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SEMINARJI 

10.7.2022 do 16.7.2022 
ANDREJ ZUPAN
klarinet

17.7.2022 do 23.7.2022
BETKA BIZJAK KOTNIK
saksofon

24.7.2022 do 30.7.2022
KARMEN PEČAR KORITNIK
violončelo

7.8.2022 do 13.8.2022
NATAŠA PAKLAR
flavta

21.8.2022 do 26.8.2022
JURE GRADIŠNIK
trobenta

2.9.2022 do 4.9.2022
STOJAN KURET
zborovsko dirigiranje

2.9.2022 do 3.9.2022
MARTINA BURGER
vokalna tehnika

v okviru Glasbenega poletja na gradu Podsreda 2022

UMETNIŠKI VODJA
ANDREJ ZUPAN



KONCERTNI CIKEL 

v okviru Glasbenega poletja na gradu Podsreda 2022

16.7.2022 ob 17. uri, grad Podsreda
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA 

ZA KLARINET 

23.7.2022 ob 17. uri, grad Podsreda
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA 

ZA SAKSOFON

30.7.2022 ob 17. uri, grad Podsreda
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA 

ZA VIOLONČELO

13.8.2022 ob 17. uri, grad Podsreda
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA

ZA FLAVTO

26.8.2022 ob 17. uri, grad Podsreda
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA 

ZA TROBENTO 

4.9.2022 ob 17. uri, grad Podsreda
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKEGA TEČAJA 

ZA ZBOROVSKO DIRIGIRANJE 





SEMINAR ZA KLARINET

10. – 16. julij 2022

Umetniški vodja

ANDREJ ZUPAN 
Na tekmovanjih je prejel osem prvih nagrad. Leta 
1985 je bil izbran za glasbenika leta Jugoslavije. Iste-
ga leta je zastopal državo na koncertu ˝Evrovizijski 
mladi glasbenik 1985˝ v Madridu (Španija). 

Deluje kot redni profesor za klarinet na Akademiji za 
glasbo UL in kot profesor klarineta in dirigent pihal-
nega orkestra na Konservatoriju za glasbo in balet 
Ljubljana. 
Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani je diplomi-
ral leta 1994 v razredu svojega očeta Alojza Zupana, 
pri katerem je leto kasneje zaključil tudi podiplomski 
študij. V tujini se je izpopolnjeval na seminarjih pri 
prof. Vincenzu Mariozziju (St. Cecilia-Rim) in prof. 
Aloisu Brandhoferju (Mozarteum-Salzburg).
Leta 1995 je bil sprejet v ˝Orchestre des Jeunes de 
la Mediterranee˝ v Franciji, kjer je igral kot prvi klar-
inetist ter gostoval po Evropi in Afriki. Kot klarinetist 
je deset let sodeloval s Simfoniki RTV Slovenija, leta 
1993 pa je postal solo klarinetist orkestra SNG Op-
era in balet Ljubljana, kjer je igral enajst let. Imel je 

številne solistične nastope in snemanja z orkestri po 
Sloveniji in tujini (Orkester slovenske filharmonije, 
Simfoniki RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija, Sim-
fonični orkester Akademije za glasbo, Pihalni orkester 
Akademije za glasbo, Mladinska filharmonija Borislav 
Paščan Beograd, Delavska godba Trbovlje, Umetniški 
ansambel ministrstva za obrambo Stanislav Binićki 
Republike Srbije, Amfir Strings St. Petersburg).
Kot solist ali član komornih sestavov je posnel 22 
zgoščenk. Je soustanovitelj mednarodno uveljavl-
jenega Slovenskega kvarteta klarinetov, s katerim je 
gostoval v številnih državah (Slovenija, Hrvaška, Itali-
ja, Avstrija, Francija, Belgija) in tria v katerem nastopa 
s svojo soprogo, priznano sopranistko Natašo Zupan.
Vodi seminarje in mojstrske tečaje za klarinet v 
Sloveniji in tujini in sodeluje v žirijah na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih klarinetistov. Je soavtor 
prve slovenske monografije ˝Klarinet˝: (Založba Ed-
uca, 2005).Predava na številnih tujih univerzah (Ox-
ford, New York, Banska Bystrica, Ghent, Zagreb, Be-
ograd). Deluje tudi kot dirigent Orkestra mandolina 
Ljubljana, Pihalnega orkestra Cerkno in Pihalnega 
orkestra Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
 Od leta 2009 je umetniški vodja mednarodnega glas-
benega festivala »Glasbeno poletje na gradu Podsreda«.  

