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MARKUS BRUGGAIER se je rodil l. 1969 v Bad
Homburgu. Od 1987 je študiral pri prof. Marie
- Luise Neunecker na Visoki šoli za glasbo v
Frankfurtu, študij pa je zaključil tudi na
Guildhall School of Music and Drama v
Londonu pri prof. Jeffu Bryantu. Izpopolnjeval
se je še pri Wolfgangu Wipflerju, Erichu Penzlu
ter Radovanu Vlatkoviću. Bil je nagrajenec
tekmovanj
»Jugend
musiziert«
in
»Westfälischen Musikfestival« ter štipendist
prestižne fundacije »Villa Musica«. Z
orkestrsko igro se je srečal v mladinskih
orkestrih Landesjugendorchester Hessen,
Bundesjugendorchester,
Junge
Deutsche
Philharmonie, v Orchestra of a United Europe
ter Evropskem mladinskem orkestru. Po
orkestrski akademiji v Badische Staatskapelle
Karlsruhe med leti 1992 in 1994 se je zaposlil v
Orkestru nemške opere Berlin, od 1998 pa
deluje kot 2. hornist orkestra Staatskapelle
Berlin. Markus Bruggaier je član komornih
sestavov Da Ponte Oktett in PolyphoniaEnsemble. Poleg poučevanja na orkestrski
akademiji orkestra Staatskapelle Berlin vodi
mojstrske tečaje v Pekingu, Čedadu, Piranu,
Ljubljani in drugje. Od l. 2001 je profesor na
Visoki šoli za glasbo »Hans Eisler« v Berlinu.

Seminar je namenjen učencem,
dijakom in študentom ter
profesorjem.
Rok prijave do 19. 10. 2018

http://www.kgbl.si/prijavnica
Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri
napredovanju v nazive; 1 točka za obisk
dvodnevnega seminarja.
Dodatne informacije so na voljo na
tel. št. +386(0)40720203 ali po
e-pošti: suzana.zorko@kgbl.si
Cena seminarja za aktivne udeležence je 60 €
oziroma 48 € za učence KGBL za 45 minut.
Cena seminarja za pasivne udeležence je 50 € za
posamezen dan ali 100 € za dva dni.
Pri prijavi za aktivno udeležbo se bo upošteval
vrstni red prijav, prednost bodo imeli
udeleženci, ki bodo prijavili 2 aktivni šolski uri.
Šolnino je potrebno poravnati ob prijavi
na račun:
GLASBENO DRUŠTVO PIHALNI KVINTET
SLOWIND
Streliška 37a, 1000 Ljubljana
Davčna številka društva: 23156716
IBAN: SI56 0201 0009 0327 821
Na položnici navedite v okence
»NAMEN PLAČILA«: IME in PRIIMEK
(udeleženca)
+ KGBL MASTERCLASS.

