
   Drage kolegice in kolegi,

    epidemija je končana in čedalje bolj mirno, varno in zanesljivo lahko ponovno 
uvajamo naše običajne dejavnosti. Covid-19 sicer še ne bo prenehal mahati z re-
pom, a je vendarle povsem drugače, če človek lahko spet ‘modulira’ od doma na 
Akademijo v fizični in ne le virtualni obliki. Ponovno je omogočeno živo skupinsko 
muziciranje, koncerti se vračajo! Po preteklih mesecih, ki so v našo kolektivno in 
v naše individualne zavesti vpisali tako močno, nenavadno in večplastno novo iz-
kušnjo ter prinašali dokaj črnoglede obete, je to skoraj presenetljivo zgodaj.
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    Naša glasbena in pedagoška bit v času epidemi-
je ni prenehala utripati predvsem zahvaljujoč bi-
tom, pretakajočim se po medmrežju. Igranje in 
poučevanje na daljavo seveda ne moreta oblikovati 
fluida, ki nastane ob živi izvedbi ali prav takšnih 
predavanjih. A v situaciji brez drugega izhoda se je 
internet vseeno izkazal za nepričakovano učinko-
vitega. Tako rekoč čez noč ste uspeli preko spleta 
vzpostaviti pouk na kakovostni ravni. 
    V anketnem vprašalniku o delu na daljavo vas je 
34 od 69 sodelujočih napisalo, da ste učne vsebine 

     V preglednico niso vključene komorne skupine, zbori in orkestri, kjer skupin-
skega pouka na daljavo ni bilo moč izpeljati, in nekatere enote s premalo odgovorov 
udeležencev.
   Na področju mednarodne dejavnosti je v zadnjem mesecu potekala predvsem 
komunikacija s partnerji o načrtovanih mednarodnih dogodkih, razposlana so bila 
vabila na Mednarodno poletno šolo, pred natisom pa je nova predstavitvena brošura 
Akademije za glasbo UL v angleškem jeziku. 
    Zelo profesionalno so v spletnem projektu We, na povabilo Centralnega pekinške-
ga konservatorija v družbi udeležencev iz vrste vodilnih evropskih glasbenih ustanov, 
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uspeli izvesti v celoti, 19 vas je navedlo odgovor delno (75 %), 5 delno (50 %), 3 
delno (25 %) in le 1 pouka na daljavo ni mogel izvajati. Tam zapisana realizacija 
na večini oddelkov in kateder je izgledala takole:
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sodelovali naše študentke in študenti pod vodstvom asistentke Alenke Podpečan. 
Najaviti bi želel še, da bomo v kratkem poprosili oddelke in katedre, da nam pošljejo 
spiske načrtovanih mednarodnih dogodkov v prihodnjem letu.
    Vsako obdobje, četudi neprijetno, prinese tudi priložnosti. Zaradi zaprtja meja je 
ostala neizvedena dolga vrsta mednarodnih izmenjav v evropskem prostoru in širše. 
Sredstva, namenjena Erasmus mobilnosti, ostajajo neizkoriščena, roki upravičenosti 
zadnjih dveh Erasmus razpisov pa so podaljšani do 31. decembra 2020. Pravkar je 
bil objavljen še en Erasmus razpis, in sicer naknadni, za študijsko leto 2019/20, v 
katerem ni nekaterih doslej običajnih omejitev. Prvič tako ni več omejitve števila 
mobilnosti na eno osebo in števila financiranih dni mobilnosti, nanj pa se lahko 
prijavijo tudi tisti, ki jim je bila ena mobilnost že odobrena na rednem razpisu 
2019/20.
    Lepo v korak s pravkar zapisanim gre pobuda z budimpeške Akademije za glasbo 
Franza Liszta, ki smo jo prejeli pred nekaj dnevi. Madžarski kolegi predlagajo, da 
prav na račun presežka sredstev za mobilnost okrepimo dvosmerne medsebojne 
pedagoške izmenjave. Če bi želeli izpeljati pedagoško izmenjavo s kolegico ali kole-
gom od tam, nam to prosim sporočite. S kolegico Nino Podlipnik in madžarskimi 
kolegi vam bomo pomagali z nasveti in pri navezavi stikov.
   Podobno stanje nerealiziranih mobilnosti imajo sicer tudi druge evropske ses-
trske ustanove in ker se ponovno vzpostavljajo vse vrste prometa in odpirajo meje, je 
priložnosti za pedagoške mobilnosti tudi na splošno precej več kot doslej. Predlagam 
torej tudi širši razmislek o prijavi na Erasmus mobilnost, ki je vsaj v krogu bližnjih 
držav (Avstrija, Nemčija, Madžarska, Hrvaška, Češka, pa tudi Italija), kamor je moč 
potovati z osebnim avtomobilom. Tam jih ne bi smelo biti problem izpeljati tudi 
ob eventualnih poslabšanjih epidemiološke situacije. Ena od šal iz ‘korona’ obdobja 
pravi, da po covidu-19 v jeseni sicer prideta novi, izboljšani in nadgrajeni različici 
covid-20 in covid-20 pro. 
    Sam menim, da smo se doslej vendarle uspeli oborožiti z zadostno količino pro-
tivirusnih algoritmov, da nam – tudi če res dočakamo povečano število okužb ali 
celo drugi val –, ne načneta našega delovanja do take mere, kot je to uspelo prvotni, 
spomladanski različici. 
    Preden zaključim, mi dovolite še eno vabilo oziroma prošnjo. Tudi diplomantke 
in diplomanti naše ustanove smo prinašali in še prinašamo kamenčke v evropski 
in svetovni glasbeni mozaik. Prav je, da se ve, od kod smo, da se ponašamo z Aka-
demijo za glasbo in da se ona lahko ponaša z nami. Vpišite se v seznam alumnov in 
povabite k temu še svoje nekdanje študentke in študente!