O SEMINARJU
Seminar je namenjen učencem, dijakom in študentom klarineta ter vsem, ki želijo izpopolniti igranje klarineta. 
Seminar predstavlja aktualne načine igranja in vadenja, udeležence pa  spodbuja k nadaljnjemu glasbenemu izo-
braževanju. Poudarek bo na pripravi kandidatov, ki nameravajo nadaljevati s študijem klarineta na srednjih glas-
benih šolah, konservatorijih in glasbenih akademijah. Poleg same interpretacije skladb, se bomo dotaknili tudi 
tehničnih problemov, ki jih najpogosteje srečujemo, prav tako pa tudi problematike izbire ustnika, jezičkov itd. 
Seminar bo potekal v obliki aktivnega, individualnega dela z udeleženci. Na seminarju bo prisotna pianistka Beata 
Ilona Barcza.

Možno število seminaristov: 8

Cena seminarja znaša 310 €, 

cena polnega penziona 

36,50 € na dan.

Rok prijave: 

10. junij 2022

oziroma do zasedbe mest.



SEMINAR ZA SAKSOFON

17. – 23. julij 2022

BETKA BIZJAK KOTNIK 
poučuje saksofon na Konservatoriju za glasbo 
in balet v Ljubljani, kjer je od leta 2018 tudi 
ravnateljica organizacijske enote glasbene šole.

Diplomirala je na ljubljanski akademiji za glasbo 
pri Matjažu Drevenšku, kjer je končala tudi po-
diplomski specialistični  študij. Izpopolnjevala 
se je še na Konservatoriju za glasbo v Lyonu pri 
Jean-Denis Michatu. V preteklosti je v duu s pia-
nistko Milanko Črešnik koncertirala doma in na 
tujem, snemala za Radio Slovenija in izdala sa-
mostojno zgoščenko Repliques 2008. Od 2013 

je članica ROYA kvarteta, s katerim je izvedla re-
citale na Hrvaškem, Poljskem, v Avstriji, Srbiji, 
Sloveniji in na Svetovnem kongresu saksofonistov 
v Strasbourgu v Franciji in v Zagrebu, Hrvaška. 
Posnetki kvarteta so dopolnili avtorske zgoščen-
ke skladateljic: Nine Šenk, Ane-Marie Huszcza in 
pevke-skladateljice Zvezdane Novaković. Kot član-
ica Ansambla za sodobno glasbo Neofonija pod 
umetniškim vodstvom Stevena Loya je nastopila v 
abonmajskih ciklih Cankarjevega doma Predihano.  

Dejavna je tudi kot predavateljica na poletnih šolah 
in seminarjih saksofona. V zadnjih letih sodeluje pri 
izvedbi mednarodnega festivala EMONA v organ-
izaciji Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

O SEMINARJU
Seminar je namenjen učencem, učiteljem, dijakom saksofona, ki želijo poglobiti svoje znanje, prido-
biti nove izkušnje in tudi v poletnem času ohraniti stik s svojim inštrumentom. Poudarek seminarja bo 
na reševanju problemov in usvajanju načinov, kako najhitreje in kvalitetno napredovati in usvojiti nove 
skladbe s tehničnega in muzikalnega vidika. Vsi aktivni udeleženci se bodo imeli možnost predstaviti na 
zaključnem koncertu. Na seminarju bo prisotna pianistka Neža Koželj. Udeleženci naj s seboj prinese-
jo note za klavirsko spremljavo. Delo v komornih sestavih bo namenjeno tudi vsem, ki bi radi izpopol-
nili svoje igranje na enega od različkov saksofona, ter preživeli teden v družbi glasbenih navdušencev.

