasbo v Montepulcianu, Mendelssohnova hiša in Griegovo združenje v Leipzigu ter Mednarodni glasbeni
festival v Erevanu. Posnela sta pet skupnih zgoščenk: ‘Legende’(2000)
z deli skladateljev 20. stoletja, ki je bila odlično ocenjena v angleški reviji BBC Music Magazine; ‘Srečanja’(2004) z deli slovenskih skladateljev, ki so jima skladbe tudi posvetili; ’Romantic Claripiano’ (2012) z romantičnimi sonatami Brahmsa, Schumanna in Saint-Saënsa, ki jo je
izdala Slovenska filharmonija; ’20 Claripiano’(2014) pa je njuna jubilejna zgoščenka, ki je izšla pri ZKP RTV ob njuni dvajsetletnici skupnega
umetniškega delovanja. Leto 2016 sta posvetila projektu Slovenska ljudska glasba v koncertni preobleki za Duo Claripiano, na njuno pobudo je
nastalo osem novitet po slovenskih ljudskih motivih skladateljev Andreja Makorja, Katarine Pustinek Rakar, Helene Vidic, Tadeje Vulc, Tomaža
Habeta, Petra Šavlija, Andreja Missona in Janija Goloba. Tako je avgusta 2017 izšla plošča “V objemu dvojine” pri ZKP RTV in notna zbirka pri
Društvu slovenskih skladateljev. Del projekta sta julija 2017 predstavila tudi na Mednarodnem srečanju klarinetistov v Orlandu na Floridi. Tatjana Kaučič je zaposlena kot pianistka v Zboru Slovenske filharmonije.

SLAVEN KULENOVIĆ

je eden najvidnejših dirigentov mlajše generacije na Slovenskem. Je dirigent in umetniški vodja Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik, vodi tudi simfonični orkester Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Dirigiral je Orkestru
Slovenske filharmonije, Sarajevski filharmoniji, Simfoničnem orkestru
SNG Ljubljana, Simfoničnem orkestru SNG Maribor, Simfoničnem orkestru Akademije za glasbo, Pihalnemu orkestru AG, Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija, Simfoničnemu orkestru romunskega radia in mnogi
drugim orkestrom. Je vsestranski glasbenik s pretanjenim čutom za različne glasbene sloge. Med vrhunci dosedanjega umetniškega udejstvovanja velja omeniti odmevni gostovanji s Simfoničnim orkestrom KGBL
v Bosni in Hercegovini (Sarajevo in Zenica), Nemčiji (Dresden) in na Madžarskem (Budimpešta) ter dirigentski nastop na Svetovnih glasbenih
dnevih 2015. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je najprej študiral klavir
v razredu Dubravke Tomšič Srebotnjak, kjer je leta 2007 z odliko (diploma Summa cum laude) tudi diplomiral, nato pa še dirigiranje v razredu
Milivoja Šurbka. Študij dirigiranja je zaključil leta 2009. V času študija je
prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo za odlično interpretacijo
Mozartovega Klavirskega koncerta št. 24 v c-molu. S solističnimi recitali in kot član komornih zasedb je nastopal v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Južni Koreji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini in v Sloveniji. Kot solist je
nastopil z Orkestrom Slovenske filharmonije in s Simfoničnim orkestrom
Akademije za glasbo v Ljubljani, izpopolnjeval pa se je tudi na številnih
dirigentskih mojstrskih tečajih (Mark Stringer, George Hurst, Wolfgang
Dörner, Klaus Arp, Andrey Boreyko, George Pehlivanian). Kot dirigent je
sodeloval pri krstnih izvedbah del priznanih slovenskih skladateljev (Tomaž Habe, Katarina Pustinek Rakar, Helena Vidic), dejaven pa je bil tudi
kot korepetitor v SNG Maribor in v SNG Ljubljana. Slaven Kulenović je
iskan kot korepetitor in umetniški sodelavec, ki se udejstvuje tudi kot
glasbeni aranžer in producent. Trenutno je zaposlen kot profesor klavirja in komorne glasbe na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

