
 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: 
KONCERT ZA FLAVTO IN ORKESTER 
V D-duru, KV 314 
 

Allegro aperto 

Andante ma non troppo 

Allegro 

 

 

 
Joaquín Rodrigo: 
CONCIERTO DE ARANJUEZ 
za kitaro in orkester 
 

Allegro con spirito 

Adagio 

Allegro gentilè 

 

 

 
 

 
 

Heitor Villa-Lobos: 
FANTAZIJA ZA SOPRANSKI SAKSOFON  
IN KOMORNI ORKESTER 
 

Animé 

Lent 

Très animé 

 

 
 
Ludwig van Beethoven: 
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER 
št. 2 v B-duru, op. 19 
 

Allegro con brio 

Adagio 

Rondo. Molto allegro 

 

 

 
  

Flavtistka JANA FAJDIGA (1989) je začela obiskovati pouk flavte pri 
sedmih letih na Glasbeni šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini pri prof. Tjaši 
Dykes. Šolanje je nadaljevala na Glasbeni šoli Zavoda sv. Stanislava v 
Šentvidu pri Ljubljani v razredu prof. Karoline Šantl Zupan, ki je njena 
mentorica tudi med študijem na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je 
letos študentka četrtega letnika flavte. Vzporedno študira tudi na 
budimpeški Akademiji Franz Liszt v razredu prof. Janosa Balinta. 
Izpopolnjevala se na poletnih glasbenih šolah in tečajih pri priznanih 
flavtistih (Aleš Kacjan, Michael Martin Kofler, Peter Lukas Graf, Janos 
Balint…). Na Tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG je 
doslej osvojila štiri zlate plakete ter dve prvi in dve drugi nagradi. Leta 
2009 je bila polfinalistka mednarodnega tekmovanja Praška pomlad, 
prejela pa je tudi Tartinijevo nagrado mesta Piran. V okviru različnih 
ciklov se je večkrat predstavila na recitalih – sama in v duu s sestro, 
pianistko Meto Fajdiga.   

 
Kitarist    IZIDOR ERAZEM GRAFENAUER (1991) se je s sedmimi leti 
najprej začel učiti klavir ter leto kasneje še kitaro pri profesorici Evi Hren 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer je kasneje tudi 
maturiral iz kitare in iz glasbene teorije. Študij kitare nadaljuje na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani kot študent tretjega letnika v razredu 
profesorja Andreja Grafenauerja. Je dvakratni zmagovalec Tekmovanja 
mladih slovenskih glasbenikov (2005 in 2009), finalist slovenskega 
evrovizijskega tekmovanja 2009, finalist in dobitnik posebne nagrade 
mednarodnega tekmovanja Amici della musica Udine 2009 ter trikratni 
prvonagrajenec mednarodnih tekmovanj (Gorizzia 2005 in Mörski 
festival 2008 v kategorijah do 17 in 21 let), leta 2011 pa je prejel prvo 
nagrado na tekmovanju E. Mercatali v Gorici. Na solističnih recitalih 
doma in v tujini izvaja repertoar od renesanse do sodobnih del, igra tudi 
lutnjo in vilhuelo ter nastopa v različnih komornih zasedbah. Februarja 
2010 je kot zmagovalec državnega tekmovanja z Orkestrom Slovenske 
filharmonije izvedel Concerto Metis Rolanda Dyensa, marca 2010 je na 
dveh koncertih s Komornim godalnim orkestrom Akademije za glasbo 
igral Koncert za kitaro in orkester op. 30 Maura Giulianija, septembra 
2011 pa je s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor v Mariboru in Ljubljani 
krstno izvedel Koncert za kitaro in orkester Tjaše Žalik. Oktobra lani je 
nastopil s solističnim recitalom na festivalu Young Classic Europe v 
Passau. Dvakrat je prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo (2011 
za solistične nastope ter 2012 kot član Tria Hymnia).   