Možno število seminaristov: 8

Cena seminarja znaša 310 €,

 cena polnega penziona

36,50 € na dan.

Rok prijave: 

17. junij 2022

oziroma do zasedbe mest.



SEMINAR ZA VIOLONČELO

24. – 30. julij 2022

KARMEN PEČAR KORITNIK

Karmen Pečar Koritnik je leta 2003 maturirala na 
Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru in hkra-
ti diplomirala tudi že na Akademiji za glasbo v Za-
grebu, kjer je leta 2005 v razredu prof. Valterja 
Dešpalja tudi magistrirala. Dodatno se je izpopol-
njevala pri prof. Reinhardu Latzku na Univerzi za 
glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju.
 
Pozornost glasbene javnosti je vzbudila, ko je kot tri-
najstletna deklica debitirala z orkestrom Slovenske 
filharmonije ter z njim izvedla Elgarjev koncert za vi-
olončelo in orkester. Leta 2001 je Karmen zmagala 
na prestižnem čelističnem tekmovanju Dr. Luis Sigall 
v Čilu (Vina del Mar). Na Evrovizijskem tekmovan-
ju mladih glasbenikov v Berlinu je leta 2002 osvojila 
3. nagrado ter leta 2004 še 2. nagrado na medn-
arodnem tekmovanju Antonio Janigro v Zagrebu.
Koncertna pot jo je doslej vodila po Sloveniji, Hrvaški, 
Avstriji, Nemčiji, Nizozemski, Franciji, Italiji, Republiki 
Češki, Rusiji, Grčiji in Južni Ameriki. Kot solistka in komor-
na glasbenica je nastopila že v okviru številnih domačih 
in tujih festivalov ter prirediteljev kot so Cankarjev dom 

Ljubljana, Festival Ljubljana, Slovenska filharmonija, 
Narodni dom Maribor, SNG Maribor, Piranski glasbeni 
večeri, Kulturni dom Nova Gorica, Ohridski festival, Cel-
lobienale Amsterdam, Dubrovniški festival, Zagrebška fil-
harmonija, Koncertna direkcija Zagreb, Varaždinski glas-
beni večeri, Osorske večeri, Glasbeni večeri v Sv. Donatu 
v Zadru, Splitski festival ali Glasbeni večeri v Brunecku. 
Leta 2006 je pri založbi ZKP RTV Slovenija izšla njena prva 
samostojna zgoščenka z Dvořákovim in Šostakovičevim 
koncertom za violončelo in orkester. Od takrat je 
sodelovala že pri snemanju številnih zgoščenk (Nejc Ku-
har – skladatelj, Marko Hatlak »Glasbena daritev«, Duo 
Marko Hatlak & Karmen Pečar, avtorska zgoščenka skla-
datelja Črta Voglarja Sojarja, avtorska zgoščenka skla-
datelja Janeza Matičiča). Marca 2015 je pri založbi ZKP 
RTV Slovenija izšla njena druga samostojna zgoščenka, 
ki jo je posnela skupaj z uglednim avstrijskim pianistom 
Gottliebom Wallischem (Poulenc, Beethoven, Lipovšek). 
Karmen Pečar Koritnik je bila več let zaposlena na 
Akademiji za glasbo v Zagrebu kot asistentka prof. 
Valterja Dešpalja, trenutno pa je profesorica violončela 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Že vrsto 
let vodi v poletnem času mojstrske tečaje v okviru Fes-
tivala Bled in Glasbenega poletja na gradu Podsreda.

O SEMINARJU
Seminar je namenjen učencem, učiteljem, dijakom in študentom violončela, ki želijo dodatna znan-
ja in nove izkušnje. Poudarek seminarja bo na reševanju problemov in usvajanju načinov, kako najhitre-
je in kvalitetno napredovati in usvojiti nove skladbe s tehničnega in muzikalnega vidika. Vsi aktivni udeležen-
ci se bodo imeli možnost predstaviti na zaključnem koncertu. Na seminarju bo prisoten pianist Jan Sever. 

Možno število seminaristov: 8

Cena seminarja znaša 310 €, 

cena polnega penziona 

36,50 € na dan.

