
V mesecu januarju bo na Akademiji za glasbo v Ljubljani potekal mojstrski tečaj za evfonij,
ki ba bodo vodili Giacomo Marcocig, Markus Mikusch, Georg Pranger in Steven Mead.

 
Rok prijave:

 
5. januar 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsi, ki se želite aktivno udeležiti, pred prijavo kontaktirajte asist. Nejca Merca.
 

Kotizacija:
 

Aktivni udeleženec: 250 EUR
 

Aktivnemu udeležencu pripada ena učna ura (45 min) pri vsakem docentu,
ogrevanje in sodelovanje na koncertu v ansamblu evfonijev.

 
Pasivni udeleženec: do 14 let 50 EUR, ostali 100 EUR

 
Pasivni udeleženec ima možnost poslušati predavanja vseh štirih docentov,

 možnost skupnega ogrevanje ter obisk koncerta.
 

Prijavnica:
 

E-prijavnico izpolnite na dani povezavi in zraven pripnite potrdilo o plačani kotizaciji.
https://1ka.arnes.si/a/2613a9a8

 
Nakazilo kotizacije:

Umetniško društvo Akademije za glasbo UniMusic
Delavska hranilnica

IBAN: SI56 6100 0002 5893 818
 

Organizator in kontaktna oseba:
asist. Nejc Merc mag. akad. glasb.

telefon: 051 316 456
e-pošta: mercphonium@gmail.com 

Spoštovani!



Steven Mead
je poznan kot najuspešnejši živeči profesionalni solist na
evfoniju. Sodeluje z največjimi svetovnimi simfoničnimi in
pihalnimi orkestri, od Evrope, preko Azije do Severne ter
Južne Amerike in je redni gost na vseh večjih svetovnih
trobilskih festivalih in simpozijih.
Napisal je 16 učbenikov za trobilce in bil med prvimi, ki so
začeli poučevati evfonij v Veliki Britaniji na najvišjem
izobraževalnem nivoju. Njegova profesorska pot se je začela
na Kraljevi Akademiji za glasbo, sedaj pa je redni profesor
na RNCM-ju (Kraljevi severni konservatorij za glasbo). Ima
naziv ambasadorja Bessona.

Giacomo Marcocig  
je leta 2021 zaključil magistrski študij evfonija (Summa
Cum Laude) v razredu Mo Sergia Bernettija.
Pravtako je študiral pri Stevenu Meadu in Davidu
Thorntonu na Royal Northern College of Music v
Manchestru.
Poučuje na glasbenih šolah v Gemoni in Artegni,
veliko koncertira in vode mojstrske tečaje v Italiji.

Georg Pranger
je študij baspozavne zaključil v Salzburgu (Mozarteum),
študij evfonija pa v Augsburgu (Leopold Mozart
Zentrum). Georg redno koncertira, vodi mojstrske tečaje
ter sodeluje z različnimi orkestri. Od leta 2021 je Besson
Performing Artist in prof. evfonija na Mozarteum Salburg.

Markus Mikusch
je zaključil študij evfonija v Augsburgu (Leopold Mozart
Zentrum). Bil je solo evfonist Brass Band Oberschaben-
Allgäu. Od leta 1997 sodeluje z Bläserphilharmonie. 
 Več let je kot docent predaval na Leopold Mozart
Zentrum v Augsburgu. Veliko koncertira in vodi
mojstrske tečaje doma in v tujini.


