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Predstavitev sezone Carpe artem 2019/2020

Osma koncertna sezona Carpe artem, ki nosi 
naslov Odsevanja, je zasnovana na ciklu vsebinsko 
in značajsko raznolikih šestih koncertov, ki črpa
jo iz glasbene zakladnice petih stoletij od najbolj 
priljubljenih del komorne glasbe do sodobnih, 
drznih in redko izvajanih kompozicij ter zanimi
vih in nenavadnih zasedb. V programu celotnega 
cikla nas zanimajo povezave med velikimi klasični
mi deli in novimi skladbami, ki so jim služile kot 
navdih: Schubert in Svete, Žuraj in drugi slovenski 
skladatelji; nemara med skladatelji sodobniki: Tele
mann in Bach, Brahms in Clara Schumann, Mozart 
in Mysliveček ― ali pa skozi zgodovino: Schubert 
in Penderecki, Brahms in Savin.
 Na prvem koncertu, poimenovanem 
Razkritje večnosti, bo izveden Schubertov godal
ni kvintet, za mnoge eno izmed najžlahtnejših del 
klasične glasbe, ki je navdahnilo vrsto mlajših skla
dateljev. Za enako zasedbo bo letošnji prejemnik 
nagrade Prešernovega sklada Tomaž Svete napisal 
novo skladbo. Komorno zasedbo bo vodila violini
stka Eszter Haffner, profesorica na Kraljevem kon
servatoriju v Kopenhagnu.
 Na drugem koncertu z naslovom 
Brezčasna ujemanja bo na sporedu Kvartet Krzy
stofa Pendereckega, ki ga je navdihnil prav Schu
bertov kvintet iz našega prvega koncerta sezone, 
Martinůjeva Serenada in klasični Hummlov kvartet 
za klarinet in godala v izvedbi komorne zasedbe 
z gostom Tadejem Kenigom, soloklarine tistom 
ljubljanske opere in profesorjem na ljubljanski 
Akademiji za glasbo.

www.carpeartem.eu

Koncertni cikel Carpe artem nastaja v produkciji Društva za komorno glasbo Amadeus 

v koprodukciji s SNG Maribor.
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 Tretji koncert bo posvečen dvestoletnici rojstva Clare Schumann in njenemu prijatelj
stvu z Johannesom Brahmsom. Na sporedu bo tudi delo slovenskega skladatelja Rista Savina, 
ki mu je bil vzornik prav Brahms. Pianistka Maja Gombač bo oblikovala klavirski kvartet z 
violinistom Miladinom Batalovićem, violistko Nežo Papler in violončelistom Nikolajem Sajkom.
 Program januarskega koncerta, ki smo ga poimenovali Odmev se pojavi (po verzu iz 
Schubertovega samospeva), je oblikoval skladatelj Vito Žuraj. Slišali bomo izbor Schubertovih 
samospevov v izvedbi sopranistke Nike Gorič in pianista Ferdinanda Mussutta ter slovenske 
skladbe, ki so nastale v zadnjih nekaj letih, med njimi bo v Sloveniji prvič izvedena skladba 
Schub’rdy G’rdy Vita Žuraja, pri kateri je po lastnih besedah “stisnil Schubertove samospeve 
skozi napravo za mletje mesa in ustvaril novo skladbo”. Na koncertu bo sodeloval tudi izjemni 
akordeonist Stefan Hussong, ugledni solist in profesor na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu.
 Slavni boter, neminljivi prijatelj je naslov petega abonmajskega koncerta, ki bo baročni 
večer nemških mojstrov Bacha in Telemanna, začinjen s skladbo Alda Kumarja. Mariborskim 
glasbenikom se bosta pridružila v Londonu delujoči flavtist Boris Bizjak in čembalist Tomaž 
Sevšek Šramel.
 Ogenj, espri, življenje so besede, s katerimi je Mozart opisal svojega prijatelja,  češkega 
skladatelja Josepha Myslivečka. Njegova dela je mlajši Mozart občudoval in se po njih zgledoval. 
Kot kontrast klasicizmu bo zazvenelo delo češkega skladatelja Gideona Kleina, ki mu je zgodovi
na obrnila hrbet, umorjen je bil v koncentracijskem taborišču med 2. svetovno vojno, star 26 
let. Izvajalce šestega koncerta našega cikla bo vodil oboist Matej Šarc, solist orkestra Slovenske 
filharmonije in profesor na ljubljanski Akademiji za glasbo.

  Komorno glasbo pogosto opisujejo kot glasbeni pogovor med prijatelji. Pe
nerecki je o zaključku svojega kvarteta povedal: “Vsak izmed prijateljev, ki so se zbrali na večerji, 
je imel med obrokom kaj povedati, a so se tako dobro poznali, da ni treba povedati vsega do 
konca.” Da bi poslušalci še z večjim užitkom prisluhnili našim muziciranjem in globlje razumeli 
misli, ki so v delih ostale neizrečene, bomo pred vsakim koncertom pripravili pogovor, kjer bodo 
predstavljeni izvajalci, izvedeli pa bomo tudi zanimivosti o delih izbranega repertoarja.

Prepustite se glasbi in uživajte!

Nikolaj Sajko, programski vodja cikla Carpe artem

Program
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1. koncert: Razkritje večnosti
3. oktober 2019, Kazinska dvorana SNG Maribor

19.00 - pogovor z glasbeniki in predstavitev glasbenih del
19.30 - koncert

Program:
Tomaž Svete: Quartett  krstna izvedba novega dela po naročilu
Društva za komorno glasbo Amadeus
Franz Schubert: Kvintet v C-duru, D. 956 za violini, violo in violončela
 
Izvajalci:
Eszter Haffner, violina
Miladin Batalović, violina
Levente Gidró, viola
Andrej Petrač, violončelo
Nikolaj Sajko, violončelo

Predkoncertni pogovor bo moderiral Benjamin Virc.
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2. koncert: Brezčasna ujemanja
20. november 2019, Kazinska dvorana SNG Maribor

19.00 - pogovor z glasbeniki in predstavitev glasbenih del
19.30 - koncert

Program:
Johann Nepomuk Hummel: Kvartet za klarinet, violino, violo in violončelo v Es-duru, S. 78 
****
Krzystof Penderecki: Kvartet za klarinet in godalni trio
Bohuslav Martinů: Serenada v F-duru za violino, violo, dva klarineta in violončelo, H. 334

Izvajalci:
Tadej Kenig, klarinet
Domen Marn, klarinet
Matej Haas, violina
Neža Papler, viola
Gorazd Strlič, violončelo

Predkoncertni pogovor bo moderirala Anuša Plesničar.
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3. koncert: Clara, draga Clara
11. december 2019, Kazinska dvorana SNG Maribor