Rok prijave: 

24. junij 2022 

oziroma do zasedbe mest.



SEMINAR ZA FLAVTO

7.  – 13. avgust 2022

NATAŠA PAKLAR
Nataša Paklar je z odliko diplomirala na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu 
prof. Fedje Rupla. Izpopolnjevala se je na 
mnogih seminarjih pri uglednih profesorjih.

Tekom šolanja  je prejela številne prve nagrade na re-
publiških in bivših zveznih tekmovanjih, Oktobrsko na-
grado mesta Beograd, Prešernovo nagrado Akademije 
za glasbo, ter Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani.
Kot solistka je nastopala z orkestrom Slovenske filhar-
monije, Slovenske vojske, St. Georg Strings, Celjskim 
godalnim orkestrom, Karniumom, kot komorna glasben-
ica se je predstavila na mnogih domačih in tujih Festivalih. 
Kot solo flavtistka je sprva delovala v orkestru SNG 
Opera in balet Ljubljana, nato pa osemnajst let kot 
pikolistka v orkestru Slovenske Filharmonije. Na Kon-
servatoriju za glasbo in balet Ljubljana je zaposlena od 
leta 2011, za izjemne dosežke na področju glasbene 
pedagogike je leta 2021 prejela Škerjančevo diplomo. 
Od leta 2015 poučuje tudi na glasbeni šoli Trebnje. 
Pogosto je članica žirije na tekmovanjih mladih flavtis-
tov, vodi seminarje, že vrs-
to let je redna predavatel-
jica v okviru Glasbenega 
poletja na gradu Podsreda.
Njeni dijaki so na državnih 
in mednarodnih tek-
movanjih dosegli najvišja 
odličja in bili večkrat lau-
reati. Uspešno se uveljavl-
jajo na glasbenih akadem-
ijah doma in v tujini.

EMA BAJC - asistentka

V Sloveniji rojena Ema Bajc trenutno živi in ust-
varja v Amsterdamu.  Po končani srednji glas-
beni šoli v Ljubljani pod mentorstvom Nataše 
Paklar je svoje izobraževanje nadaljevala na 
dodiplomskem študiju v Nemčiji pod mentorst-
vom prof. Dejana Gavrića in podiplomskem štud-
iju na Conservatorium van Amsterdam, v Am-
sterdamu pod mentorstvom Kersten McCalla.
 
Skozi leta je nastopala v širokem spektru mladinskih 
in profesionalnih orkestrov; European Spirit of Youth 
(Italija), Junge Norddeutsche Philharmonie (Nemčija), 
Philharmonisches Staatsorchester Mainz (Nemčija) in 
Wiesbaden Staatstheater (Nemčija). V letu 2017 je prvič 
nastopila z Evropskim mladinskem orkestrom (European 
Youth Orchestra), od leta 2020 pa je istočasno postala 
članica Mladinskega orkestra Gustava Mahlerja (Gustav 
Mahler Youth Orchestra) ter Evropskega mladinskega 
orkestra (European Union Youth Orchestra). Kot substi-
tu se je prodružila Kraljevem Concertgebouw orkestru, 
trenutno pa je redni substitu orkestra severne Nizozem-
ske (Noord Nederlands Orkest) na Nizozemskem.
 Ema je velika oboževalka komorne glasbe in red-
no koncertira z duetom s harpo v zasedbi Duo La 
Femme in v kvartetu flavt Canal City Flute Quartet.
 Poleg izvajanja je tekom po-
diplomskega študija v Amster-
damu razvila globoko zaniman-
je za ustvarjanje za mlajše. V 
svojem prvem avtorskem delu 
„Through dreams to music“ 
je sodelovala z baletnimi ple-
salci nizozemskega nacional-
nega baleta v Amsterdamu.

