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Madžarski pianist Zoltán Füzesséry se je rodil leta 

1979 v Budimpešti. Prve urice klavirja je dobil pri 

šestih letih od Enikő Akácsos. Pod vodstvom Katalina 

Halmágyija se je odpravil na študij klavirja na 

konservatorij Béla-Bartók v Budimpešti. Že leta 1992 

se je Füzesséry uveljavil kot novi zvezdnik mlade 

generacije madžarskih pianistov, ko je pri 13 letih 

zmagal na državnem tekmovanju Madžarske. Leta 

1998 je bil Zoltán Füzesséry sprejet na Univerzo za 

glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Postal 

je učenec v razredu Aleksandra Satza. Po samo dveh 

letih je osvojil mednarodno klavirsko tekmovanje 

Steinway-Haus na Dunaju „GET WINGS II“. Poleg 

tega je prejel častno diplomo na mednarodnem 

tekmovanju Schubert Graz 2000. Leta 2001 je Zoltán 

Füzesséry na mednarodnem tekmovanju Schubert v 

Dortmundu osvojil tretje mesto. Žirijo tega natečaja 

so sestavljali svetovno priznani umetniki, ki so bili vsi 

globoko ganjeni s subtilnim, duhovno prelitim 

slogom mladega pianista. Poleg tega je Füzesséry 

osvojil drugo mesto na tekmovanju Giuliano Pecar v 

Gorici in tretje mesto na mednarodnem klavirskem 

tekmovanju Ibiza. Poleti 2004 je bil med 237 

prijavljenimi z vsega sveta izbran za enega od 36 

mladih pianistov za sodelovanje na mednarodnem 

tekmovanju klavirjev v Sydneyju. Na tekmovanju se 

je uspel uvrstiti v  četrtfinale. Na tekmovanju Clara 

Haskil v Veveyju mu je uspelo doseči enako raven 

uspeha. Poleg številnih samostojnih koncertov na 

Madžarskem, v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Turčiji, 

Sloveniji in Belgiji, na Kitajskem in Tajvanu je Zoltán 

Füzesséry nastopal s priznanimi orkestri, kot so 

Wupperthal Symphonics, Dortmundska simfonika, 

Lublinska filharmonija, Evropski mladinski komorni 

orkester Štajerska, podonavski simfonični orkester in 

komorni orkester Mendelssohn. Zoltán Füzesséry na 

klavirju in violončelist Kerstin Feltz zadnjih pet let 

ohranjata redno skupno koncertiranje. Njegov prvi 

samostojni  

 

 
 

 

album z deli za klavir Franza Liszta je izšel leta 2004. 

Od leta 2006 do 2012 je Zoltán Füzesséry poučeval  

na konservatoriju Ernő Dohnányi v Veszprému na 

Madžarskem. Marca 2007 je diplomiral na univerzi v 

Gradcu. Od takrat se v prvi vrsti posveča 

poučevanju, pa tudi svoji glasbeni karieri na 

koncertih. Leta 2012 je postal učitelj klavirja na 

Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v 

Gradcu. 

 

Rok prijave do 13. 1. 2020 
 

 

 

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.  
 
 

Po končanem seminarju boste prejeli na dom 

položnico za plačilo. 

V primeru, da bo kotizacijo poravnala šola, 

potrebujemo naročilnico. Račun bomo izdali po 

opravljeni storitvi, rok plačila je 30 dni. 

 

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. 

http://www.kgbl.si/prijavnica
mailto:suzana.zorko@kgbl.si