19.00 - pogovor z glasbeniki in predstavitev glasbenih del
19.30 - koncert

Program:
Clara Schumann: Klavirski trio v g-molu, op. 17
Risto Savin: Klavirski trio št. 2 v g-molu
****
Johannes Brahms: Kvartet št. 3 v c-molu, op. 60 za klavir, violino, violo in violončelo

Izvajalci: 
Maja Gombač, klavir
Miladin Batalović, violina
Neža Papler, viola
Nikolaj Sajko, violončelo

Predkoncertni pogovor bo moderirala dr. Karmen Salmič Kovačič.
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4. koncert: Odmev se pojavi
30. januar 2020, Kazinska dvorana SNG Maribor

19.00 - pogovor z glasbeniki in predstavitev glasbenih del
19.30 - koncert

Program:
Franz Schubert: Die Forelle, D. 550; Rastlose Liebe, D. 138, An die Musik, D. 547
Uroš Rojko: ObSession za akordeon in tolkala
Franz Schubert: Erlkönig, D. 328; Ständchen, D. 957
Federica lo Pinto: Confusione za akordeon in klavir
Franz Schubert: Hirt auf dem Felsen, D.965 
Vito Žuraj: Schub’rdy G’rdy za sopran, akordeon, tolkala in klavir

Izvajalci:
Nika Gorič, sopran
Aljaž Beguš, klarinet
Stefan Hussong, akordeon
Simon Klavžar, tolkala
Ferdinando Mussutto, klavir
Vito Žuraj, izbor programa, dirigent

Predkoncertni pogovor bo moderiral Benjamin Virc.
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5. koncert: Slavni boter, neminljivi prijatelj
5. marec 2020, Kazinska dvorana SNG Maribor

19.00 - pogovor z glasbeniki in predstavitev glasbenih del
19.30 - koncert

Program:
Johann Sebastian Bach: Sonata za za dve flavti in basso continuo v G-duru, BWV 1039
Johann Christian Bach: Kvartet za dve flavti, violo in violončelo, op. 19, št. 1
****
Aldo Kumar: Jutra za flavto in čembalo
Georg Philipp Telemann: Kvartet za flavti, violončelo in čembalo v d-molu, “Tafelmusik”, 
TWF 43:D1
Georg Philipp Telemann: Kvartet za flavto, violino, violo in čembalo v g-molu, “Tafelmusik”, 
TWF 43:G4

Izvajalci: 
Boris Bizjak, flavta
Tomaž Sevšek Šramel, čembalo
Mateja Kremljak Hotko, flavta
Maja Peternel, violina
Nejc Mikolič, viola
Nikolaj Sajko, violončelo

Predkoncertni pogovor bo moderirala Anuša Plasničar.
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       6. koncert: Ogenj, espri, življenje
14. maj 2020, Kazinska dvorana SNG Maribor

19.00 - pogovor z glasbeniki in predstavitev glasbenih del
19.30 - koncert

Program:
Josef Mysliveček: Oktet v Es-duru, št. 1 za oboi, klarineta, rogova in fagota
Gideon Klein: Divertimento za pihalni oktet
****
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenada, K. 375 za oboi, klarineta, rogova in fagota
 
Izvajalci:
Matej Šarc, oboa
Monika Babič, oboa
Lovro Turin, klarinet
Evgen Celcer, klarinet
Sarah Akif, rog
Klever Felicio, rog
Miha Petkovšek, fagot
Anzhelika Chernykh, fagot

Predkoncertni pogovor bo moderirala dr. Karmen Salmič Kovačič.
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Izvenabonmajski koncert: klavirski recital
18. februar 2020 ob 19.30, Kazinska dvorana SNG Maribor

Izvajalec:
Motiejus Bazaras, klavir

Program:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: izbor skladb
Lucijan Marija Škerjanc: Preludiji  izbor
György Ligeti: Etude za klavir, 1. zvezek
Claude Debussy: Images
Maurice Ravel: Suita „Gaspard de la Nuit”

Motiejus Bazaras se je rodil leta 1987 v 
družini pianistov. Študiral je v Kaunasu 
na glasbeni gimnaziji J. Naujalis v razredu 
Rymantėja Šerkšnytėja in na konservatori
ju J. Gruodisa v razredu Sonate Bielionytė. 
Na litovski akademiji za glasbo in gleda
lišče je študiral pri profesorjih Zbignevasu 
Ibelgauptasu, Sergeju Okrušku in Petrasu 
Geniušasu. V okviru izmenjave študentov 
je študiral tudi na Visoki šoli za glasbo in 
gledališče v Hamburgu pri profesorju Vol
ker   ju Banfieldu. Nastopil je kot solist na več 
kot 20 mednarodnih klavirskih tekmovanjih 
in v večini izmed njih postal nagrajenec. Med 
njimi velja omeniti: veliko nagrado na medn
arodnem tekmovanju Balys Dvarionas v Lit
vi (2002), prvo nagrado na 6. mednarod
nem tekmovanju Stasys Vainiūnas v Litvi 
(2010) in diplome na 6. in 7. mednarodnem 
tekmovanje Mikalojusa Konstantinasa Čiur
lionisa v Litvi (2011 in 2015). Leta 2013 
je na klavirskem tekmovanju Jāzeps Vītols v 
Rigi osvojil 2. nagrado. Nastopil je z mnogi
mi orkestri: s komornimi orkestri iz Kau
nasa in Talina, mestnim orkestrom Kaunas, 
litovskim narodnim simfoničnim orkestrom, 
litovskim državnim simfoničnim orkestrom 
in simfoničnim orkestrom iz Plovdiva.

Prizadeva si razširiti obseg svojih glasbenih 
interesov: kot pianist oziroma klaviaturist 
redno nastopa tudi z džezovskimi, rock in 
drugimi žanrskimi zasedbami, sodeluje na 
festivalih in glasbenih projektih, prireja in 
sklada glasbo. Razvoj in utelešenje takšnih 
različnih kreativnih idej prispeva čudovita 
ekipa, sestavljena iz bratov multiinstrumen
talistov  Mykolasa Bazarasa in Benediktasa 
Bazarasa. Deluje kot učitelj klavirja na kon
servatoriju J. Gruodis v Kaunasu in kot pre
davatelj na Tehniški univerzi Kaunas. Leta 
2017 je na litovski akademiji za glasbo in 
gledališče zagovarjal doktorat. Glavna naloga 
njegovega umetniškega doktorata z naslo
vom “Uporaba neakademske glasbene prakse 
pri usposabljanju akademskega pianista” je 
razviti usklajevanje med različnimi glasben
imi kulturami za boljši glasbeni rezultat in 
razmisliti o neakademskih praksah izvajanja 
v okviru znanstvenega pristopa. Pianist sledi 
nadaljnjim raziskovanjem področij, ki vklju
čujejo interakcije akademske in neakadem
ske glasbe z vidika izvajalskih praks, pa tudi 
iskanje izboljšav v konstrukciji klavirja.



