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GODALNI ORKESTER 
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Joseph Haydn: 
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER 
v D-duru, Hob. VIII/11 
 

Vivace 

Un poco adagio 

Rondo all´Ungherese. Allegro assai 

 

 

       

 

 

Leoš Janáček: 
SUITA ZA GODALA, JW 6/2 
 

Moderato 

Adagio 

Andante con moto 

Scherzo. Presto 

Adagio 

Andante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMORNI GODALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO deluje že več 
kot desetletje. Poleg rednih letnih koncertov v Ljubljani so mladi godalci 
doslej koncertirali tudi v drugih slovenskih koncertnih središčih ter gostovali 
v Italiji, Hrvaški in Slovaški. Bogata literatura omogoča ansamblu raznovrsten 
repertoar, sprehod skozi vsa stilna obdobja pa mladim glasbenikom 
posreduje širok pregled nad poustvarjalnimi zahtevami. Dosežke orkestra 
redno spremljata Radio in Televizija Slovenija, ki snemata in arhivirata javne 
nastope ansambla. Komorni godalni orkester Akademije za glasbo je od 
njegove ustanovitve do leta 2008 vodil redni profesor za violončelo in 
komorno igro    Ciril Škerjanec, v študijskem letu 2009/2010 pa je njegovo 
mentorstvo in umetniško vodstvo prevzel violinist Janez Podlesek, koncertni 
mojster orkestra Slovenske filharmonije.  
 
Violinist JANEZ PODLESEK je bil rojen leta 1981 v Ljubljani. S poukom violine 
je pričel pri sedmih letih na Glasbeni šoli Domžale pri profesorju Hervinu 
Jakončiču. Šolanje je nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana 
pri profesorici Dušanki Stražar in kot dijak leta 1999 prejel Škerjančevo 
nagrado. Glasbena pot ga ni vodila daleč, saj je študij violine vpisal na 
Akademiji za glasbo v razredu profesorja Primoža Novšaka, kjer je leta 2004 
diplomiral in septembra 2006, prav tako pri profesorju Novšaku, zaključil še 
podiplomski študij. Izpopolnjeval se je pri pedagogih kot so Leonid Sorokov, 
Helfried Fister, Ilan Gronich in Tomaž Lorenz. Na tekmovanjih v Ljubljani, 
Zagrebu in Gorici je osvojil več nagrad. V času študija je bil dvakrat nagrajen s 
Prešernovo nagrado Akademije za glasbo – za solistično izvedbo 
Mozartovega koncerta v A-duru z orkestrom Slovenske filharmonije (2001) 
in Trojnega koncerta Ludwiga van Beethovna s simfoničnim orkestrom 
Akademije za glasbo v Ljubljani (2003). Za seboj ima veliko recitalov in 
komornih koncertov. Redno deluje v triu Clavimerata, s katerim je posnel tri 
zgoščenke. Sodeluje še z vrsto priznanih slovenskih in tujih glasbenikov (A. 
Engegard, pihalni kvintet Slowind, Mirjam Kalin…). Od septembra 2004 je 
koncertni mojster Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in 
Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Kot član Komornega 
godalnega orkestra Slovenske filharmonije je decembra 2006 prejel 
Bettetovo listino. Poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, 
oktobra 2009 je postal asistent v razredu red. prof. Primoža Novšaka na 
Akademiji za glasbo, kjer je prevzel tudi vodenje komornega godalnega 
orkestra.  
 
Skladatelj MATJAŽ PREDANIČ (1987) se je učil harmoniko na glasbeni šoli v 
Brežicah pri prof. Željku Škoiću ter šolanje nadaljeval v njegovem razredu 
tudi na Umetniški gimnaziji v Velenju in leta 2006 maturiral. Leta 2011 je 
diplomiral na Oddelku za glasbeno pedagogiko na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, pritegnil pa ga je tudi študij kompozicije in tako je v letošnjem 
študijskem letu študent tretjega letnika v razredu red. prof. Janija Goloba. 
Kot profesor glasbe je zaposlen na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji 
Ljubljana, deluje pa tudi kot skladatelj, klaviaturist in aranžer v različnih 
zabavnoglasbenih zasedbah. Na Tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov 
je v disciplini harmonika prejel tri zlate plakete in eno prvo nagrado, na 
mednarodnih tekmovanjih harmonikarjev v Pulju pa štiri zlata priznanja, eno 
prvo mesto ter pokal mesta Pulj. Njegov opus obsega dela za različne 
zasedbe, med njimi naj naštejemo nekatere najpomembnejše: Štiri pesmi 
štirih – zbirka štirih skladb za mešani zbor, Memories za harmoniko, fagot in 
godalni kvartet, Arabska pustolovščina  za trobilni kvintet in tolkala ali za 
pihalni orkester, Fuga v vesolju za klavir, Autumn za citrarski orkester in 
ženski zbor, Vizije za harmoniko in godala. O svoji novi skladbi, ki ji bomo 
nocoj prvič prisluhnili, je zapisal: »Vizije (Visions) je kompozicija 