O SEMINARJU
Seminar je namenjen mladim flavtistom in pikolistom, učencem, dijakom 
in študentom, ki bi radi izpopolnili svoje igranje enega ali obeh inštru-
mentov, ter preživeli teden v družbi glasbenih navdušencev. Udeleženci 
bodo poglobili svoje tehnično obvladovanje inštrumenta (dihanje, ton, 
tehnika, artikulacija, intonacija, dinamika, drža telesa...), v cilju bogaten-
ja svojega glasbenega izražanja in muziciranja. Pozornost bomo name-
nili tudi pripravam na nastopanje. Vsi aktivni udeleženci se bodo lahko 
predstavili na zaključnem nastopu. Udeleženci naj s seboj prinesti note 
za klavirsko spremljavo. Na seminarju bo prisoten pianist Tadej Horvat.

Možno število seminaristov: 12

Cena seminarja znaša 310 €, cena 

polnega penziona

 36,50 € na dan.

Rok prijave: 

8. julij 2022

oziroma do zasedbe mest.



SEMINAR ZA TROBENTO

21. – 26. avgust 2022

JURE GRADIŠNIK
Jure Gradišnik je diplomiral na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani v razredu prof. Stanka Ar-
nolda in pozneje študij nadaljeval na Mozarte-
umu v Salzburgu pri prof. Hansu Ganschu.

Je dobitnik mnogih nagrad na domačih tek-
movanjih, med drugim tudi štipendije Yama-
ha leta 2003. Za izvedbo koncerta H. To-
masija s Slovensko filharmonijo je prejel 
leta 2005 študentsko Prešernovo nagrado. 
Že med študijem je Gradišnik postal troben-
tač Orkestra SNG Opera in balet Ljubljana in 
bil v letih 2003–2012 zaposlen tam kot solo 
trobentač. Sedaj je zaposlen kot solo troben-
tač Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. 
Aktivno sodeluje še z drugimi orkestri in različni-

mi komornimi sestavi, tako v trobilnem kvinte-
tu SiBrass, v triu Seraphim, Trobilnem triu RTV 
Slovenija in v duetu s harfistko Mario Gamboz 
Gradišnik. Kot solist je nastopil s Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenija, Komornim godalnim 
orkestrom Slovenske filharmonije, Orkestrom 
Slovenske vojske, Komornim orkestrom Festi-
vala Maribor, Orkestrom SNG Opera in balet 
Ljubljana, slovaškim komornim orkestrom Cap-
pella Istropolitana, Orkestrom Hrvaške vojske in 
z orkestrom Slovenske filharmonije. Nastopal 
je s priznanimi glasbeniki (S. Arnold, R. Galliano, 
S. Mead, R. Tognetti …) in pod taktirko mnogih 
priznanih dirigentov, kot so A. Nanut, U. Lajo-
vic, M. Letonja, E. Shao, D. Rossberg, T. Hanus ...  
Od leta 2004 poučuje v glasbeni šoli v Za-
vodu Sv. Stanislava, 2011 je postal asistent 
in leta 2015 docent na Akademiji za glasbo.

O SEMINARJU
Seminar je namenjen vsem trobentačem, od najmlajših, ki šele spoznavajo lepote instrumenta, 
učencem GŠ, dijakom in študentom, ki bi radi svoje znanje nadgradili, spoznali drugačen pristop in 
vsem ljubiteljem, godbenikom, ki jih zanima lažji način igranja trobente.  Predstavitev različnih ton-
skih vaj in načinov uigravanja, tehničnih vaj, pomoč pri načinu vadenja, poleg tega pa bo na sem-
inarju tudi pianistka in skupaj bomo lahko uživali v raziskovanju trobentaške solistične literature 
in vlogi trobente v različnih komornih sestavih. Na seminarju bo prisoten pianist Matteo Andri. 

Možno število seminaristov: 8

Cena seminarja znaša 310 €, 

cena polnega penziona

36,50 € na dan.

Rok prijave: 

16. julij 2022 

oziroma do zasedbe mest.



SEMINAR ZA ZBOROVSKO DIRIGIRANJE

2. – 4. september 2022

STOJAN KURET

Rodil se je v Trstu. Diplomiral je na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, smer dirigiranje in zaključil še 
študij klavirja na Konservatoriju Giuseppe Tarti-
ni v Trstu, kjer od leta 1983 predava kot profesor. 

