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Snežana Nena Brzaković je študirala operno in 

koncertno petje ter pevsko pedagogiko v Beogradu in 

Berlinu. Svoje umetniško izpopolnjevanje je prav tako 

nadaljevala v Berlinu, kjer je specialno izobrazbo o 

funkcionalnem dihanju za pevce in pihalce zaključila z 

odliko. Predavala je na Visoki šoli za glasbo „Hanns 

Eisler“ v Berlinu, leta 2007 pa je ustanovila Inštitut za 

petje in dihalni trening v Berlinu. Od takrat ima 

priložnost sodelovati s številnimi profesionalnimi 

pevkami in pevci, ki k njej prihajajo iz celega sveta, od 

Kube, Brazilije, Baltiških dežel, Italije, Avstrije, 

Združenih držav Amerike. Njene študentke in študenti 

nastopajo na mednarodno priznanih opernih odrih, 

med temi v Državni operi Berlin, Komični operi Berlin, 

Bolšoj gledališču v Moskvi, Metropolitanski operi v 

New Yorku, milanski Scali in v številnih drugih opernih 

hišah. S svojim delom podpira pevce med pripravo 

vlog, pri izboljšanju pevske tehnike in jim tako 

zagotavlja zdravo ter učinkovito tehniko in 

dolgotrajno ohranitev pevskih sposobnosti. Redno 

poučuje na mojstrskih tečajih širom po Evropi in je 

članica ocenjevalnih žirij na mednarodnih 

tekmovanjih in predavateljica na glasbeno-

pedagoških kongresih. Leta 2016 je postala 

umetniška direktorica mednarodnega mojstrskega 

tečaja in opernega festivala „Oper Oder Spree“ v 

Nemčiji, kjer že od leta 2007 sodeluje kot mentorica 

za petje. Sodeluje tudi z otroškim zborom berlinske 

Državne opere in mladinskim zborom „Junges 

Consortium Berlin“, ki je na mednarodnem 

tekmovanju „International Choir Grand Prix“ leta 

2017 prejel kar tri zlate medalje. 

 

Seminar je namenjen učencem, 

dijakom, študentom in profesorjem. 

 

 

 

 

 

07. in 08. oktober 2019, 

na Konservatoriju za glasbo in balet 

Ljubljana. 

 

Rok prijave do 03. 10. 2019 

 

http://www.kgbl.si/prijavnica 

 
Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče 
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 0.5 točke za obisk 
celotnega seminarja. 
 
Dodatne informacije so na voljo na 
tel. št. +386(0)40720203 ali po 
e-pošti: suzana.zorko@kgbl.si 

Seminar bo potekal v popoldanskem času in 
sicer od 16:00-20:00.  
 
Profesorica Snežana Nena Brzaković bo imela 
individualne ure z učenci in dijaki Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana. 
Prijava je možna samo za pasivno udeležbo, 
30 € za posamezen dan oziroma 50 € za celoten 
seminar. 
 
Kotizacijo je potrebno poravnati ob prijavi na 
račun:  
TATJANA VASLE, s. p. 
Savska 12, 1000 Ljubljana,  
DŠ: 73970174 
TRR: SI56 0201 4327 1243 678 
Na položnici navedite v okence »NAMEN 
PLAČILA«: IME in PRIIMEK (udeleženca) 
+ KGBL PEVSKI SEMINAR. 


