
 

 
SEMINAR ZA KLAVIR 
13. do 15. aprila 2018 

na Konservatoriju za glasbo in balet 

Ljubljana, Ižanska 12. 

 

Seminar je namenjen individualnemu 
delu z učenci, dijaki in študenti ter 
didaktičnemu pristopu poučevanja 
klavirja za profesorje. 

 

Prof. Valeri    

Piasetski 

VALERI PIASETSKI, 
ruski zaslužni 
umetnik, deluje 
kot profesor 
klavirja na 

Konservatoriju P. I.  Čajkovski v Moskvi in je 
direktor Centralne glasbene šole pri 
Konservatoriju. Prejel je nagrado ruskega 
kulturnega ministrstva (2009) in nagrado 
mednarodne dobrodelne organizacije V. 
Spivakov kot najboljši učitelj leta 2010. V letih 
1968-1988 se je glasbeno izobraževal v razredu 
zaslužne profesorice A. D. Artobolevske, študij 
pa nadaljeval na Konservatoriju P. I. Čajkovski v 
Moskvi in z odliko diplomiral v razredu 
profesorja A. A. Nasedkina (1984). Je lavreat 
mednarodnega tekmovanja J. S. Bach v Leipzigu 
leta 1984. Valery Piasetsky je kot solist in 
komorni glasbenik koncertiral po Evropi in Aziji,  

nastopal s pomembnimi orkestri in dirigenti ter 
snemal za ruske, nizozemske in japonske 
založbe. Kot izjemni pianist in pedagog je član 
številnih žirij na mednarodnih tekmovanjih, vodi 
klavirske seminarje po vsem svetu in aktivno 
sodeluje v dobrodelnih združenjih za pomoč 
mladim nadarjenim glasbenikom. Je pobudnik in 
organizator mednarodnega tekmovanja mladih 
glasbenikov na CMŠ. Njegovi študenti in učenci 
so prejemniki prestižnih nagrad na največjih 
mednarodnih tekmovanjih (D. Matsuev, D. 
Kharitonov, D. Nadzhafova). 
     
 

URNIK 
PETEK, 13. 4. 2018 
10:00-10:45  
predavanje: 
Tehnika poučevanja skozi različna obdobja. 
10:45-12:15  
predavanje:  
Didaktične etude in etude romantičnega 
obdobja. 
12:15-13:00 Razgovor s profesorjem 
15:00-18:15 
4 individualne ure 
  
SOBOTA, 14. 4. 2018 
10:00-13:00 
3 individualne ure in razgovor 
15:00-18:00 
3 individualne ure in razgovor 
  
NEDELJA, 15. 4. 2018 
10:00-13:00 
3 individualne ure in razgovor 
15:00-18:00 
3 individualne ure in razgovor 

 

 

 

 

Rok prijave do 9. 4. 2018 
 

 

http://www.kgbl.si/prijavnica 

 
 
Cena učne ure 45 minut za aktivne udeležence je 
60 € (za dijake KGBL 48 €). 
Cena seminarja za pasivne udeležence (celoten 
seminar) je 100€ oziroma 50€ za posamezen dan.  
 
Šolnino je potrebno poravnati ob prijavi na račun:  
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA 
Ižanska 12, 1000 Ljubljana 
Koda namena: EDUC 

Namen plačila: IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA 

ter naziv seminarja (SEMINAR ZA KLAVIR) 

BIC banke: BSLJSI2X 

IBAN ŠOLE: SI56 0110 0603 0698 874 

REFERENCA: SI00  760009-17022017 

Podatka za vse pravne osebe: 

ID za DDV: SI77065956 – smo davčni zavezanci 

Matična številka: 5088763000 

 

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; 1,5 točke za obisk 
tridnevnega seminarja. 
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