Njegovi zborovski začetki so neločljivo povezani z 
otroškim zborom Glasbene matice Trst, kjer je še kot 
mladostnik prepeval in kasneje leta 1974 ustanovil 
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Trst (1974-
1989). Ustanovil in vodil je Dekliški zbor GM Trst 
(1986-1991) in prav tako leta 1991 obudil in vodil 
Mešani zbor Jacobus Gallus Trst (do 1993). Eden 
vidnejših uspehov njegovega delovanja zagotovo 
predstavlja umetniško vodenje Akademskega pevs-
kega zbora Tone Tomšič ̌ Univerze v Ljubljani (med 
leti 1992 in 2002) s katerim je osvojil več velikih 
nagrad in kot prvi slovenski zbor tudi Veliko nagra-
do Evrope leta 2002 v Arezzu. Iz tega zbora je izšel 
tudi ženski komorni sestav ČarniCe, ki je s Kuretom 
izdal zgoščenko V kraljestvu palčkov, na kateri je za-
beležen celoten mladinski opus skladatelja Marija 
Kogoja in zgoščenko So ptičice še snivale s prired-
bami ljudskih pesmi skladatelja Ambroža Čopija, ki so 
nastale prav na Kuretovo pobudo. Od januarja 2003 

do aprila 2005 je bil dirigent Komornega zbora RTV 
Slovenija s katerim je med drugim posnel celoten 
zborovski opus Huga Wolfa in kantato Canti dalla 
prigionia Luigia Dallapiccole. Kot gostujoči profesor 
je predaval na Akademiji Franza Liszta v Budimpešti 
na oddelku za zborovsko dirigiranje in podobno na 
Akademiji Jozepsa Vitolsa v Righi, kjer je prav tako 
z zborom akademije ter z državnim zborom Latvija 
pripravil in izvedel celovečerni koncert posvečen 
Gallusu in slovenskim sodobnikom. Kot predavatelj 
sodeluje na zborovskih seminarjih doma in v tujini 
in je redni član žirij mednarodnih zborovskih in di-
rigentskih tekmovanj. Leta 1984 je prejel Gallusovo 
plaketo, za izjemne dosežke na zborovskem področ-
ju (z Mladinskim zborom Glasbene Matice Trst). Leta 
2000 je prejel plaketo mesta Ljubljane in leta 2002 
zlato priznanje JSKD za ustvarjalno vodenje APZ-ja. V 
zadnjem času njegovega poustvarjanja se je izredno 
uspešno predstavljal s komornim moškim zborom 
Vokalna akademija Ljubljana, ki ga je soustanovil 
leta 2008. Zbor je že v prvem letu delovanja osvojil 
Veliko nagrado v italijanskem Arezzu in leta 2010 v 
Varni še Veliko nagrado Evrope. Leta 2011 je prejel 
v Arezzu prestižno nagrado za izjemne dosežke v 
zborovski glasbi Guidoneum award 2011. Leta 2012 
je prejel Nagrado Prešernovega sklada in je dobitnik 
Zlate Plakete JSKD (2019) za življenjsko delo z zbori.

O SEMINARJU
Mojstrski tečaj je namenjen zborovodjem in dirigentom z izkušnjami, na katerem bo lahko sodelova-
lo največ 7 aktivnih (zborovodje in dirigenti z izkušnjami in osnovami dirigentske tehnike) in največ 10 
pasivnih udeležencev. Na seminarju bosta sodelovala dva demonstracijska sestava (MePZ Bistrica ob 
Sotli in MePZ Zarja Šentvid pri Planini). Aktivni udeleženci bodo na seminarju podrobno izdelovali po 
eno skladbo z vsakim zborom. Seminar bo obsegal 14 ur, zaključil pa se bo s koncertom udeležencev.

Možno število seminaristov: 

7 aktivnih, 10 pasivnih

Cena seminarja znaša 110 € 

za aktivne udeležence in 

60 € za pasivne udeležence, 

cena polnega penziona znaša 

36,50 € na dan.

Rok prijave: 29. julij 2022 

oziroma do zasedbe mest.



