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KONCERTNI ABONMA AKADEMIJE ZA GLASBO 2010
01. Četrtek, 7. januar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija                                                          
      ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO

02. Petek, 15. januar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija   
      SIMFONIČNI ORKESTER IN KOMORNI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO

03. Četrtek, 18. februar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      POLICIJSKI ORKESTER IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO 

04. Sreda, 24. februar 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija  
      KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

05. Petek, 12. marec 1010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      KOMORNI GODALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

06. Sreda, 24. marec 2010, ob 19.30, Hotel Lev 
      PIHALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

07. Sreda, 7. april 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      ŽENSKI ZBOR IN KOMORNI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO

08. Torek, 13. april 2010, ob 19.30, Cankarjev dom 
      SIMFONIČNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

09. Petek, 16. april 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija
      ORKESTER SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO 

10. Sreda, 21. april 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      SIMFONIČNI ORKESTER, ZBOR IN SOLISTI GLASBENE AKADEMIJE V ZAGREBU

11. Četrtek, 13. maj 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      MEŠANI ZBOR AKADEMIJE ZA GLASBO

12. Četrtek, 20. maj 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO

13. Petek, 28. maj 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
      ORKESTER SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA IN SOLISTI AKADEMIJE ZA GLASBO

14. Sobota, 30. oktober 2010, ob 19.30, Slovenska filharmonija 
       FILHARMONIJA SKLADA ANIMATO – mednarodni akademski orkester    

      Dodatni jesenski koncert, datum bo objavljen kasneje

      SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA Z MLADIMI SOLISTI 

V koncertni sezoni 2010 z nami sodelujejo:

Orkester Slovenske filharmonije
Simfonični orkester RTV Slovenija
Orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
Policijski orkester
Radio Slovenija
Televizija Slovenija
Cankarjev dom

Mestna občina Ljubljana
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
Yamaha Music Foundation of Europe
Animato Stiftung
Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
Hotel Lev
Mestni muzej Ljubljana
Silič d.o.o., koncertno uglaševanje klavirjev

K o n c e r t n a
s e z o n a

2010Koncertni abonma 

Spored

Andrej Misson:
Pasijonski preludij

 
George Gershwin:
Rhapsody in Blue za klavir in orkester

Guiseppe Verdi
Uvertura k operi Moč usode

 
Giaccomo Puccini:
Quando m’en vo
(arija Musette iz opere La Boheme)

Giuseppe Verdi:
Caro nome
(arija Gilde iz opere Rigoletto)

Giaccomo Puccini:
O mio babbino caro
(arija Laurette iz opere Gianni Schicchi)

Russell Peck:
The Glory and the Grandeur
koncert za tolkalni trio in orkester
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PoLIcIJsKI orKester In
soLIstI aKaDeMIJe za
GLasBo

Nejc Bečan
Mentor: red. prof. Milivoj Šurbek
Tomaž Kmetič

Marjan Peternel - klavir
Mentor: red. prof. Hinko Haas

Katja Konvalinka - sopran
Mentorica: izr. prof. Vlatka Oršanić

Tolkalni trio Akademije za glasbo
Lovro Ašič
Petra Vidmar 
Katarina Kukovič
Mentor: red. prof. Boris Šurbek

Dirigenta:

Solisti:

Sreda, 21. april 2010, ob 19.30
Slovenska filharmonija, 
Kozinova dvorana                                                         



Skladatelj in dirigent NEJC BEČAN (Kranj, 1984) je v letošnjem študijskem 

letu študent prvega letnika dirigiranja v razredu red. prof. Milivoja Šurbka 

na Akademiji za glasbo. Svojo glasbeno pot je pričel v domačem Tržiču, kjer 

je obiskoval pouk klarineta in kasneje saksofona ter šolanje nadaljeval na 

SGBŠ Ljubljana – smer jazz saksofon. Na Akademiji za glasbo je junija 2009 

z odliko in posebno pohvalo »summa cum laude« diplomiral iz kompozicije 

v razredu red. prof. Janija Goloba. V času študija se je kot skladatelj 

uveljavil tako v Sloveniji kot v tujini, njegove skladbe so bile izvajane v 

Avstriji, Italiji, Hrvaški in Srbiji. Prvič se je širšemu občinstvu predstavil 

s kratkim baletom Prelude to a Kiss, ki ga je leta 2005 krstil Orkester 

slovenske vojske. Leta 2006 je bil soustvarjalec večera mladih skladateljev 

v okviru cikla GM ljubljanske v Cankarjevem domu, spomladi 2007 pa 

je v Gallusovi dvorani CD zazvenel njegov koncert za altovski saksofon 

z naslovom Concerned about Saxophone s solistom Levom Pupisem. V 

sklopu koncertne turneje Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo pod 

vodstvom Georga Pehlivaniana in Toshihira Yoneza je bila skladba z velikim 

uspehom predstavljena tudi v Mariboru, Gradcu in Beogradu, oktobra 2009 

pa jo je izvedel še orkester Slovenske filharmonije na koncertu Oranžnega 

abonmaja. Za to delo in štiri mednarodne izvedbe je decembra 2007 prejel 

Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. 2008 je napisal glasbo za film 

