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  Glasbeniki

Je mojstrica japonskega tradicionalnega 
inštrumenta koto. Že začasa študija je s koto 
zasedbo Sawai Kazue prepotovala svet. Je 
prejemnica prestižnih japonskih štipendij 
in nagrad. Njen repertoar obsega klasično 
glasbo za koto, komorno glasbo, moderno in 
sodobno glasbo in improvizacijo. Leta 2007 je 
poglobila svoje moderno glasbeno ustvarjanje 
s študijem na IEMA (International Ensemble 
Modern Academie) v Frankfurtu. Živi in 
poučuje v Frankfurtu in Tokiu.

Kot »čudežni otrok« je pričela igrati klavir 
že pri štirih letih na japonski Yamaha Music 
School. Pri šestih letih je prvikrat nastopila 
z lastnimi kompozicijami. Sledila so leta 
poglobljenega študija na Toho Gauken 
College of Music in magisterij na Visoki šoli 
za glasbo v Wuerzburgu, v Nemčiji. Številni 
mednarodni klavirski solo recitali in prestižne 
nagrade vodijo v naraščajočo prepoznavnost.
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harmonika

Virtuozna slovenska čelistka je zmagovalka 
enega najprestižnejših tekmovanj Dr. Luis 
Sigall v Čilu. Pozornost glasbene javnosti je 
vzbudila, ko je kot 13-letna deklica debitirala 
z orkestrom Slovenske fi lharmonije. Odtlej 
je nastopila s številnimi mednarodnimi 
orkestri, pod taktirkami znanih dirigentov 
in sodelovala s priznanimi glasbenimi 
umetniki.

Slovenska pianistka, ki s svojo energično in 
senzibilno interpretacijo razkriva tako nove 
kot pozabljene tuje in domače kompozicije. 
Študij klavirja je dokončala na Visoki šoli 
za glasbo v Stuttgartu. Mednarodnemu 
izpopolnjevanju so sledili številni 
mednarodni solistični angažmaji. V okviru 
projekta MusMA (Music Masters on Air) je 
s kompozicijo Broken Car skladateljice Nane 
Forte letos nastopila na petih mednarodnih 
festivalih.

Uveljavljeni slovenski koncertni harmonikar 
se je študijsko izpopolnjeval v Weimarju, v 
Nemčiji, podiplomski študij pa je zaključil 
na Visoki šoli za glasbo v Wuerzburgu. Za 
seboj ima mnogo solističnih nastopov in 
krstnih izvedb, sodeluje s priznanimi tujimi 
in slovenskimi glasbeniki, njegov repertoar 
pa sestavljajo tako veliki mojstri preteklosti 
kot sodobni postmoderni skladatelji.
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Keiko
Harada

  Skladatelji

Keiko Harada je prepoznavno ime v 
univerzumu sodobne glasbe. Rojena leta 
1968 na Japonskem, glasbeni študij na 
Toho Gakuen College of Music je obsegal 
kompozicijo, dirigiranje, klavir in komorno 
glasbo. Diplomirala je leta 1993 in 
magistrirala iz kompozicije.
Harada je za svoja avtorska dela prejela 
številne nagrade, med njimi prvo mesto 
na 62. japonskem tekmovanju, nagrado 
Akiyoshidai, leta 2001 nagrado Akutagawa 
za orkestralno kompozicijo, nagrado Kenzo 
Nakajima za solo skladbo leta 2004, leta 2009 
nagrado Otaka za orkestracijo, itd. Prejela je 
podporo odmevnih fundacij na Japonskem, v 
Kanadi, Nemčiji in ZDA.
Večino njenih kompozicij so naročili vodilni 
mednarodni festivali in izvajalci, med njimi 
ictus ensemble (Bruselj), Nieuw Ensemble 
(Nizozemska), Ensemble Modern (Francija), 
ELISION (Avstralija), Tokyo Philharmonic 
Chorus, Mayumi Miyata, Yo- Yo Ma, Stefan 
Hussong in drugi.
Harada je v zadnjih letih avtorsko sodelovala v 
plesnih, gledaliških in fi lmskih kreacijah. Leta 
1989 je ustanovila Ensemble Manufacture za 
sodobno glasbo. Od leta 2000 je predsedovala 
žiriji projekta SOUND GEAR, ki v pogledih 
na novo gledališko glasbo združuje glasbenike 
z vsega sveta. Trenutno poučuje kompozicijo 
na Tokyo College of Music.

Priznani slovenski sodobni skladatelj je po 
študiju kompozicije in klarineta na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani študij nadaljeval 
v Freiburgu, pri Klausu Huberju, in v 
Hamburgu, pri Györgyu Ligetiju. Prejemnik 
prestižnih štipendij je bil za svoj umetniški 
razvoj nagrajen s številnimi mednarodnimi 
priznanji, med njimi s priznanjem na 
mednarodnem tekmovanju skladateljev na 
Dunaju 1991 in s prvo nagrado na zborovskem 
tekmovanju Nemškega glasbenega sveta 2001. 
Rojkove kompozicije so bile vključene v širok 
mednarodni nabor festivalov, seminarjev, 
delavnic in koncertov. Skladateljev repertoar 
obsega glasbo za orkester, komorno glasbo, 
glasbo za solo inštrumente, zborovsko glasbo, 
elektro-askustično glasbo, glasbo za otroke in 
glasbo za gledališče.
Gostujoča japonska komponistka Keiko 
Harada Uroša Rojka navaja kot največjega 
živečega slovenskega skladatelja, njegove 
Bagatele I-IV za klavir in harmoniko pa 
označuje kot enega najbolj izstopajočih 
duetov v svetovni sodobni glasbi, ki ponuja 
nov zvočni stik med klavirjem in harmoniko 
ter razširja paleto zmožnosti obeh 
inštrumentov.
Naraščajoča prepoznavnost slovenskega 
skladatelja na Japonskem se kaže skozi 
njegovo kontinuirano sodelovanje na 
seminarju Akiyoshidai in festivalu Yamaguchi 
v preteklosti ter z nedavno izvedbo njegovega 
koncerta za harmoniko, ki je bil premierno 
izveden na največjem mednarodnem festivalu 
sodobne glasbe na Japonskem, Suntory 
Summer Festival leta 2007.

