
 

 

SEMINAR  

ZA KLAVIR 
7. do 8. aprila 2018 

KGBL, Vegova 7, Ljubljana 

Prof. Primož  

    Mavrič 
asist. mag. Primož Mavrič, prof. je svojo glasbeno pot 
začel na Glasbeni šoli Žalec v razredu Magdalene 
Navodnik in jo nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v 
Celju v razredu Jelene Dukić-Segečić. Leta 2000 je kot 
zlati maturant zaključil tudi splošno gimnazijo. Na 
Akademiji za glasbo v Zagrebu je leta 2004 z odliko 
zaključil dodiplomski študij klavirja v razredu Pavice 
Gvozdić, leta 2008 pa podiplomsko umetniško 
izpopolnjevanje v razredu Rubena Dalibaltayana. 
Leta 2011 je z zagovorom magistrske naloge 

»Metode vadenja klavirske skladbe od prvega branja 
do nastopa« na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
zaključil magistrski študij s področja klavirske 
metodike in didaktike.  
V času šolanja se je udeleževal mojstrskih tečajev 
klavirja (Bogino, Rucli, Valdma, Lateiner, 
Kämmerling, Ciccolini, Indjic, Perry, de Moura Castro, 
Gubaidullina, Dalibaltayan), izvedel je številne 
solistične recitale in koncertiral v različnih komornih 
sestavih in kot solist z orkestrom (Zagrebška 
filharmonija, Mladinski simfonični orkester GŠ Celje). 
Je dobitnik priznanj in nagrad na slovenskih (1992, 
1995, 1998) in hrvaških (2001, 2003) državnih 
tekmovanjih ter mednarodnem tekmovanju »Dr. 
Roman Klasinc«.  
Od leta 2004 je redno zaposlen kot učitelj in 
korepetitor na osnovni in srednji stopnji Glasbene 
šole Celje in I. gimnaziji v Celju.  
Leta 2012 je izdal priročnik Od prvega tona do 
nastopa – metode učinkovitega vadenja klavirske 
skladbe. 
Od novembra 2014 opravlja funkcijo predsednika 
Društva klavirskih pedagogov Slovenije.  
Od oktobra 2015 na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
poučuje predmeta specialna klavirska didaktika in 
pedagoška praksa.  
Njegovi učenci in dijaki se uspešno udeležujejo 
tekmovanj.  
Redno predava v Sloveniji in tujini. 

 

Seminar je namenjen učencem 

glasbene šole in profesorjem. 

 

URNIK 
SOBOTA, 7. 4. 2018 
10:00-13.00 PREDAVANJE: 
RAZVOJ PIANISTIČNE TEHNIKE  
od začetnika do zrelega pianista s poudarkom 

na konkretnih vajah in praktičnih primerih. 

15:00-18:30 individualno delo z učenci 

 

 

NEDELJA, 8. 4. 2018 

10:00-13:00 individualno delo z učenci 

14:30-17:30 individualno delo z učenci 

 

Rok prijave do 30. 3. 2018 

 

http://www.kgbl.si/prijavnica 
 

 

Cena učne ure 45 minut za aktivne udeležence je 
60 € (za učence KGBL 48 €). 
Cena seminarja za pasivne udeležence (celoten 
seminar) je 100€ oziroma 50€ za posamezen dan.  
 
Šolnino je potrebno poravnati ob prijavi na račun:  
Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA, 
Stari trg 34, 1000 Ljubljana,  
davčna številka društva: 86715461 
TRR: 02010-0253192179, Nlb d.d., 
Šmartinska 14, 1000 Ljubljana.  
Na položnici navedite v okence  
»NAMEN PLAČILA«: 
IME in PRIIMEK (udeleženca) 
+ KGBL MASTERCLASS 
 
Dodatne informacije so na voljo na 
tel. št. +386(0)40720203 ali po 
e-pošti: suzana.zorko@kgbl.si 

 
Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče 
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZKŠ pri 
napredovanju v nazive; 1 točka za obisk 
dvodnevnega seminarja. 
 

mailto:suzana.zorko@kgbl.si
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK8oKnnd3ZAhUdM8AKHX4IC-MQjRwIBg&url=http://www.velanensis.si/ocenjevalna-komisija-2016/&psig=AOvVaw2VdLNoWc1KCL2bUm8A1LWA&ust=1520615733572036