Dušan Bavdek



AKTUALNO
ZAKLJUČEK KONCERTNE SEZONE AKADEMIJE ZA GLASBO UL 

2019/2020
   Sodelavci in študenti Akademije v času koronakrize seveda ne sedimo križem 
rok. Na vso moč se trudimo, da v času posebnih ukrepov naše umetniško delo 
in njega rezultati ne zastanejo. To nam je v veselje in izziv, sodelujoči pri 
pripravi in izvedbi dejavnosti pa smo in bomo dokazali, da nas tudi virus ne 
more ustaviti pri snovanju in izpeljavi dogodkov, ki bogatijo tako strokovno 
kot ljubiteljsko javnost, saj je ta lačna naših koncertov.
   Odpadle koncerte aktualne koncertne sezone iz ciklov Tutti in Solo e da 
camera bomo izvedli v prihodnji, ob poletnih sredah pa smo pripravili tri 
koncerte naših komornih zasedb s tremi zanimivimi koncertnimi sporedi. 
Koncerti potekajo ob omejenem številu poslušalcev in ob upoštevanju var-
nostnih navodil glede telesne razdalje v Veliki dvorani Palače Kazina in v 
atriju Akademije za glasbo na Starem trgu 34. Cikel treh koncertov smo po-
imenovali Poletni spletni koncerti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. 
V sodelovanju z Radiem Slovenija dogodke z živim pretokom slike in zvoka 
predvajamo tudi na naši spletni strani in Facebook portalu. 

prof. mag. Matjaž Drevenšek,
prodekan za umetniško dejavnost UL AG

UTRINKI S KONCERTOV
     17. 6. 2020 so študenti Akademije za glasbo UL v Veliki dvorani Palače Kazina s 
koncertom del Ludwiga van Beethovna počastili 250-letnico skladateljevega rojstva.



   »Glasba Ludwiga van Beethovna (1770–1827) je glasba izjemnih razsežnosti. V 
svojih delih je dosegel večjo sugestivnost glasbenega izraza od svojih predhodnikov 
in sodobnikov ter s tem premaknil meje glasbe in družbenega položaja umetnika. 
    Mladi in vihravi Beethoven, ki je ob koncu 18. stoletja rad z vso silo udrihal po 
finih dunajskih klavirjih, v svoje simfonije vključeval zvočne efekte, ki jih je takrat-
na kritika označila za barbarske in škandalozne, je s svojo izjemno kreativno močjo 
in neomajno voljo postal prvi, ki se je zoperstavil takratni družbeni ureditvi – ta 
je pogojevala, da je bil glasbenik zgolj služabnik na dvoru aristokrata. S tem, ko je 
njegova glasba izstopila iz okovov galantnega klasicističnega formalizma, se je glas-
benik-umetnik pričel dokončno uveljavljati kot lik poklicanega, ki piše predvsem 
po svojih umetniških nazorih in je v tem smislu svoboden.
   Na drugi strani lahko ugotovimo, da sta izredna samokritičnost in neskončna 
ustvarjalnost botrovali dejstvu, da je vsaka Beethovnova skladba napisana po svojih 
pravilih in je tako edinstvena in neponovljiva v svojem izrazu in vsebini. V besedah 
samega skladatelja: »Nič ni bolj nevzdržno kot to, da si priznaš lastne napake.«

izr. prof. Miha Haas

   To je bil prvi javni koncert Akademije za glasbo UL po koncu epidemije koro-
navirusa ter hkrati tudi prvi koncert, ki smo ga v lastni režiji neposredno prenašali 
po svetovnem spletu. 
   Nastopili so Zala Eva Kocijančič (violina) in Beata Ilona Barzca (klavir), Kla-
virski trio Rupnik: Anže Rupnik (klavir), Manca Rupnik (violina), Nejc Rup-
nik (violončelo) ter Klavirski trio Affettuoso: Lara Oprešnik (klavir), Zala Eva 
Kocijančič (violina) in Peter Kaiser (violončelo) pod mentorstvom prof. Vasilija 
Meljnikova, doc. Janeza Podleska ter izr. prof. Mihe Haasa.