Vampir z Gorjancev, ki so jo posneli simfoniki RTV pod vodstvom En Shaa,  

januarja 2009 pa je Simfonični orkester Akademije za glasbo odprl sezono z 

njegovo Simfonieto. Nejc Bečan se na glasbenih odrih pogosto pojavlja tudi 

kot dirigent. Njegovo sodelovanje z Orkestrom Gimnazije Kranj se izkazuje v 

odlično obiskanih tematskih koncertih, ki vedno znova navdušujejo publiko v 

dvoranah in pred televizijskimi ekrani.  

Dirigent TOMAŽ KMETIČ (Celje, 1969)  je leta 1993 končal študij klarineta 

na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri red. prof. Alojzu Zupanu. V letih 

1993 in 96 se je izpopolnjeval pri prof. E. Riederju na Univerzi Mozarteum 

v Salzburgu in pri prof. M. Arrignonu na Conservatoire Superiere de la 

musique et de danse de Paris. Na ljubljanski Akademiji za glasbo je leta 

1996 v razredu profesorja Zupana končal tudi podiplomski študij. Sodeloval 

je z odličnimi glasbeniki in dirigenti. Kot solist je z orkestrom Slovenske 

filharmonije pod vodstvom Lorisa Voltolinija igral Spohrov Koncert za klarinet 

in orkester v c-molu, skupaj s pianistom Vladimirjem Mlinaričem krstno 

izvedel skladbo Larise Vrhunc Za dva, sodeloval na številnih samostojnih 

koncertih v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske, v ciklu Muza pri 

muzi, na Rogaškem glasbenem poletju, v Modrem salonu hotela Union, v 

Tivolskem gradu … Je ustanovni član Slovenskega seksteta klarinetov, 

s katerim nastopa v domovini in tujini. Gostovali so v Nemčiji, Češki, 

Italiji, Hrvaški in Rusiji. Z njimi je izdal zgoščenko z naslovom Family. Leta 

2009 je zaključil še študij dirigiranja v razredu red. prof. Milivoja Šurbka  

na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V času študija je večkrat dirigiral na 

koncertih v okviru Koncertnega abonmaja Akademije za glasbo, vodil 

slavnostni koncert leta 2007 s Policijskim orkestrom, sodeloval s pihalnim 

orkestrom Hrvaške vojske, orkestrom saksofonov in Simfoničnim orkestrom 

RTV Slovenija. Od leta 2007, ko je postal asistent dirigenta v Policijskem 

orkestru,  je z njim izvedel že preko petdeset koncertov in posnel tudi 

zgoščenko.   

Pianist MARJAN PETERNEL (1986) je svojo glasbeno pot začel s sedmimi 

leti na Glasbeni šoli Škofja loka pri prof. Tomislavu Demšarju ter nato 

šolanje nadaljeval na teoretskem oddelku Srednje glasbene in baletne šole 

v Ljubljani, kjer ga je klavir poučevala prof. Maja Faganel. Trenutno je na 

Akademiji za glasbo v Ljubljani absolvent kompozicije pri red. prof. Urošu 

Rojku ter študent tretjega letnika klavirja v razredu red. prof. Hinka Haasa. 

Med študijem kompozicije ga je klavir poučevala prof. Lidija Malahodky. 

Klavirsko igro je izpopolnjeval še pri prof. Lazslu Baranyayu ter komorno igro 

pri prof. Mladenu Janjaninu. Na tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov 

je pod mentorstvom izr. prof. Bojana Goriška v klavirskem duu s Tjašo 

Šketako osvojil prvo nagrado in zlato plaketo, na tekmovanju komornih 

skupin Primož Ramovš pa dve posebni nagradi. Kot solist in komorni 

glasbenik je doslej igral v Sloveniji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Srbiji, 

redno nastopa predvsem v klavirskem duu s Tjašo Šketako. Po dvakrat se je 

predstavil v ciklih Mladi mladim Glasbene mladine ljubljanske (v klavirskem 

duu in na skladateljskem večeru) in Mladi virtuozi Festivala Ljubljana (v duu 

s harfistko Katjo Skrinar in kot član ansambla za sodobno glasbo MD7). 