2120

Hornistka Sarah Akif je srednjo stopnjo šolanja 
zaključila v razredu profesorja Borisa Dvoršaka na 
Konservato riju za glasbo in balet Maribor, študij 
roga pa je z odliko končala v letu 2017 pod men
torstvom red. prof. Boštjana Lipovška na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani. V študijskem letu 2014/2015 
se je eno leto izpopolnjevalna na Visoki šoli za glas
b o in odrsko umetnost Frankfurt pri profesorju Esi 
Tapaniju. Dodatno se je izobraževala pri Johann
esu Hinterholzerju, Radovanu Vlatkoviću, Radeku 
Babo raku, Saar Bergerju, Michaelu Holtzlu, Chris
tianu Lampertu, Luizu Garcii, Boštjanu Lipovšku, 
Paolu Mendesu, Esi Tapaniju, Sarah Willis in Daleu 
Clevengerju.
Na tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov je 
leta 2011 prejela drugo nagrado in srebrno plake
to, na mednarodnem tekmovanju v Novem Sadu 
(2011) je osvojila zlato priznanje in na med
narodnem tekmovanju v Varaždinu (2016) prvo 
nagrado. Leta 2018 je kot solistka izvedla koncert 
za rog in orkester št. 1 Richarda Straussa z ork
estrom SNG Maribor.

Monika Babič je solo oboistka Slovenskega narod
nega gledališča Maribor. Študirala je pri Emanuelu 
Abbühlu na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Mannheimu, pred tem pa magistrirala 
na Akademiji za glasbo Ljubljana v razredu Mateja 
Šarca. Zelo je predana orkestrski in komorni igri, 
večkrat sodeluje z Orkestrom Slovenske filhar
monije, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija kot 
substitutka, v tujini pa se je predstavila z Norveškim 
simfoničnim orkestrom Ungdomssymfonikerne. Je 
večkratna prejemnica zlate plakete na tekmova nju 

Sodelujoči glasbeniki

Miladin Batalović je z devetimi leti začel igrati 
violino v Kragujevcu, končal Glasbeno gimnazijo 
Kornelije Stanković v Beogradu, kjer je kot solist 
z orke strom nastopil z Bruchovim koncertom 
v gmolu in prejel nagrado za izjemne dosežke. 
Študiral je v Stuttgartu pri Gerhardu Vossu in 
Antoniu Spillerju in z odliko dokončal magistr
ski študij sodobne glasbe pri profesorju Joachimu 
Schallu. V sezoni 2005/06 je bil član münchen
skega radijskega orkestra in sočasno obiskoval 
mojstrske tečaje pri Wolframu Königu in Jorgeju 
Sutilu. Od leta 2007 je vodja drugih violin v Sim
foničnem orkestru SNG Maribor.

Klarinetist Aljaž Beguš, študentski Prešernov na
grajenec, je diplomiral na ljubljanski Akademiji za 
glasbo v razredu Jožeta Kotarja, podiplomski študij 
pa je zaključil na prestižni Escuela Superior de Mu
sica Reina Sofia v Madridu pri Michelu Arrignonu. 
Šolal se je na mojstrskem tečaju na akademiji 
Ville croze in zmagal na mnogih tekmovanjih, bil 
je polfinalist tekmovanja EBU New Talent v Bra
tislavi in s kvintetom Spirito tekmovanja ARD. 
Kot komorni glasbenik je delil oder z izjemnimi 
glasbeniki (Dag Jensen, Nicholas Daniel, Enrico 
Bronzi, Bruno Canino, Dora Schwarzberg, Loren
za Borrani, Alexander Lonquich, Maria Joao Pires, 
Ensemble MidtVest), kot solist je nastopal z ork
estrom Slovenske filharmonije (v katerem je zdaj 
zaposlen), Simfoniki RTV Slovenija, Mladinskim 
orkestrom Gustav Mahler, Jenaer Philharmonie, 
Orquesta da camara de Escuela Superior de Musica 

TEMSIG, v posebno čast pa si šteje izvedbo Kon
certa za oboo in orkester Richarda Straussa z ork
estrom Slovenske filharmonije, kjer je nastopila kot 
solistka. Za izvedbo je bila s strani Akademije za 
glasbo nagrajena s študentsko Prešernovo nagrado.
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Reina Sofia, Orchestra da Camera di Mantova, s 
pihalnim orkestrom ljubljanske akademije za glasbo 
ter z Big bandom RTV Slovenija. Nastopil je na 
festivalih BBC Proms, Luzern Festival, Young Euro 
Classics, Bolzano Festival, Mantova Chambermusic 
Festival, Salzburger Festspiele in Kammermusikfest 
Lockenhaus.

V Londonu delujoči slovenski flavtist Boris Bizjak 
se je izobraževal pri Igorju Hribarju, nato pri Jasen
ki Jelačič, diplomiral je na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani v razredu Fedje Rupla in hkrati študiral 
pri Marziu Contiju v Firencah. Podiplomski študij 
je opravil v Parizu, kjer sta bila njegova mentorja 
Pierre Yves Artaud in George Alirol. Je nagrajenec 
mnogih tekmovanj in koncertira kot solist ter ko
morni glasbenik. Nastopal je po Evropi, na Japon
skem, Kitajskem in v Združenih državah Amerike 
na prestižnih prizoriščih, kot so Koncertna dvorana 
v Pekingu, Konzerthaus v Berlinu, zagrebška dvora
na Lisinski, St. Martin in the Fields ter St. John’s 
Smith Square v Londonu, Slovenska filharmonija in 
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani. 
V letu 2016 je imel ob 25letnici samostojne Re
publike Slovenije serijo koncertov v Veliki Britaniji, 
ZDA in na Japonskem. Večkrat je sodeloval s Ko
mornim orkestrom slovenske filharmonije, nedavno 
pod vodstvom Dimitrija Sitkovetskega, s komornim 
orkestrom City of London, londonskim orkestrom 
Euphonia, s Solisti Divini, z ansamblom London 
Brandenburg Soloists in s simfoničnim orkestrom 
SNG Maribor. Njegov prvi CD vsebuje prvi posne
tek romantične skladbe Johannesa Frederika Froh
licha in Mozartovo Sonato v Dduru za dva kla
virja v novi priredbi za dve flavti in klavir, ki jo je 
posnel s flavtistom Markom Zupanom in pianistko 
Yoko Misumi.  Pred kratkim je posnel ploščo s pia
nistko Mario Canyigueral. Bizjak se ukvarja tudi z 
zvočnim inženiringom pri Hedone Records. Ne

davno je bil njegov CD s posnetki violinistke Lane 
Trotovšek in pianistke Marie Canyigueral nagra
jen s srebrno medaljo Global Music Awards 2016 
za mešanje in urejanje zvoka. Je tudi ustanovitelj 
bienal nega mednarodnega festivala komorne glasbe 
Blackheath in ansambla London Brandenburg Solo
ists, s katerim redno nastopa po Veliki Britaniji. V 
oktobru so 2017 gostovali na Japonskem, kjer je 
Bizjak ponovno koncertiral marca 2018.