SEMINAR ZA VOKALNO TEHNIKO

2. – 3. september 2022

MARTINA BURGER
Sopranistka Martina Burger je z odliko diplo-
mirala leta 2011 na zagrebški Akademiji za 
glasbo. Bila je izjemno uspešna na mednar-
odnih in nacionalnih pevskih tekmovanjih. 

Leta 2010 je prejela tudi rektorjevo nagrado za-
grebške univerze. Njeno uspešno pevsko kariero 
je oblikovalo veliko domačih in mednarodnih 
sodelovanj ter opernih in koncertnih nastopov. 
Poustvarila je 22 opernih vlog. Ima tudi široka ped-
agoška znanja: sodelovala je z Vokalno akadem-
ijo Ljubljana, vodila delavnico vokalne tehnike na 
Konservatoriju za glasbo v Pekingu (Kitajska), na 
Mednarodnem zborovskem festivalu Europa Can-
tat v Pécs-u (Madžarska) ter seminar vokalne teh-
nike na Reki (Hrvaška). Pomemben del njenega 

pedagoškega delovanja je sodelovanje z Associ-
azione Laes ed Estro Armonico (Salerno) in z Glas-
beno matico v Trstu, kjer skrbi za pevsko pripravl-
jenost zborovskih pevcev. Redno sodeluje z Javnim 
skladom Republike Slovenije na področju vokalne 
glasbe, za njih vodi seminarje vokalne tehnike za 
zborovodje in korepetitorje. Poleg izobraževan-
ja različnih mednarodnih in nacionalnih pevskih 
zborov, že vrsto let tudi individualno poučuje 
solo petje in tako vzgaja nove mlade talente. Od 
leta 2018 je del projekta SKUM Primorske in Lju-
bljanske univerze, ki se ukvarja z razvijanjem spo-
razumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno 
vzgojo. Njeno delo se povezuje tako z vokalno 
tehniko in razvojem glasu otrok v vrtcih in šolah, 
z usposabljanjem učiteljev ter kreacijo novih 
pedagoških pristopov. Je tudi asistentka na Ped-
agoški fakulteti v Mariboru, kjer poučuje vokalno 
tehniko na področju Glasbene pedagogike. 

O SEMINARJU
Seminar vokalne tehnike je namenjen zborovodjem in pevcem, ki bi radi nadgradili vokalno tehniko ter s pri-
dobljenim znanjem lažje reševali vokalne težave pri petju v zboru. Običajni pristop k delu z glasom v smislu 
delavnic vokalne tehnike se osredotoča zgolj na en dokaj tehničen vidik glasu. Ker pa je glas del širšega in-
štrumenta, kamor spada naše celo telo, osebnost in čustvena stanja, je smiselno pristopiti iz tega širokega 
vidika. Skozi vaje sproščanja in aktivacije telesa, govorne in dihalne vaje, razvijanje resonančnega ravnoves-
ja, petje čistih vokalov in izenačevanje le-teh, ter druge tehnike spoznavanja in širjenja glasu, bomo omog-
očili drugačno celostno doživetje. Logičnost samega pristopa in dosežena doživeta izkušnja bo pomem-
bna vzpodbuda za nadaljnja osebna raziskovanja. Izobraževanje je zasnovano v obliki skupinskega dela.

Možno število seminaristov: 10 

Cena seminarja znaša 70 €,

cena polnega penziona

znaša 36,50 € na dan.

Rok prijave: 

29. julij 2022 

oziroma do zasedbe mest.



PRIJAVNICA

Prijavljam se na seminar za

ki bo potekal na gradu Podsreda

od                                               do

Priimek:  

Ime:  

Tel.:  

E-pošta:

Naslov:

Rojen(a):  

(za mladoletne organizator ne prevzema odgovornosti)

Podpis: 

Datum: 

(za mladoletne podpis staršev ali skrbnika)

Kozjanski park
Podsreda 45, 3257 Podsreda, Slovenija

Informacije in prijava: mag. Valerija Slemenšek   

Tel: 00386-3-800-71-00 

www.kozjanski-park.si

e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si; valerija.slemensek@kp.gov.si

Nasvidenje poleti v Podsredi!
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