koncertnega značaja, o čemer priča odnos med solistom in orkestrom. 
Skladbo zaznamujeta dve temi, ki nastopata, se prepletata in razvijata po 
vzoru sonatne oblike. Prva ima resen značaj, kar sem želel uprizoriti z rusko 
ljudsko melodiko. Ker me je predvsem zanimala igra kontrastov in 
prepletanje nasprotij, sem se odločil, da drugo temo oblikujem nadvse 
komično. Največji izziv mi je predstavljal preplet teh dveh nasprotij. Upam da 
se bodo moje vizije o uspešnem prepletu kontrastov v glasbi odražale tako 
na obrazih poslušalcev kot tudi izvajalcev.« 
 
Harmonikar MIRKO JEVTOVIĆ, študent tretjega letnika harmonike v 
razredu izr. prof. Boruta Zagoranskega na Akademiji za glasbo v Ljubljani, je 
glasbeno šolanje pričel v Kragujevcu v Srbiji, kjer je uspešno končal nižjo in 
srednjo glasbeno šolo. Pod mentorstvom profesorjev Miljana Bjeletića in 
Vojina Vasovića je v teh letih prejel več kot 40 nagrad na mednarodnih in 
domačih tekmovanjih (druga nagrada na mednarodnem tekmovanju 59th 
Coupe Mondial (IMC-UNESCO) Aker, Norveška, prva nagrada na 
mednarodnem tekmovanju 57. Trophee Mondial, Samara, Rusija, prva 
nagrada in pokal mesta Pulj za najboljšega solista v vseh kategorijah na 
Mednarodnem srečanju mladih harmonikarjev v Pulju, prva nagrada v 
kategoriji komornih skupin leta 2009 v Pulju, druga nagrada na 
mednarodnem tekmovanju Val Tidone v Italiji leta 2011…). Izpopolnjeval se je 
na številnih seminarjih pri eminentnih profesorjih harmonike kot so: Elsbeth 
Moser  (Hannover), Jacque Mornet (CNIMA, Francija), Fridrih Lips (Moskva). 
Kot študent Akademije za glasbo v Ljubljani je nastopal v ciklih Glasbene 
mladine ljubljanske, v decembru 2011 pa se je predstavil v duetu s hrvaško 
harmonikarko Nikolino Furić v ciklu Mladi virtuozi Festivala Ljubljana. 
 
Pianistka BARBARA SLADIČ (Ljubljana,1990) se je začela klavir učiti s petimi 
leti na Glasbeni šoli Franc Šturm pri prof. Mojci Furlan, pod njenim 
mentorstvom končala šest razredov in šolanje še leto dni nadaljevala pri 
prof. Kazimiri Gale. Leta 2006 se je vpisala na Srednjo glasbeno in baletno 
šolo v Ljubljani, kjer je v razredu prof. Lidije Malahotky Haas z odliko 
maturirala, obiskovala pa je tudi glasbeni stavek v razredu prof. Janeza 
Osredkarja. Trenutno  je študentka tretjega letnika klavirja v razredu red. 
prof. Hinka Haasa na Akademiji za glasbo v Ljubljani, vzporedno pa obiskuje 
še oddelek za jazz in zabavno glasbo na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani. Na Tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG je leta 
2007 v kategoriji klavir prejela zlato plaketo in drugo nagrado, leta 2008 pa v 
kategoriji klavirski duo zlato plaketo, drugo nagrado in posebno nagrado za 
najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Na mednarodnih tekmovanjih je leta 
2007 v Trstu kot članica klavirskega dua osvojila tretjo nagrado, leta 2010 pa 
v Štanjelu kot članica kvarteta prvo nagrado in nagrado za absolutne 
zmagovalce v kategoriji komornih skupin. Nastopala je na koncertih SGBŠ v 
Slovenski filharmoniji, v Ciklu Glasbene mladine ljubljanske Ob klavirju, v 
okviru prireditev Imago Slovenije, v Rdeči dvorani Magistrata ter na Klavirskih 
dnevih EPTA v Žalcu in Sežani. Aprila 2009 je s Simfoničnim orkestrom 
Srednje glasbene in baletne šole pod vodstvom Tomaža Habeta dvakrat 
izvedla Beethovnov Koncert za klavir in orkester št. 1 v C-duru na koncertih v 
Slovenski filharmoniji v Ljubljani in v Kulturnem domu v Zagorju. Redno 
sodeluje s Policijskim orkestrom ter nastopa kot članica različnih komornih 
skupin. Je štipendistka Mestne občine Ljubljana.  
 