Klarinetist Evgen Celcer je začel svojo glasbeno pot 
pri šestih letih. Kot prvega učitelja velja omeniti 
njegovega dedka Antona. Nižjo glasbeno šolo je 
končal v Slovenskih konjicah, šolanje je nadalje val 
na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor v razredu 
mag. Valterja Petriča. Leta 2005 je po uspešno 
opravljeni maturi nadaljeval šolanje na Univerzi 
za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu pod 
mentorstvom prof. Bertrama Eggerja pri katerem je 
junija 2009 diplomiral z odliko. Leta 2012 je pod 
istim mentorstvom diplomiral še iz magistrskega 
študija klarineta. V času šolanja se je udeleževal 
številnih seminarjev za klarinet in komorno glasbo 
pri priznanih glasbenikih: Gottfried Boisits, Wen
zel Fuchs, Volker Altmann, Mate Bekavac, Stephan 
Görner, Jože Kotar, Andreas Woyke, Antonio Pic
colotto. Od leta 2009 je član Sim foničnega orkestra 
Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Anzhelika Chernykh je študirala fagot na državnem 
konservatoriju v Sankt Peterburgu v razredu pro
fesorja K. Sokolova in zaključila magistrski študij v 
razredu profesorja M. Engelhardta na Državni uni
verzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti v Stutt
gartu. Je zmagovalka tekmovanj v Petrozavodsku v 
Rusiji in Lvovu v Ukrajini. Od leta 2014 je zapos
lena v Simfoničnem orkestru SNG Maribor, v ka
terem od leta 2016 igra prvi fagot.
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V Braziliji rojeni hornist Klever Felicio je svojo 
glasbeno pot pričel v cerkvenem ansamblu, pri 
katerem je kasneje sodeloval  tudi kot zborovski 
dirigent. Leta 2007 je bil sprejet na študij orkestr
skga in zborovskga dirigiranje na sloviti Univerzi v 
São Paulu v Braziliji. Hkrati je vpisal študij roga na 
Konservatoriju v São Caetano do Sul pri profesorju 
Nikolayu Genovemu. Kasneje mu je profesor roga 
Samuel Hamzen, pri katerem se je nadaljeval študij, 
odprl poklicno pot in mu omogočil, da se je kot 
učitelj pridružil socialnemu programu Guri Santa 
Marcelina in kot glasbenik izpo polnjeval v Ko
mornemu orkestru univerze São Paolo. Leta 2012 
je Klever spoznal slovenskega hornista Boštjana 
Lipovška na mojstrskem tečaju v Curitibi in leta 
2014 vpisal magistrski študij roga na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Sodeloval je z orkestri v Sloveni
ji, na Češkem in v Nemčiji.

Violist Levente Gidró, rojen v Romuniji, je končal 
akademijo za glasbo v razredu profesorice Leone 
Varvarichi v Brasovu in nadaljeval študij v Zürichu 
pri profesorju Christophu Schillerju. Sodeloval je s 
številnimi orkestri v Švici, Nemčiji, Romuniji in na 
Madžarskem.  Dodatno se je izobraževal na moj
strskih tečajih pri profesorjih Lászlu Kissu, Danu 
Mitu, Valeriju Pitulacu, Martinu Fuchsu, Györgyju 
Konrádu in Csabi Erdélyi. Deluje kot violist v Sim
foničnem orkestru Slovenskega narodnega gledali
šča Maribor in je član godalne zasedbe Trio Mari
bor, s katerim koncertira doma in v tujini.

Maja Gombač je z odliko zaključila študij klavirja 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Hin
ku Haasu, lansko jesen pa še na Univerzi za upo
dabljajočo umetnost v Gradcu pri prof. Markusu 
Schirmerju, kjer je prejela najvišjo možno oceno s 
pohvalo »summa cum laude«. Med študijem se je 
v okviru mednarodne izmenjave eno leto izpopol
njevala tudi pri profesorju Imreju Rohmannu na 
Mozarteumu v Salzburgu.
Kot solistka je sodelovala s komornim orkestrom 
Slovenske filharmonije, Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija, orkestrom SNG Opera in balet 
Ljubljana, orkestrom SNG Opera in balet Maribor, 
Luksemburškim komornim orkestrom in Ruskim 
filharmoničnim komornim orkestrom ter z njimi 
izvedla različne klavirske koncerte J. S. Bacha, W. 
A. Mozarta, L. van Beethovna in popularni Griegov 
klavirski koncert v a  molu. Kot del zasedbe sode
luje tudi s Salzburško filharmonijo.
Je nagrajenka številnih mednarodnih tekmovanj 
(Paul Harris, Davorin Jenko, Antonio Salieri, Rotary 
Club Valencia, Karlovac) in državnega tekmovanja 
TEMSIG, kjer je prejela dve zlati odličji: kot solist
ka (2016, posebna nagrada žirije za izvedbo ob
vezne skladbe) in kot komorna glasbenica (2014, 
posebna nagrada žirije za osvojenih 100 točk). Za 
svoje umetniške dosežke je prejela Prešernovo na
grado Akademije za glasbo v Ljubljani.
Trenutno je zaposlena na Univerzi za glasbo in upo
dajajočo umetnost v Gradcu, kjer deluje na področju 
filmske glasbe.
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Sopranistka Nika Gorič je diplomirala na Univerzi 
za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu. Študij 
je nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v 
Londonu, kjer je magistrirala in zaključila umet
niški doktorat. Julija 2017 je prejela najpresti žnejše 
priznanje te ugledne londonske akademije, in sicer 
kraljičino nagrado kot študentka leta. Operni od
delek ji je pred tem že podelil prestižno operno 
štipendijo Charlesa Mackerrasa in Marie Callas. S 
štipendijo jo je podprlo tudi slovensko ministrstvo 
za kulturo. V letu 2016 je bila nagrajena z Inde
pendent Opera Award in leto prej z Regency Award 
za vrhunske dosežke skozi vsa leta šolanja na Kral
jevi akademiji za glasbo. Maja leta 2019 je prejela 
naziv Associate of Royal Academy of Music, ki ga 
prejmejo bivši študentje akademije za svoj znaten 
prispevek v glasbeni profesionalnosti.
Nika je nedavno nastopila v vlogi Aricije v Rameau
jevi operi Hippolyte et Aricie, ki jo je poustvarila 
za Opero Rara Krakov; Gilde v Rigolettu, ki jo je 
odpela za Škotsko državno opero in Italijanske
ga soprana v Straussovem Capricciu pod taktirko 
Douglasa Boyda v produkciji opere Garsington. 
Predstavila se je na koncertih salzburškega festi vala 
na turneji po Kitajski, Nemškem rekvijemu Joha
nnesa Brahmsa z birminghamskim simfoničnim 
orkestrom, tradicionalnem novoletnem koncertu 
zbora in orkestra Slovenske filharmonije v Cankar
jevem domu in na koncertih pod okriljem Festivala 
Ljubljana. Njen debut s Philharmonia Orchestra s 
skladbo Vita Žuraja Ubuquité v Royal Festival Hall 
v Londonu ter krstna izvedba njegove skladbe Knji
ga teles, ki jo je izvedla skupaj s Komornim godal
nim orkestrom Slovenske filharmonije v ciklusu 
Sozvočje svetov in kasneje na Biennalu v Zagrebu, 
pa razkrivata njeno afiniteto za sodobno glasbo in 
željo po sodelovanju s sodobnimi skladatelji.
Med koncertnimi nastopi izstopajo še njen solo v 
Händlovem oratoriju Mesija v Narodni operi Bor
deaux, solistični recital v Wigmore Hall, recital z 

