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KONCERTNA SEZONA 2010

SOLISTIČNI RECITALI NA MAGISTRATU

01. Ponedeljek, 18. januar 2010, ob 19.30

02. Ponedeljek, 15. februar 2010, ob 19.30                                                                

 

03. Ponedeljek, 1. marec 2010, ob 19.30                                                   

04. Ponedeljek, 8. marec 2010, ob 19.30                      .                     

 

05. Ponedeljek, 15. marec 2010, ob 19.30                                                     

06. Ponedeljek, 29. marec 2010, ob 19.30                                           

 

07. Ponedeljek, 19. april 2010, ob 19.30                          

08. Ponedeljek, 26. april 2010, ob 19.30                                           

09. Ponedeljek, 10. maj 2010, ob 19.30                           

10. Ponedeljek, 24. maj 2010, ob 19.30

                           

11. Ponedeljek, 1. junij 2010, ob 19.30

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

2010Solistični recitali na Magistratu

Spored

Hidas Frigyes:
Trombita fantàzia

Gaspar Cassado:
Fantazija št. 1 iz suite za violončelo solo

Henri Tomasi:
Nocturne iz koncerta za trobento

Marcel Bitsch:
Štiri variacije na Scarlattijevo temo za trobento in 
klavir

Ludwig van Beethoven: 
Sonata za violončelo in klavir št. 3 v A-duru, op. 69 

Allegro ma non tanto
Scherzo
Adagio cantabile – Allegro vivace

Georges Enesco:
Lègende za trobento in klavir

JURE MOČILNIK – trobenta
Mentor: red. prof. Stanko Arnold
BOJANA KARUZA – klavir 

MARUŠA BOGATAJ – violončelo
Mentor: red. prof. Miloš Mlejnik
ZOLTAN PETER – klavir 

Torek, 11. maj 2010, ob 19.30
Rdeča dvorana
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Trobentar JURE MOČILNIK je svojo glasbeno pot začel na 
Glasbeni šoli Ravne pri prof. Janezu Miklavžini, leta 2008 pa 
maturiral na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru pri 
prof. Dušanu Ramšaku. Sedaj obiskuje drugi letnik Akademije 
za glasbo v Ljubljani v razredu red. prof. Stanka Arnolda. 
Je večkratni dobitnik nagrad na mednarodnih tekmovanjih 
mladih trobentarjev; v Novem Sadu je leta 2005 in 2006 
prejel posebni prrvi nagradi za maksimalno število osvojenih 
točk. Nagrajen je bil tudi na državnih tekmovanjih mladih 
slovenskih glasbenikov, leta 2008 je prejel zlato plaketo in 
prvo nagrado. Imel je več solističnih nastopov z orkestri, 
sodeluje tudi v komornih zasedbah in z različnimi pihalnimi 
orkestri. Bil je udeleženec mednarodnega simfoničnega 
orkestra CEI Youth Orchestra in mednarodnega simfoničnega 
orkestra Animato. Sodeluje z Simfoničnim orkestrom RTV 
Slovenija, Orkestrom SNG opera in balet Ljubljana in je član 
simfoničnega orkestra Akademije za glasbo v Ljubljani. 

Pianistka BOJANA KARUZA je doma iz Splita, kjer je 
končala Srednjo glasbeno šolo. Študij je nadaljevala in 
diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu 
red. prof. Dubravke Tomšič Srebotnjak. Med študijem je 
osvojila več nagrad in priznanj ter kot solistka nastopala z 
orkestrom. Kot umetniška sodelavka deluje na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani ter sodeluje z mlajšimi in že uveljavljenimi 
umetniki na koncertih, mojstrskih tečajih in na mednarodnih 
tekmovanjih.

Violončelistka MARUŠA BOGATAJ se je začela učiti 
violončelo pri prof. Zdenki Kristl Marinič, na Akademiji 
za glasbo je študij nadaljevala najprej pri red. prof. Cirilu 
Škerjancu, letos pa je absolventka v razredu 
red. prof. Miloša Mlejnika. Izpopolnjevala se je na mojstrskih 
tečajih pri profesorjih svetovnega slovesa (W. Herzer, R. 
Leopold, N. Gutman, S. Basler, C. Škerjanec). Je večkratna 
dobitnica prvih nagrad na mednarodnih tekmovanjih 
mladih violončelistov (Tortona, Gorica, Poreč, Liezen, ter 
dvakratna zmagovalka tekmovanja mladih slovenskih 
glasbenikov (2003 in 2006). Sodeluje z različnimi orkestri in 
komornimi skupinami. Leta 2007 je bila na evropski turneji 
z mednarodnim orkestrom Animato, štiri leta zapored je v 
sklopu poletnega mojstrskega tečaja Dunajskih filharmonikov 
nastopala v dunajskem Musikvereinu kot solistka in članica 
komornih zasedb. Zadnja leta je prva čelistka Simfoničnega 
orkestra Akademije za glasbo, vodila je čelo sekcijo v 
orkestru Jeunesse Musicale World Orchestra na turneji po 
Španiji ter sodelovala v orkestru Gustav Mahler Jugend 
Orchestra, s katerim je v aprilu koncertirala v Lizboni 
in drugih evropskih mestih. Kot solistka je nastopala z 
Orkestrom Slovenske filharmonije, Orkestrom SNG Opera 
in balet Ljubljana, Komornim orkestrom Carnium ter z 
Orkestrom SGBŠ Ljubljana. Prejela je Prešernovo nagrado 
Akademije za glasbo.

Pianist ZOLTAN PETER je končal srednjo glasbeno šolo 
v Subotici pod vodstvom prof. Marije Sekelj, visokošolski 
študij pa je nadaljeval v razredu prof. Arba Valdme na 
Akademiji umetnosti v Novem Sadu in ga zaključil na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. V Sloveniji je nastopal kot 
solist z orkestrom Slovenske Filharmonije in z Mariborsko 
filharmonijo, pomembne nastope je omel tudi na prireditvah 
in festivalih kot so Slovenski glasbeni dnevi, Evropska 
glasbena noč in Svetovni glasbeni dnevi 2003. Kot solist 
in komorni partner mnogih vrhunskih glasbenikov mlajše 
in starejše generacije je nastopal v Sloveniji, Italiji, na 
Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Črni Gori, 
bivši Sovjetski zvezi, Nemčiji, Švici ter na festivalih sodobne 
glasbe v Zagrebu, Novem Sadu, Herceg Novem in Opatiji. 
Poleg klasične komorne in solistične literature pogosto 
izvaja dela slovenskih avtorjev ter snema za RTV Slovenija, 
RTV Beograd, RTV Novi Sad in HRT. Doslej je posnel sedem 
zgoščenk. S prvo samostojno zgoščenko z deli F. Liszta in K. 
Krombholza Zoltan Peter prvič v Sloveniji predstavlja celotni 
ciklus Lisztovih Paganinijevih etud. Zgoščenka je bila deležna 
odličnih domačih in tujih strokovnih kritik. Kot vrhunski 
komorni glasbenik in klavirski spremljevalec z ogromnim 
repertoarjem  pogosto sodeluje na domačih in mednarodnih 
mojstrskih tečajih in tekmovanjih in tudi kot asistent – 
predavatelj na mojstrskih tečajih klavirja prof. Valdme v 
Sloveniji.


