
 

 
SEMINAR ZA KLAVIR 
 

6. in 7. marec 2020 

na Konservatoriju za glasbo in balet 

Ljubljana, Ižanska 12. 

 

Seminar je namenjen individualnemu 
delu z učenci, dijaki in študenti. 
 

 

                

               Prof. Zuzana     

                             Niederdorfer 
 

 
 

 

ZUZANA NIEDERDORFER je magistrirala na 

Akademiji za glasbo in dramske umetnosti v 

Bratislavi. Je nagrajenka številnih državnih 

(štiri prve nagrade kot solistka in v komornih 

sestavih na Slovaškem) in mednarodnih 

tekmovanj, vključno s tekmovanji Frederic 

Chopin v Mariánske Lázňe (Češka), Incontro 

Internazionale Giovani Pianisti Citta di 

Senigallia (Italija), Paloma O' Shea v 

Santanderju (Španija) in Robert Schumann v 

Zwickauu (Nemčija). Leta 1993 je prejela 

doktorat na Akademiji za glasbo in dramske 

umetnosti. Izvajala je solistične recitale in 

sodelovala z orkestri ter komornimi 

skupinami po Evropi, na Kitajskem in v 

Združenih državah Amerike. Več kot 20 let je 

poučevala na Akademiji za glasbo in 

dramske umetnosti v Bratislavi. Trenutno je 

profesorica na Univerzi za glasbo in 

umetnost v  Gradcu v Avstriji in na Akademiji 

za umetnost v Banski Bystrici na Slovaškem. 

Je mednarodno priznana predavateljica in 

učiteljica, nosilka mojstrskih tečajev na 

Slovaškem, Češkem, Islandiji, Finskem, 

Poljskem, Kitajskem, v Sloveniji, Litvi, 

Združenih državah Amerike, Italiji, Nemčiji in 

članica žirij na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih. Pred desetimi leti je ustanovila 

mednarodni festival, kasneje pa državno in 

mednarodno klavirsko tekmovanje Forum 

per tasti. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Rok prijave do 2. 3. 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 MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 1 točka za obisk 
dvodnevnega seminarja oziroma 0,5 točke za 
najmanj 8 ur pasivne udeležbe. 
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