Grahamom Johnsonom na pianističnem festivalu 
Ruhr, nastop s simfoničnim orkestrom iz Birming
hama, solistični recital v King’s Place, več nastopov 
na festivalu Oxford Lieder, Bachova solo kantata 
Jauchzett Gott in allen Landen v dvorani Duke’s 
Hall v Londonu, z duetom iz Bachove kantate Ich 
hatte viel Bekümmernis pa se je predstavila na BBC 
Radio 3.

Violinist Matej Haas je študiral na Mozarteumu v 
Salzburgu v razredu Igorja Ozima in na akademiji 
v Baslu v razredu R. Schmidta. Je nagrajenec šte
vilnih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji, Italiji, 
Avstriji in na Hrvaškem ter dobitnik Škrjančeve 
nagrade. Je koncertni mojster v Philharmonie Salz
burg, Bayerische Kammerphilharmonie in komor
nem orkestru Ljubljanski solisti ter iskan komorni 
glasbenik. Igra v švicarskem kvartetu Verus, redno 
sodeluje s slovitim Reinhardom Goeblom, saj se rad 
posveča baročni in galantni glasbi 17. in 18. stolet
ja. Kot solist je izvedel Brahmsov violinski koncert 
z orkestrom Philharmonie Salzburg.

Eszter Haffner je ena najbolj vznemirljivih in cenje
nih violinistk našega časa. V zadnjih 25 letih je s 
svojim izrazito bogatim zvokom, vrhunskim glas
benim ustvarjanjem in izjemnimi interpretacijami 
očarala publiko po vsem svetu. Vzpostavila je tesno 
sodelovanje z mnogimi najprestižnejšimi dirigenti 
in orkestri. Vedno pripravljena razširiti svoja glas
bena obzorja, zato je Ezster Haffner tudi zelo iskana 
kot violistka. Od leta 2002 je profesorica violine na 
univerzi za glasbo KUG v Gradcu, od leta 2010 pa 
tudi na Kraljevi akademiji za glasbo v Kopenhag
nu na Danskem. Kot gostujoča profesorica je red
no poučevala na Royal College London, Akademiji 
Franza Liszta v Budimpešti, na mojstrskih tečajih 
Aurora v Stockholmu, na Akademiji Sibelius v Hel
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sinkih in drugod. Ester igra na violino Michelangela 
Bergonzija iz leta 1750, ki ji jo je posodila avstri
jska Narodna banka. Njene strune sponzorira fir
ma Larsen, njen lok g. Charles Shih, izdaje njenih 
sedmih CDplošč pa NEIRO Productions z Dunaja. 
Je članica Haffner Strings, Haffner Tria in „Aurora 
Chamber“ na Švedskem. Je svetovalka dunajske or
ganizacije Live Music Now, ki jo je ustanovil Yehudi 
Menuhin.
Eszter Haffner se je rodila v Budimpešti leta 1969. 
13 let je študirala v razredu nadarjenih glasbenikov 
na glasbeni akademiji Ferenc Liszt v Budimpešti 
pri Andrasu Kissu, Ferencu Radosu in György
ju Kurtagu. Po končanem študiju na Madžarskem 
je prišla na Univerzo za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju, kjer je študirala pri Gerhar
du Schulzu (Alban Berg Quartet) in Josefu Sivu. 
Diplomirala je z odliko in prejela nagrado dunaj
skega kulturnega urada. Nagrajena je bila tudi na 
številnih mednarodnih tekmovanjih.

Akordeonist Stefan Hussong je dobitnik prve 
nagrade mednarodnega glasbenega tekmo vanja 
sodobne glasbe Hugo Herrmann iz leta 1983 in 
mednarodnega tekmovanja za sodobno glasbo 
Gaudeamus Interpreters leta 1987, 1999 je prejel 
nagrado Echo Classic nemške fonografske akade
mije v kategoriji najboljši izvajalec. Istega leta je 
njegova solistična CDplošča, izdana pri založbi 
Denon z deli Johna Cagea, dobila nagrado za naj
boljšo ploščo leta. Hussong je premierno predstavil 
več kot 150 del, posvečenih njemu, posnel pa je več 
kot 40 zgoščenk, od katerih so nekatere osvojile 
več nagrad.
Stefan Hussong je nastopal na koncertih po Evro
pi, ZDA, Južni Ameriki, Rusiji in skoraj vsej Aziji. 
Nastopal je na festivalih, kot so Salzburg Festival, 
BeethovenHaus Bonn, Ultraschall Berlin, Suntory 
Festival Tokio, Leipzig New Music, münchenski bi

enale, Triennale Köln, WienModern, Bajanfestival 
Moskva, Warszawska jesen, Archipel Ženeva, Festi
val Nancy, Takefu in Akiyoshidai na Japonskem in 
“Meet the Moderns” v San Franciscu. 
Kot solist je med drugim nastopil z orkestrom ro
manske Švice, berlinskimi filharmoniki, dunajsko 
filharmonijo, Ensemble Intercontemporain, Ensem
ble Modern, Klangforum Wien, seulsko filharmoni
jo, nacionalnim tajvanskim simfoničnim orkestrom, 
simfoničnim orkestrom radia Saarbrücken, ko
mornim orkestrom Tokyo Harmonia, Tokyo Sinfo
nietta in Filharmonijo Tokyo Shin Nippon.
Tesno je sodeloval s skladatelji, kot so S. Gubai
dulina, K. Harada, A. Hölszky, H. Lee, D. Eagle, N. 
A. Huber, E. Mendoza, T. Ichiyanagi, T. Hosokawa, 
U. Rojko in K. Huber, ki so mu posvetili več kot 
80 del. Snemal je za založbe Denon, EMI, Wer
go, Thorofon, Moderecords, Col Legno, Koch
Schwann, Ars Musici od baroka do sodobnih del.
Stefan Hussong je študiral pri Eugenu Tschanunu, 
Hugu Nothu, Josephu Macerollu in Mayumiju Mi
yati na univerzah v Trossingenu, Torontu in Tokiu 
(Geijutsu Daigaku). 
Leta 1989 je bil gostujoči profesor na akademiji 
Sibelius v Helsinkih. Trenutno je profesor za har
moniko in komorno glasbo na Univerzi za glasbo 
v Würzburgu, od leta 1993 pa profesor na Med
narodni poletni akademiji Mozarteuma Salzburg.