* * * * *
   Drugi koncert cikla je izvedel Kvartet saksofonov UL AG v sredo, 24. junija. 
Zaradi omejenega dostopa do Palače Kazina smo koncert prestavili v atrij Akademi-
je za glasbo na Starem trgu 34. 



NAPOVEDUJEMO

Sreda, 1. julij 2020 ob 19.30
Velika dvorana Palače Kazina 

Ansambel trobent UL AG
Tadej Vujanić, Jan Grčar, Vid Jelenc, Ana Korade
Trobilni kvintet Schaka
Matej Kravcar – trobenta, Lenart Zih – trobenta, Blaž Ogrič – rog, Tine Plahutnik 
– pozavna, Rok Grubelnik – tuba
Godalni kvartet D.A.M.A
Mirjam Šolar – violina, Ana Novljan – violina, Anastazija Krenn – viola, Daniela 
Radevska – violončelo
Godalni kvartet Emona
Tim Skalar Demšar – violina, Neža Capuder – violina, Tilen Udovič – viola, 
Katarina Kozjek – violončelo
Spored: Mauricio Kagel, Vassily Brandt, Viktor Ewald, Claude Debussy, Edvard Grieg

Koncert bomo neposredno prenašali tudi preko spletne strani Akademije za glasbo 
UL (www.ag.uni-lj.si).

Vabljeni k obisku in ogledu!

SODELUJEMO     
Izr. prof. Miha Haas vabi 
na Poletne mojstrske glas-
bene tečaje ArSensei 2020, 
ki bodo v času od 5. do 12. 
julija v Sevnici.

Kvartet saksofonov, ki ga sestavljajo Ita Nagode na 
sopranskem, Nika Deželak na altovskem, Timotej 
Jerman na tenorskem in Domen Koren na bariton-
skem saksofonu je poustvaril dela skladateljev, kot 
so Johann Sebastian Bach, Guillermo Lago, Astor 
Piazzolla, Jean Françaix in Thierry Escaish. Kvartet 
deluje pod mentorstvom prof. Matjaža Drevenška. 
Rahel dež in topovske salve z Ljubljanskega gradu so 
še popestrile izvedbo skladbe Sarajevo. 



DOSEŽKI NAŠIH ŠTUDENTOV
    V prejšnji številki AG Novičnika smo objavili novico o velikem uspehu študentov 
AG UL iz razreda strok. sod. Marte Kržič na Mednarodnem spletnem tekmovanju 
Konstantin Veliki v Nišu (Srbija). 
    A to še ni bilo vse! Naknadno je bila študentu Nikoli Varžiću podeljena nagrada 
GRAND PRIX, strok. sod. Marti Kržič kot njegovi mentorica pa plaketa. 

Videoposnetek tekmovalnega nastopa si lahko ogledate na povezavi https://www.
youtube.com/channel/UCKq74RXkUKOReVNjZduBn5A?fbclid=IwAR1cOyYc-
gv7oWTP1Lw4qplfbTYicvGH-mfEd4kWlqd2znmoQIxQ1WYf7N0Q

    Eva Ostanek, študentka prvega letnika kompozicije in študentka strok. svet. Brigite 
Pavlinc na klavirju modul A, je na VII. mednarodnem pianističnem tekmovanju v 
Smederevu, ki je potekalo preko spleta od aprila do maja 2020, v kategoriji Komple-
mentarni klavir, III. kategorija, prejela 97 točk in 1. nagrado. 

Čestitke vsem!

© Polsnik.si



ALUMNI

KLUB ALUMNOV AKADEMIJE ZA GLASBO UL
     Alumni UL je mreža 57 klubov alumnov vseh članic univerze, ki vam prek splet-
nega portala omogoča brezplačen dostop do digitalnih baz strokovne literature in ra-
zlične ugodnosti, ki jih ponujajo članice UL ali partnerji UL. Med njimi so ugod-
nejše ponudbe za izbrane dogodke v Cankarjevem domu, Mestnem muzeju Ljubljana, 
Loškem muzeju v Škofji Loki, Pilonovi galeriji v Ajdovščini in Slovenskem narodnem 
gledališču v Novi Gorici. Za koriščenje ugodnosti na blagajnah potrebujete alumni ID 
številko, ki jo prejmete, ko postanete član Alumni kluba UL AG. 

pripravila Nina Podlipnik

Ostani povezan s svojo fakulteto/akademijo Univerze v Ljubljani 
in se pridruži ostalim alumnom UL. Poveži se s strokovnjaki tvoje 
stroke, preglej prosta delovna mesta, izkoristi ugodnosti pri partnerjih 
UL in ostani v stiku s sošolci. 
AlumniUL – Mreža klubov alumnov Univerze v Ljubljani. 

