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     Ida Bieler, violina 
Ameriška violinistka Ida Bieler je tekom svoje nenavadne kariere postavila 
nove mejnike kot glasbenica izjemne razsežnosti. Z njeno izkušenostjo, 
tako v solističnem kot komornem repertoarju, združuje mnenja kritikov in 
občinstva, zahvaljujoč se edinstveno osebni interpretaciji. Njeno 
razpoznavnost so pognale zmage na mednarodnih tekmovanjih iz treh 
celin: Zlata medalija, Nagrada občinstva in Nagrada za sodobno delo na 
mendarodnem tekmovanju “Valentino Bucchi” v Rimu, “International 
Violin Concours Dr. Luis Sigall” v čilskem Vina del Mar, na mednarodnem 
tekmovanjem za komorne skupine “Vittorio Gui“ v Firencah in 
newjorškem “Concert Artists Guild Award”. Od takrat je v spremstvu 
orkestrov, kot solistka in komorna glasbenica, stalna gostja pomembnih 
glasbenih odrov celega sveta. 

Njen repertoar, osupljiv po obsegu, se razpenja od baroka do sodobne glasbe. Njeni nastopi in posnetki 
celotnih ciklov del, od bachovih solo sonat in partit, do celotnih zbirk Bartókovih, Hindemithovih, 
Coriglianovih in Pendereckijevih sonat so bili deležni občudovanja, kakršnega si ponavadi prislužijo zgolj 
“specialisti” določenega stila. Krstno je izvedla dela številnih skladateljev, med ostalimi Ariberta 
Reimanna, Volkerja Davida Kirchnerja in Moritza Eggerta. Z mehiškim Državnih simfoničnim orkestrom je 
pod taktirko skladatelja izvedla prve predstave dela “Metamorphosen – Concerto per violino ed orchestra 
no. 2” Krzysofa Pandereckija. Kot komorna glasbenica, je bila Ida Bieler članica znamenitega nemškega 
godalnega kvarteta “Melos” od leta 1993, do njihovega poslovilnega nastopa, leta 2005. Igrala in snemala 
je z “Ensemble Villa Musica”, od leta 2001 pa je violinistka zasedbe “Xyrion PianoTrio”. Leta 2009 je 
ustanovila “Robert Schumann Ensemble Düsseldorf”. 

Med leti 1983 in 1988 je bila koncertni mojster simfoničnega in opernega orkestra “Gürzenich Orchester” 
in bila obenem ena prvih žensk, ki je pridobila mesto koncertnega mojstra v večjem evropskem orkestru. 
Leta 1988 je sprejela profesuro na “Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt”. Leta 1993 je 
nasledila Sandorja Vegha kot vodja violinskega oddelka in oddelka za komorne skupine na “Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf”. Med leti 2005 in 2007 je bila honorarni profesor za violino in 
komorno glasbo na “Guidhall School of Music and Drama” v Londonu, trenutno pa je gostujoči profesor na 
avstrijski “Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz”. Kot ena najuspešnejših in najbolj iskanih 
pedagogov v Evropi danes, podpira številne mlade glasbenike, vključno z delovanjem kot umetniški vodja 
“Rheinische Streicherakademie” in “Streicherakademie Ochsenhausen” v Baden – Würtembergu, ter 
“Yehudi Menuhin Live Music Now Rhein-Ruhr e.V.” Njen najnovejši projekt, “Vivaldi Project Düsseldord”, 
ki je namenjen vzgoji otrok iz revnejšega sloja, je bil deležen nagrade “Ideen für die Bildungsrepublik” za 
leto 2011. 

V sodelovanju z nemško založniško hišo “Schott Verlag” je uredila nove izdaje del Edwarda Elgarja, Franza 
Riesa, Perrea Rodeja, Bedricha Smetane, Josefa Suka in Henrija Vieuxtempsa. Igra violino Thomasa 
Balestrierija Cremonensisa, Fecit Mantuae. Anno 1753. 
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  Sijavuš Gadžijev, klavir 
 