Tadej Kenig je prvi klarinetist orkestra SNG Opere 
in baleta Ljubljana, docent na Akademiji za glas
bo v Ljubljani ter gostujoči profesor Univerze v 
Novem Sadu. Diplomiral je v razredu profesorja 
Slavka Goričarja na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
ter končal podiplomski študij na »Hochschule für 
Musik der Stadt Basel«  v razredu Françoisa Bende.
Je prejemnik več prvih nagrad na domačih in tujih 
tekmovanjih, med drugim je tudi absolutni zmago
valec mednarodnega tekmovanja »Marco Fiorindo« 
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v Torinu. Sodeluje na pomembnih mednarodnih 
festivalih sodobne glasbe, kot so: Biennale Za
greb, Electromediaworks Athens in Sound Scott
land. Sodeloval je s solisti in skladatelji, kot so: 
Felix Renggli, Sergio Azzollini, Heinz Holliger, 
Richard Craig, Roberto Fabbriciani, Rohan de 
Saram, Krzysztof Penderecki, Jürg Henneberger, 
Jürg Wytten bach, Adam Scott Neal, Robert Scott 
Thompson in Pete Stollery. Predaval je na akade
mijah za glasbo v Ljubljani, Berlinu (UDK, Nemči
ja), Baslu (Musikakademie der Stadt Basel, Švica), 
Luganu (Conservatorio della Svizzera Italiana, 
Švica), Univerzi v Aberdeenu, v Centru izvrstnosti 
Varaždin in Areni International Pula.

Simon Klavžar je profesor tolkal in komorne glas
be na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani 
ter docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ob 
peda goškem delu se intenzivno posveča komorni 
glasbi in redno sodeluje z ansambli Ensemble 
Modern Frankfurt, Sonemus Sarajevo, Neofonia 
Ljubljana, Kompulz in OLSK duo. Oder si je delil 
s člani organizacije Lincoln Chamber Music Soci
ety New York ter glasbeniki, kot so Peter Sadlo, 
Alexej Gerassimez, Katarzyna Mycka, Stefan Hu
ssong, Annika Treutler in Luka Juhart. Klavžarjeva 
najpomembnejša aktivnost je njegov tolkalni duo 
Drumartica, ki ga od leta 2006 tvori z Jožetom 
Bogolinom.
Simon Klavžar je tolkala študiral na univerzah 
v Ljubljani (prof. Boris Šurbek, 20062010), 
Münchnu (prof. Peter Sadlo, 20102012) in 
Frankfurtu (International Ensemble Modern Aca
demy, 20122013). Leta 2012 je izdal zgoščenko 
Drumartica I., leta 2016 pa z OLSK duom ploščo 
Saxala. Njegovi sponzorji so Adams (Nizozem ska), 
Innovative Percussion (ZDA) in Manic Drum 
(Slovenija).

Flavtistka Mateja Kremljak Hotko je magistrirala 
v Gradcu na Univerzi za umetnost pri profesor
ju NilsuThilu Krämerju, podiplomski študij pa 
zaklju čila v Imoli pri Glaucu Cambursanu in Mas
simu Mercelliju. Od leta 1998 deluje kot flavtistka 
pikolistka v Simfoničnem orkestru SNG Maribor. 
Igra v različnih komornih zasedbah, kvartetu Flavte 
brez meja, duetu Anima s harfistko Tino Žerdin, v 
Kvartetu Lento z godalnim triom, duetu Erato s 
kitaristom Matjažem Stošičem kot tudi v flamenko 
skupini Cana Flamenca, jazz kvartetu B. A. S. E., 
projektu Accademia ... Bila je tudi pikolistka v ork
estru Festivala Maribor.

Domen Marn je končal Srednjo glasbeno šolo v Ce
lju v razredu Jurija Hladnika in študij na Visoki šoli 
za glasbo v Zürichu v razredu Fabia Di Casole in 
Matthiasa Müllerja. Svoje znanje je izpopolnjeval 
pri priznanih klarinetistih, kot so Mate Bekavac, 
Slavko Kovačič, Paolo Beltramini, Philippe Cuper, 
Charles Neidich, Robert Pickup, Elmar Schmid in 
FelixAndreas Genner. V sklopu študija je sodeloval 
kot praktikant v Simfoničnem orkestru iz Luzerna 
ter v Operni hiši iz Züricha, kot substitut pa je ob 
že omenjenih orkestrih sodeloval še s Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenije, orkestrom Musik
kollegium Winterthur, Sinfonieorchester St. Gallen, 
orkestrom Collegium Novum Zürich, Ensemble 
Paul Klee Bern, orkestrom Bavarske Filharmonije 
ter Orchesterakademie der Zürcher Hochschule der 
Kunste. Njegove koncerte je snemala RTV Slovenija 
in Češki radio Ostrava (Češky rozhlas). Na svoji 
dosedanji glasbeni poti je prejel kar nekaj zlatih 
priznanj kot solist ali član različnih komornih ses
tavov na državnem tekmovanju TEMSIG, posebno 
nagrado province Udine na mednarodnem tek
movanju v Udinah ter zlata priznanja za absolut
no prvo mesto in naziv »Laureat« na mednarodnih 
tekmovanjih v Požarevcu in Beogradu.
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Violist Nejc Mikolič je diplomiral v Ljubljani pri 
profesorju Miletu Kosiju, izobraževanje je nadalje
val na Univerzi na Dunaju pri profesorju H. P. 
Ochsenhofru. Med študijem v Ljubljani je za solis
tične in komorne dosežke prejel dve Prešernovi 
nagradi. Bil je član Mladinskega orkestra Gustav 
Mahler ter solo violist v Orchestre Akademie Ossi
ach in v orkestru PurPur. Udeležil se je seminarja 
v Trenti pri dunajskih filharmonikih in bil izbran 
za solistični in komorni nastop na zaključnem 
koncertu v znamenitem Musikvereinu na Dunaju. 
Zaposlen je bil v orkestru Slovenske filharmonije, 
kot solo violist je redno sodeloval tudi z orkestrom 
ljubljanske opere, od marca 2017 pa je zaposlen 
kot solo violist v Orkestru celovške opere.