Profesorji, spodbudite študente k prijavi!
Študenti, prijavite se!

Portal UL (https://www.uni-lj.si/alumni/)



V zadnjih mesecih je prišlo do naslednjih kadrovskih dogodkov:

IZVOLITVE
Karmen Pečar Koritnik – prva izvolitev v naziv docentka za področje violončelo.
Vito Žuraj – prva izvolitev v naziv izredni profesor za področje kompozicija.
asist. Steven Larry Loy – prva izvolitev v naziv docent za področje orkestrsko diri-
giranje.
strok. sod. Tea Andrijić – izvolitev v naziv višja strokovna sodelavka za področje 
korepeticije.
izr. prof. Dušan Bavdek – izvolitev v rednega profesorja za področje kompozicija.

PRIZADEVANJA NAŠIH KOLEGOV
Asist. Ana Semič Bursač bo imela v okviru habilitacijskega postopka za pridobitev 
naziva strokovna sodelavka za področje korepeticije preizkusno predavanje v torek, 
30. 6. 2020 ob 11. uri v Veliki dvorani Palače Kazina.

UPOKOJITEV
Konec meseca maja 2020 se je upokojil Bojan Oblak iz tehnične službe. Za določen 
čas smo zaposlili tehničnega delavca Kenina Puškarja. Zaposleni in pogodbeni 
sodelavci posredujete svoje potrebe za koncertno dejavnost g. Igorju Kaduncu. Za 
ostala naročila bomo odprli spletno aplikacijo, v katero bi vpisovali potrebe.

pripravila Mojca Žugelj Marič

KADRI

© Jana Jocif



Na spletni strani https://www.ag.uni-lj.si/studij/mednarodno-sodelovanje si oglejte 
aktualno mednarodno ponudbo za študente in profesorje:

MEDNARODNA TEKMOVANJA ZA ŠTUDENTE
11. Mednarodno tekmovanje ‘Franz Schubert and Modern Music’ (FS&MM) 
za kategoriji duo glas in klavir ter trio klavir–violina–violončelo v Gradcu (Avstri-
ja). Tekmovanje bo potekalo od 6. do 15. februarja 2021 v Gradcu. 
Rok za prijavo: 21. 10. 2020

VII. Mednarodna tekmovanje za pihala Jurjanu Andrejs (za flavto, oboo, klarinet, 
fagot in saksofon) v Rigi (Latvija). Tekmovanje bo potekalo od 10. do 17. oktobra 
2021 v Rigi. 
Rok za prijavo: 1. 6. 2021
Več na: https://www.jvlma.lv/en/academy/competitions/jurjanu-andrejs-vii-interna-
tional-woodwind-competition 

Mednarodno glasbeno tekmovanje Gebrüder-Graun-Prize za soliste na instru-
mentih in pevce ter komorne sestave v mestu Bad Liebenwerda (Nemčija). Tekmo-
vanje bo potekalo od 6. do 8. novembra 2020. 
Rok za prijavo: 30. 6. 2020

IZZIVI
Informacijo o možnosti sodelovanja v programu Odysseus, ki raziskovalcem izven 
Belgije nudi sredstva za vzpostavitev lastne raziskovalne skupine na eni od petih 
sodelujočih univerz: KU Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Has-
selt  University ali Free University of Brussels (VUB) lahko najdete na povezavi  
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/odysseusprogramme/
 

RAZPISI
Na spletni strani https://www.ag.uni-lj.si/studij/mednarodno-sodelovanje si oglejte 
vse aktualne razpise EU.

pripravila Nina Podlipnik

OBVESTILA | PRILOŽNOSTI



   Spoštovani sodelavci in študentje Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani,

   zahvaljujem se vsem, ki ste se s svojimi informacijami ter prispevki vključili v to 
novo številko AG Novičnika. 
   V juliju in avgustu AG Novičnik predvidoma ne bo izšel, ne zato, ker se ne bi nič 
dogajalo, ampak ker se bomo vsi vpleteni v času počitnic težko zbrali za pripravo 
korektne izdaje.
   Zato vas prosim, da tudi v tem poletnem času zbirate in posredujete informacije, 
kje vse (bo)ste sodelovali in potem poročajte tudi o svojih uspehih. Jesenska številka 
AG Novičnika bo zagotovo super atraktivna.

Moj elektronski naslov poznate: peter.strbenk@ag.uni-lj.si in pr@ag.uni-lj.si. 

Srečno in ostanite zdravi,

Peter Štrbenk
Odnosi z javnostmi 
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani 

VABILO
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