Profesor Sijavuš Gadžijev je svoje glasbeno izobraževanje začel na 
klavirskem oddelku Posebne glasbene šole za izredno nadarjene otroke. 
Študij klavirja in kompozicije je nadaljeval na Konservatoriju Peter Iljič 
Čajkovski v Moskvi pri profesorjih Belli Davidoviču, Borisu Zemljanskemu in 
Mihailu Voskresenskemu. Po zaključku podiplomskega študija je prevzel 
mesto profesorja na Posebni glasbeni šoli za izredno nadarjene otroke na 
moskovskem konservatoriju, kjer je poučeval do leta 1994. V tem času je 
vzgojil veliko število pianistov, od katerih so se Termizan Erzanov, Alexei 
Nabioulin, Konstantin Masljuk in Viktorija Korčinskaja uveljavili na velikih 
mednarodnih tekmovanjih. 
 
Kot solist je s samostojnimi recitali nastopal po raznih krajih v Sovjetski 

zvezi, ZDA, Nemčiji, Poljski, Madžarski, Italiji, Slovaški in po republikah bivše Jugoslavije. Nastopal je z 
orkestrom Slovaške filharmonije, Roterdamskim komornim orkestrom, Simfoničnim orkestrom Schpor iz 
Kassla, Simfoničnim orkestrom Friuli Venezia Giulia, Bratislavskim komornim orkestrom in drugimi. 
Koncertiral je s priznanimi umetniki, kot so violinisti Aleksander Vinitski, Axel Wilchot, Vladimir 
Mendelsohn, violončelisti Mihail Flaxman, Mihai Dančila, Jozef Podhiranski in drugi. Sodeloval s 
priznanimi dirigenti, med ostalimi Nijazi, Semen Kogan, Konrad Van Alphen in Kirk Trevor. Kot komorni 
glasbenik nastopa v Ljubljanskem klavirskem triu. 
 
Vodil je seminarje za profesorje in mojstrske tečaje na Univerzi Los Angeles, Univerzi Domingos Hills v 
Kaliforniji, Akademiji Franz Liszt v Budimpešti, Univerzi za glasbo v Dorthmundu, Beogradu, Zagrebu, 
Dubrovniku, na konservatorijih v Italiji, v Milanu, Pescari, Genovi, Trstu, Čedadu in drugod.  
 
Od leta 1994 živi in deluje v Italiji in Sloveniji. Najprej je poučeval v Glasbeni šoli Nova Gorica in Centru za 
glasbeno vzgojo Koper, od leta 2001 pa poučuje klavir na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in 
SCGV Emil Komel v Gorici. V šestnajstih letih delovanja v Sloveniji je vzgojil vrsto uspešnih pianistov, ki so 
na tekmovanjih praviloma osvajali najvišja mesta. Njegovi učenci, Erik Šuler, Aleksandra Pavlović, Tamara 
Razem, Irena Koblar, Ivan Skrt, Miha Štokelj, Rok Palčič, Urška Babič, Danijel Brecelj, Ivan Ferčič, Armin 
Čolarić, Alexander Gadžijev, Giuseppe Guarrera in drugi, že uspešno delujejo kot koncertanti in pedagogi, 
eni pa še nadaljujejo s študijem klavirja na umetniških akademijah doma in po svetu. 
 
S. Gadžijev je redni član žirij na mednarodnih tekmovanjih Hummel v Bratislavi, Bartok-Liszt v 
Budimpešti, Città di Cantù, Premio Benassi, Varallo, itd. Je umetniški vodja tekmovanja Giuliano Pecar v 
italijanski Gorici. 
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  Kevin Robert Orr, klavir 

 
 

 “V samih štirih taktih sem spoznal, da je na delu izjemen, dozorel 
umetnik…” - Gramophone 

 “Prvorazredno igranje, izrazno in sigurno.” - American Record 
Guide 

 “Vznemirljivo, osebno, vedno pomembno…” —Nordbayerischer 
Kurier (Nemčija) 

 “Dostojanstvo in občutek proporcije…razvijajoči občutek 
pripovedi…” —Piano Professional (Združeno Kraljestvo) 

 
Koncertni pianist Kevin Robert Orr uspešno združuje pedagoško in 
koncertno dejavnost. Predstavil se je na odrih pomembnih dvoran in 
umetniških ustanov širom Amerike, Evrope, Kitajske, Južne Koreje in 

Avstralije. Njegovi nastopi in posnetki so poželi pohvale kritikov in občinstva celega sveta. Posebej njegovi 
posnetki brahmsovih klavirskih sonat in balad so bili deležni velikega uspeha v Evropi in Združenih 
državah. 
 