Ferdinando Mussutto je pri dvajsetih letih diplo
miral iz klavirja na konservatoriju J. Tomadini v 
Vidmu. Udeležil se je več mojstrskih tečajev za 
solo in komorni repertoar pri Pieru Rattalinu, Wal
terju Panhoferju in Danielu Riveri. Leta 2001 je 
zaključil specialistični študij pri maestru Andreu 
Lucchesi niju na Glasbeni šoli Sesto Fiorentino, leto 
kasneje pa specializacijo iz komorne glasbe, ki jo 
je študiral pri Dariu De Rosi, Maureen Jones in 
Enricu Bronziju. Kot solist in komorni glasbenik 
je osvojil nagrade na številnih državnih in medn
arodnih tekmovanjih, nastopal je v Italiji, Avstriji, 
Nemčiji, Španiji, Belgiji, Sloveniji, Hrvaški, Kitajski, 
Parag vaju in Venezueli. Sodeloval je v več glasbe
nih projektih z gledališči in glasbenimi ustanovami 
Italije in Avstrije, n. pr. Teatro Lirico G. Verdi iz 
Trsta, orkester FVG Mitteleuropa, festival La Bien
nale Musica v Benetkah, Accademia Ars Musicae 
iz Celovca in drugimi. Posnel je več zgoščenk, med 
katerimi je prvič posnel komorna dela nemškega 
skladatelja Antona Schoendlingerja (sonata za vi
olo in klavir in druga sonata za violino in klavir) 
za založbo REALSOUND. Pogosto raziskuje sodo

bno in jazzlatino glasbo, kot je CD z glasbo za 
saksofon in klavir »INTERSECTIONS« za založbo 
ARTESUONO.
Kot korepetitor in profesor za komorno igro je bil 
zaposlen na konservatoriju A. Steffani v Trevisu, 
deloval je kot mentor in korepetitor na mnogih 
mojstrskih tečajih v Italiji, Avstriji in Venezueli. 
Trenutno je korepetitor na konservatoriju  J. To
madini v Vidmu. 

Neža Papler se je pri sedmih letih najprej začela 
učiti violino v radovljiški glasbeni šoli, potem pa je 
šolanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana v razredu prof. Jerneja Brenceta, pri 
katerem se je učila violo. Od leta 2012 violo študira 
na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v 
Gradcu, sprva v razredu prof. Matthiasa Maurerja, 
od leta 2014 pa v razredu prof. Christiana Eulerja, 
pri katerem je z odliko diplomirala leta 2017, sedaj 
pa pri njem nadaljuje podiplomski študij.
Neža je bila finalistka mednarodnega tekmova
nja za violo na Festivalu Bled (2011), dvakrat pa 
je prav tako prejela prvo nagrado in zlato plake
to na tekmovanju Temsig (2012 in 2015). Poleg 
solističnih recitalov v Ljubljani in Mariboru je kot 
solistka nastopila tudi z orkestrom Konservatori
ja za glasbo in balet Ljubljana in orkestrom Uni
verze za glasbo v Gradcu. Redno se izpopolnjuje 
tudi na mojstrskih tečajih priznanih profesorjev 
(Vasilij Meljnikov, Stephan Görner, Ida Bieler, Pri
ya Mitchell, Nobuko Imai). Pogosto sodeluje v ra
zličnih komornih sestavih (Oberton String Octet) 
in orkestrih kot sta Junge Deutsche Philharmonie 
in orkester RTV Slovenija.
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Maja Peternel je violino začela igrati pri petih letih 
v rojstnem Mostarju. Šolanje je nadaljevala v Mari
boru na Srednji glasbeni in baletni šoli v razredu 
svojega očeta Franja Peternela. Študij je zaključila 
na graški akademji pri profesorju Christosu Po
lyzoidesu in se izobraževala na številnih mojstr
skih tečajih. Kot koncertna mojstrica je delovala pri 
Mladinskem komornem godalnem orkestru Mari
bor. Sodelovala je na festivalih Glasbeni september, 
Festival Maribor in Festival Lent. Od leta 2000 je 
članica Simfoničnega orkestra Slovenskega narod
nega gledališča Maribor.

Fagotist Miha Petkovšek je zaključil Srednjo glas
beno in baletno šolo Ljubljana v razredu profesorja 
Milana Švagana. Študij je nadaljeval na akademiji 
za glasbo v Ljubljani. Od leta 2003 je član orkestra 
Slovenske filharmonije. V času šolanja se je udeležil 
več tekmovanj, na katerih je osvojil tri prve na
grade. Udeležil se je tudi različnih seminarjev za 
fagot, komorno glasbo in orkestrsko igro. Redno 
sodeluje z orkestrom SNG Maribor, SNG Opera 
Ljubljana in Simfoničnim orkestrom RTV Sloveni
ja. Sodeluje tudi na raznih festivalih, kot so Festival 
Maribor, Festival Slowind,  Trame sonore Mantova 
in drugih.

Violončelist Andrej Petrač je po končani gimnaziji 
in srednji glasbeni šoli leta 1982 začel študirati na 
ljubljanski Akademiji za glasbo pri prof. Otonu Baj
detu. Že po dveh letih je diplomiral. Med študijem 
je prejel številne nagrade: 1984 1. nagrado na Tek
movanju glasbenih umetnikov Jugoslavije in istega 
leta tudi študentsko Prešernovo nagrado Univerze 
v Ljubljani, 1985 pa nagrado Zlata ptica. Po diplo
mi je specializiral pri Antoniu Janigru v Stuttgartu, 
kjer je bil nekaj časa njegov asistent. Leta 1988 
je začel poučevati na Akademija za glasbo v Za
grebu, leta 1992 pa je postal prvi violončelist ork
estra Slovenske filharmonije. Leta 1995 je prevzel 
umetniško vodstvo Komornega godalnega orkestra 
Slovenske filharmonije, s katerim je prejel nagrado 
Prešernovega sklada. 