 
Saksofonist JAN GRIČAR se je rodil leta 1992 v Novem mestu. Saksofon 
je začel igrati z devetimi leti pri profesorju Davidu Kocijanu na glasbeni 
šoli v Trebnjem, leta 2007 se je vpisal na Konservatorij za glasbo in balet 
ter 2011 maturiral v razredu prof. Dejan Prešička. Od lani študij 
saksofona nadaljuje na Akademiji za glasbo v razredu red. prof. Matjaža 
Drevenška. Izpopolnjeval se je na seminarjih pri profesorjih Claudu 
Delanglu, Jeanu-Denisu Michatu, Danielu Gauthieru, Draganu Sremcu, 
Levu Pupisu, Betki Bizjak Kotnik in Mihi Rogini. Na državnem tekmovanju 
TEMSIG leta 2007 je prejel prvo nagrado in zlato plaketo ter priznanje za 
najboljšo izvedbo skladbe slovenske skladbe, leta 2008 je kot solist z 
orkestrom nastopil v finalu tekmovanja Mladi evrovizijski glasbenik na 
Dunaju, 2009 je na mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu 

osvojil prvo mesto z maksimalnim številom točk, na mednarodnem 
tekmovanju saksofonistov v Novi Gorici istega leta pa je osvojil drugo 
mesto ter prejel nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Leta 
2010 je zmagal na mednarodnem tekmovanju Saksistra v Kopru ter na 
Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov. Leta 2011 je kot član 
kvarteta ColorFour  pod mentorstvom prof. Dejana Prešička na 
mednarodnem tekmovanju v italijanskem Trevisu osvojil absolutno prvo 
nagrado. Kot solist je doslej nastopil s Simfoničnim orkestrom 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, z Godbo ljubljanskih 
veteranov ter s Pihalnim kvintetom Ariart ter imel samostojne recitale 
po Sloveniji, Nemčiji in Avstriji.  

 
Pianistka PANDELINA ATANASOVA se je rodila v Kavadarcih v 
Makedoniji, kjer je tudi začela svojo glasbeno pot. Po petih letih je 
glasbeno izobraževanje nadaljevala na DMBUC Ilija Nikolovski-Luj v 
Skopju pri profesorici Snežani Anastasovi Čadikovski ter se po maturi 
vpisala na Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je letos študentka 
drugega letnika klavirja v razredu red. prof. Dubravke Tomšič 
Srebotnjak. Svoje znanje je izpopolnjevala še na mednarodnih poletnih 
šolah in seminarjih pri profesorjih Borisu Romanovu, Ljudmili Romanovi, 
Andreju Dievu, Jokut Mihajlovič, Vladimirju Mlinariću, Šaškini Kirji 
Aleksandrovni in Nataliji Tomič. Na makedonskih državnih in regijskih 
tekmovanjih je osvojila pet prvih in dve drugi nagradi, na mednarodnih 
tekmovanjih mladih pianistov v Makedoniji, Srbiji, Bolgariji, Hrvaški, 
Ameriki in Franciji pa devetnajst nagrad (med njimi osem prvih). Kot 
solistka in komorna glasbenica je doslej nastopila na številnih koncertih 
v Makedoniji, Ameriki, Rusiji, Češki, Bolgariji, Srbiji in Hrvaški, dvakrat je 
kot solistka igrala z Orkestrom Makedonske filharmonije (2004, 2009) 
ter imela štiri solistične recitale v Skopju.   

 
Dirigent in pianist    SIMON KREČIČ je leta 2002 je zaključil študij klavirja 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani kot zadnji diplomant profesorja Acija 
Bertonclja, julija 2005 pa še podiplomski študij na Visoki šoli za 
umetnost v Bernu v razredu prof. Aleksandra Madžarja. Med študijem 
klavirja v Švici je začel študirati še dirigiranje v razredu profesorja 
Dominiquea Roggena. V teh letih je dirigiral več švicarskim orkestrom 
(UNI Orchester Bern, Kammerorchester Spiez, Orchester der HKB 
Bern), maja 2005 pa posnel svojo prvo dirigentsko zgoščenko – otroško 
opero Schneewyttli Rolanda Zossa. Novembra 2008 je na 
mednarodnem dirigentskem tekmovanju v italijanskem Grossetu prejel 
tretjo nagrado ter dirigiral orkestru Città di Grosseto na zaključnem 
koncertu nagrajencev. Doslej je petkrat dirigiral orkestru Slovenske 
filharmonije (marca 2009 v okviru Slovenskih glasbenih dni, februarja 
2010 s solisti – nagrajenci TEMSIG, na dveh mladinskih koncertih 
Glasbene mladine Slovenije ter na koncertu v Zagorju oktobra 2010), od 
septembra 2009 pa vodi tudi simfonični orkester Domžale-Kamnik. 
Maja 2010 je bil prvič gost orkestra Subotiške filharmonije, novembra pa 
je dirigiral novo mladinsko opero Pastir v produkciji SNG Opera in balet 
Ljubljana. Vodil je zadnji božični koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenije, februarja 2011 pa bo asistent dirigenta pri predstavi Werther J. 
Masseneta v produkciji Kraljeve opere v Madridu. 