Oktobra 2005 je v veliki dvorani Slovenske filharmonije krstno izvedel 

Koncert za klavir in orkester Jureta Godlerja, decembra 2008 pa je kot solist 

z orkestrom Gimnazije Kranj dvakrat igral Gershwinovo Rhapsody in Blue. 

Januarja 2008 je na državni proslavi ob predsedovanju Slovenije Evropski 

uniji v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma skupaj s Tjašo Šketako, Milkom 

Lazarjem in Bojanom Goriškom krstno izvedel delo za štiri klavirje Milka 

Lazarja. Deluje tudi kot baletni korepetitor v SNG Opera in balet Ljubljana 

ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Leta 2008 je kot član 

klavirskega dua prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. 

Sopranistka KATJA KONVALINKA je na Akademiji za glasbo v Ljubljani 

diplomirala iz klavirja pri red. prof. Aciju Bertonclju in iz petja pri red. prof. 

Evi Novšak Houški. Študij petja je nadaljevala na Visoki šoli za glasbo in 

scensko umetnost v Gradcu pri prof. Ulfu Bästleinu, kjer je magistrirala z 

odliko, trenutno pa se kot slušateljica podiplomskega specialističnega študija 

izpopolnjuje v razredu izr. prof. Vlatke Oršanić na Akademiji za glasbo. Deluje 

kot operna in koncertna pevka. Pela je v Prodani nevesti, Don Giovanniju, 

Čarobni piščali, Titusu, Divjem lovcu, Opernem plesu in Zaljubljen v tri oranže 

v Leobnu, Gradcu, Mariboru in Ljubljani. Kot solistka je nastopala z orkestri 

v Gradcu in Ljubljani in imela pevske recitale po Sloveniji, Avstriji, Italiji in 

Hrvaški.   

LOVRO AŠIČ je začel svoje glasbeno izobraževanje na Glasbeni šoli Krško 

pri prof. Alojzu Gradišku, šolanje nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli 

v Ljubljani pri profesorju Borisu Šurbku, v njegovem razredu na Akademiji 

za glasbo pa je v letošnjem študijskem letu študent drugega letnika. V času 

šolanja je sodeloval na vseh tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov in 

osvajal zlate in srebrne plakete. Kot solist se je izkazal na številnih javnih 

nastopih in koncertih, posebej velja omeniti njegovi izvedbi Koncerta za 

marimbo in orkester E. Sejournéa s Simfoničnim orkestrom Glasbene šole 

Krško v Cankarjevem domu v Ljubljani in v Krškem. 

PETRA VIDMAR se je pričela učiti klavir pri prof. Jožici Prus v Novem mestu 

in po končanih šestih razredih začela igrati tolkala pri prof. Miru Tomšiču. 

Šolanje je nadaljevala pri profesorju Jerneju Šurbku na Srednji glasbeni in 

baletni šoli Ljubljana, letos pa je študentka drugega letnika tolkal v razredu 

red. prof. Borisa Šurbka na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Izpopolnjevala 

se je na mednarodnih seminarjih in poletnih šolah pri znanih tolkalcih, kot 

so Nebojša Jovan Živković, Ivana Bilić, Katarzyna Mycka, Eriko Daimo, Eric 

Sammut in Svet Stoyanov. Udeležila se je tudi več glasbenih tekmovanj v 

Sloveniji in v tujini. Sodeluje z mnogimi orkestri, kot so Simfonični orkester 

RTV Slovenija, Orkester Slovenske filharmonije, Orkester slovenske vojske, 

Policijski orkester, Pihalni orkester Krka in drugi.

KATARINA KUKOVIČ (Celje, 1986) je začela igrati klavir pri prof. Magdaleni 

Navodnik na Glasbeni šoli Risto Savin v Žalcu in osvojila več priznanj na 

državnih tekmovanjih. Šolanje je nadaljevala na srednji stopnji pri prof. Jeleni 

Dukić Segečić, kmalu pa so jo pritegnila še tolkala. Nižjo glasbeno šolo iz 

tolkal je zaključila pri prof. Dejanu Tamšetu na glasbeni šoli v Žalcu, Srednjo 

glasbeno in baletno šolo v Ljubljani pa pri prof. Jerneju Šurbku. Sedaj je 

študentka drugega letnika tolkal na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu 

red. prof. Borisa Šurbka ter absolventka umetnostne zgodovine na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. Je članica trobilnega ansambla Brass AG, tolkalne 

skupine Šus in več orkestrov.