Uroš
Rojko

Opus Črta Sojarja Voglarja, pripadnika mlajše 
generacije slovenskih skladateljev, obsega nad 
150 del na področju orkestralne, komorne, 
instrumentalne-solistične in vokalne glasbe, 
piše pa tudi scensko, fi lmsko in plesno 
glasbo ter ustvarja priredbe vsakovrstnega 
žanra. Njegova dela doživljajo praizvedbe in 
številne ponovitve na vseh najpomembnejših 
koncertih in festivalih v Sloveniji ter v 
številnih tujih državah. Za seboj ima pet 
avtorskih večerov svojih del: leta 2001 in 
2005 v Cankarjevem domu, v organizaciji 
Glasbene mladine ljubljanske, leta 2002 v 
Modrem salonu Grand hotela Union, leta 
2005 v okviru “Ariartove serenade” ob svoji 
10. obletnici skladateljskega delovanja in 
leta 2006 na festivalu Lent v Mariboru. 
Jeseni 2003 je izdal svojo prvo avtorsko 
zgoščenko Illuminatio, vrsta njegovih skladb 
pa je posnetih na zgoščenkah najvidnejših 
slovenskih solistov in ansamblov. Njegova 
dela so tiskana v Edicijah DSS, Sloway 
music editions, Salve in Lighthouse music 
publications.
Za svoje skladateljsko delo je prejel več 
nagrad in priznanj, leta 2006 pa tudi 
priznanje Univerze v Ljubljani za pomembna 
umetniška dela na področju kompozicije.

Slovenski skladatelj, dirigent in glasbeni 
pedagog je na ljubljanski Akademiji za 
glasbo diplomiral iz kompozicije, nato 
se je izpopolnjeval v Avstriji in Nemčiji. 
Pedagoško je deloval na Akademiji za glasbo 
v Sarajevu, na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
in na oddelku za muzikologijo Filozofske 
fakultete. Bil je tudi predsednik Društva 
slovenskih skladateljev (1972-76).
V svoji skladateljski ustvarjalnosti se je 
osredotočil zlasti na orkestralno področje. 
Njegova glasbena govorica, ki se svobodno 
giblje med le redko močneje kromatizirano 
tonalnostjo in atonalnostjo, a mu tudi 
dodekafonija, neobaročni kontrapunkt in 
neoklasicistična struktura niso neznani, 

se odlikuje po formalni dognanosti in 
muzikantski svežosti.
Opus Daneta Škerla med drugim obsega 
osem simfonij, tri koncerte za orkester, 
Kontraste za orkester, Musice funebre za 
trombon in orkester, Koncert za violino in 
orkester, Koncert za klarinet in orkester, dva 
concertina za klavir in godala, tri simfoniette 
za orkester, ob tem pa zajema še komorno, 
scensko (baleta Opojno poletje in Peter 
Klepec) in kantatno področje.

Ena najprepoznavnejših slovenskih 
skladateljic mlajše generacije je 
po končanem študiju kompozicije 
na ljubljanski Akademiji za glasbo 
nadaljevala izobraževanje na visoki šoli 
za glasbo C. M. von Weber v Dresdnu in 
julija 2009 končala podiplomski študij 
kompozicije na Univerzi za umetnosti 
v Berlinu. Kot skladateljica se vse bolj 
uveljavlja v mednarodnih krogih in je ob 
uglednih priložnostih Slovenijo zastopala 
na European Ensemble Academy, Young 
Euro Classic 2007 ter na forumu Rostrum 
2009 v Parizu. Njen dosedanji opus obsega 
solistična, komorna, vokalna, vokalno-
instrumentalna in orkestrska dela. Njene 
skladbe doživljajo izvedbe širom Evrope 
in so bile predstavljene na številnih 
koncertih, mednarodnih festivalih in 
tekmovanjih ter bile predvajane na 
različnih evropskih radijskih postajah.
Leta 2011 je bila Nana Forte izbrana za 
slovensko predstavnico mednarodnega 
projekta MusMA (Music Masters on 
Air) pod okriljem Festivala Ljubljana, pri 
čemer je bila njena skladba Broken Car (v 
izvedbi Nine Prešiček) predstavljena na 
petih mednarodnih festivalih.

Črt
Sojar

Voglar

Dane
Škerl

Nana
Forte

Dih_Zvoka-letak_II-spread.indd   2Dih_Zvoka-letak_II-spread.indd   2 10/12/11   10:45:15 AM10/12/11   10:45:15 AM