Nikolaj Sajko je diplomiral iz violončela v razredu 
Cirila Škerjanca na Akademiji za glasbo v Ljublja
ni, kjer je končal tudi znanstveni magistrski študij, 
podiplomsko pa se je v solistični igri izpopolnjeval 
na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu. Je dobit
nik Klasinčeve diplome in nagrade Antonia Tarsie, 
pomembne uvrstitve pa je dosegel tudi na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih mladih glasbe
nikov v Gorici, Lieznu, Zagrebu in Ljubljani. Bil 
je član mednarodnega mladinskega orkestra Gus
tav  M ahler  in član Svetovnega orkestra glasbene 
mladine. Od leta 2006 je namestnik soločelista v 
Simfoničnem orkestru SNG Maribor ter poučuje 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. 
Od leta 2012 programsko vodi cikel komornih 
koncertov Carpe artem.
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Tomaž Sevšek Šramel je na Visoki šoli za glasbo v 
Freiburgu študiral orgle pri Zsigmondu Szathmary
ju in čembalo pri Robertu Hillu. V okviru izmenjave 
se je dodatno izobraževal na Eastman School of Mu
sic v Rochestru (ZDA) in tam študiral pri Davidu 
Higgsu in Arthurju Haasu. Kot koncertni solist in 
komorni glasbenik se intenzivno posveča glasbi za 
različne instrumente s tipkami od pozne renesanse 
do glasbene avantgarde 20. stoletja. Koncertiral je 
v večini evropskih držav. Soustanovil je komorni 
ansambel za staro glasbo Musica cubicularis in Za
vod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje 
na področju stare glasbe Harmonia Antiqua Laba
censis z istoimenskim mednarodnim ansamblom. 
Poučuje orgle in čembalo in je aktiven organizator 
glasbenega življenja. Več let je bil strokovni tajnik 
Tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov (TEM
SIG) in predsednik Slovenskega orgelskega društva.

Gorazd Strlič je diplomski in specialistični študij 
zaključil na Akademiji za glasbo v Ljubljani v 
razredu profesorja Cirila Škerjanca. Je dobitnik 
Klasinčeve nagrade in študentske Prešernove na
grade. Dosegel je številne vrhunske rezultate na 
mnogih državnih in mednarodnih tekmovanjih. 
Redno sodeluje na festivalih (Festival Ljubljana, 
Festival Stična, Glasbeni september, Festival Lent, 
Festival Maribor). Veliko časa posveča komorni igri 
v  zasedbah Spiri Art in Trio Maribor. Zaposlen 
je kot prvi violončelist Simfoničnega orkestra SNG 
Maribor.

Matej Šarc je sprva študiral oboo pri Božu Rogel
ji na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa se 
izpopolnjeval pri Heinzu Holligerju na Visoki šoli 
za glasbo v Freiburgu v Nemčiji. Bil je prvi oboist 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in freiburške
ga filharmoničnega orkestra. Kot solist in komorni

glasbenik koncertira v Evropi, Avstraliji, na Kitaj
skem, v Mongoliji, na Japonskem in v obeh Ameri
kah. Za vrsto evropskih radijskih postaj je posnel 
številna solistična, komorna in koncertantna dela. 
Od leta 1994 je član orkestra Slovenske filhar
monije in pihalnega kvinteta Slowind, s katerim je 
priredil in izvedel dvajset mednarodnih festivalov 
Slowind. Za odlične izvedbe z ansamblom je prejel 
vrsto nagrad, med drugim tudi nagrado Prešerno
vega sklada. Oboo in komorno glasbo poučuje na 
akademiji za glasbo v Ljubljani, konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani ter na mojstrskih tečajih 
doma in na tujem. Nastopal je z izjemnimi glasbe
nicami in glasbeniki, kot so Alexander Lonquich, 
Nicolas Altstaedt, Christiane Iven, Riccardo Muti, 
Carlos Kleiber, Ferdinand Leitner, Radovan Vlatko
vić, Heinz Holliger, Arvid Engegård, Ursula Oppens, 
Naoko Jošino in mnogi drugi.
V njegovi umetniški dejavnosti zavzema posebno 
mesto sodobna glasba. Premierno je izvedel ogro
mno število prav zanj napisanih novitet slovenskih 
in tujih skladateljev, v zadnjem času pa se kot di
rigent, solist in ustanovitelj filharmoničnega festiva
la baročne glasbe vse bolj posveča izvajanju glasbe 
iz obdobja baroka. 

Klarinetist Lovro Turin je svojo glasbeno pot začel v 
Mariboru pri profesorju Zdravku Zimiču. Šolanje 
je nadaljeval na mariborski umetniški gimnaziji pri 
profesorjih Valterju Petriču in Damijanu Kolariču. 
Leta 2011 je z odliko diplomiral v razredu pro
fesorja Slavka Goričarja na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Na tekmovanju slovenskih mladih glasbe
nikov je med drugim osvojil zlato plaketo in prvo 
nagrado. Kot solist je nastopal v Sloveniji in Srbi
ji, igra v več komornih zasedbah, med drugim v 
kvartetu klarinetov ClariArt. Kot solist je leta 2011 
nastopil s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor. 
Od leta 2013 je solo klarinetist tega orkestra.
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Društvo za komorno glasbo Amadeus je bilo ustanovljeno leta 2002 z namenom promoviranja 
klasične glasbe in povezovanja profesionalnih glasbenikov. Od ustanovitve do 2011 je društvo 
organiziralo posamezne koncerte in druge dejavnosti za promocijo komorne glasbe. Lasten cikel 
komornih koncertov, ki nastajajo pod blagovno znamko »Carpe artem« je bil prvič pripravljen v 
letu 2012 pod okriljem projekta EPK. 

Cilj društva je zagotoviti v Mariboru trajno ponudbo resne komorne glasbe z domačimi izvajalci 
ter z vključevanjem slovenske glasbene ustvarjalnosti. Želimo ohranjati in razvijati ponudbo glas
beno izostrenemu občinstvu obenem pa vzpodbujati širše občinstvo k sprejemanju zahtevnej ših 
umetniških glasbenih del ter prispevati k višjim kulturnim vrednotam v okolju. Sočasno nudimo 
vrhunski umetniški in strokovni izziv glasbenim poustvarjalcem, zlasti mlajšim glasbenim umet
nikom, ki bodo brez možnosti koncertiranja morda odšli drugam ali izgubili umetniški zanos in 
voljo izstopanja iz poklicne rutine.

O Društvu za komorno glasbo Amadeus

Abonma Posamezna vsopnica

Redna cena 42€ 10€

Upokojenci, invalidi 36€ 8€

Abonenti redov Opere in baleta in 

Simfoničnega cikla SNG Maribor ter 

Simfoničnega in Komornega cikla 

Narodnega doma

30€ 8€

Dijaki, študenti 18€ 6€

Abonenti Carpe artem imajo 20% popust pri nakupu vstopnic za
Orkestrski in Komorni cikel Narodnega doma.

Prodaja vstopnic na blagajni SNG Maribor, Slovenska ul. 27, Maribor
in na spletni strani www.carpeartem.eu.

Cene vstopnic in abonmajev Komorni cikel Carpe artem omogočajo:

MESTNA OBČINA

MARIBOR

Uredil: Nikolaj Sajko

Oblikovanje: Jasmina Padar

Fotografije: Urška Lukovnjak, Andraž Gregorič, Jože Suhadolnik, Pierre Lidar, Mankica Kranjec
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