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GORAN KENTERA je rojen leta 1962 leta v 

Zrenjaninu. Učil se je pri prof. Đerđu Zazroviću, 

prof. Imretu Jamborju ter prof. Marini Jašvili. 

Študiral je na  Akademiji umetnosti v Novem Sadu 

v razredih prof. Dejana Mihajlovića, prof . Pavela 

Vernjikova in prof. Ilje Gruberta - Muzička 

Akademija v Podgorici. 

Prejel je več nagrad v nekdanji Jugoslaviji, med 

ostalimi prvi nagradi na tekmovanju »Orfej« v 

Beogradu in zveznem tekmovanju v  Sarajevu leta 

1981. Po končanem magisteriju na Akademiji 

umetnosti v Novem Sadu je deloval kot profesor 

na šoli Isidor Bajić v Novem Sadu, šoli za 

nadarjene otroke v Ćupriji in od leta 1994 kot 

predavatelj na Akademiji umetnosti v Novem 

Sadu. 

Pod taktirko prof. Dejana Mihajlovića je nastopal  

kot solist in koncertni mojster  Zrenjaninskega 

komornega orkestra.  Je eden od ustanoviteljev 

poletne  glasbene šole »Strings« v Leskovcu in član 

strokovnih žirij na mednarodnih tekmovanjih. 

Snemal je za RTV Beograd in RTV Novi Sad.  Leta 

2019 je imel mojstrski tečaj na Konservatoriju 

»Richard Wagner« na Dunaju. 

 

Seminar je namenjen učencem, 

dijakom, študentom in profesorjem. 
 

 

 

 

 

 

Rok prijave do 6. 12. 2019 

 

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:  

Cantabel Productions-glasbena produkcija, 
Vsevolod Balžalorsky s.p., Goce Delčeva 1, 
1000 Ljubljana 
Davčna št: 29048133 
Transakcijski račun: SBERBANK 
BIC-SWIFT: SABRSI2X 
IBAN: SI56 3000 0002 3201 175 
 
Na položnici navedite v okence  
»NAMEN PLAČILA« npr.: SEMINAR-VIOLINA 
 
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 MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 1,5 točka za obisk 24 
šolskih ur ali 0,5 točke za 8 šolskih ur. 
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