Kot močan zagovornik glasbe še živečih skladateljev premierno izvaja klavirska ter komorna dela Jennifer 
Margaret Barker, Paul Basler, Houston Dunleavy, Paul Richards, Robert Rollin in John Weinsweig. 
 
Predan široki rasti in bogatenju glasbenega izobraževanja, je ustanovitelj in direktor “Chinese – American 
International Piano Institute” v kitajskem mestu Chengdu ter “Univesrity of Florida International Piano 
Festival” (www.arts.ufl.edu/pianofestival). Med ostalim je predaval na festivalu “Val Tidone International 
Festival Summer Camp” v Piacenzi in je od samega začetka redno gostujoči profesor na mojstrskih tečajih 
“Masterclasses Haliaeti”. 
 
Kljub temu, da je njegovo delo osredotočeno na klasično glasbo, Orr hkrati raziskuje alternativne glasbene 
stile, vključno z improvizacijo. Njegovo predavanje “Improvisation Keyboard Skills and Related 
Technology” vpelje študente v uporabo praktičnih tehnik igranja izven sveta klasične glasbe. 
 
Dr. Orr je študiral na Cleveland Institutu, na Case Western Reserve University ter na šoli za glasbo Dana na 
Youngstown State University. Prejel je nagradiWilliam Kurzban Cleveland instituta in nagrado “Aurora 
Ragiani”. Njegovi profesorji so bili Paul Schenly, Robert Elliot Hopkins, Caroline Oltmanns, Melva Huebert 
in Doris Arnold-Cunningham. 
 
Steinway umetnik Kevin Robert Orr snema za Meyer Media, LLC. Njegove zgoščenke so na voljo preko 
internetnih strani www.kevinrobertorr.com, iTunes, Amazon in Rhapsody. 
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Koryun Asatryan, saksofon 

 
Od leta 1999 naprej, je Koryun Asatryan prejel najvišje nagrade na številnih 
tekmovanjih v Moskvi, Yerevanu, Kievu, Hamburgu, Oldenburgu, Berlinu in 
Bayreuthu. Še posebne omembe vreden je izjemen uspeh iz maja 2004 na 12. 
evrovizijskem tekmovanju za mlade glasbenike v Lucernu, kjer je osvojil 2. 
nagrado, zastopal pa je Nemčijo. 
 
Turneje širom Združenih držav Amerike, Kanade, Argentine, Brazilije, 
Urugvaja, Sirije, Lebanona, Cipra, Rusije, Koreje ter številni koncerti po 
Nemčiji, Avstriji, Švici, Sloveniji, Italiji, Češki, Slovaški, Japonski, Armeniji, z 
orkestri MDR Symphony Orchestra Leipzig, WDR Rundfunk Orchestra 
Cologne, SWR-Rundfunkorchester Stuttgart, Armenian Philharmonic 
Orchestra, Munich Chamber Orchestra, Lucerne Symphony Orchestra, 

Festival Strings Lucerne, Württemberg Chamber Orchestra Heilbronn so bili odlično sprejeti.  
 
Sodeloval je s številnimi dirigenti, med te štejejo Michael Sanderling, Christoph Poppen, Ruben Gazarian in 
Christian Arming. Uspeh njegove kariere potrjujejo nastopi na prestižnih festivalih, kot so Schleswig-
Holstein Music Festival, the Mecklenburg Vorpommern Festival, Musical Olympus (St. Petersburg), 
Colmar-Music Festival (Francija), Rheingau Music Festival, Lucerne Festival, Musikfest Bremen, itd. 
Trenutno poučuje na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost München, ter na Univerzi za glasbo 
Münster. 
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  Alenka Zupan, flavta 

 

Po končani glasbeni šoli v Kopru pri prof. Marijanu Kocjančiču in Srednji 
pedagoški šoli Koper je zaključila Pedagoško akademijo v Ljubljani (smer 
razredni pouk) in hkrati Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani pri 
prof. Jožetu Pogačniku. V treh letih je zaključila študij flavte na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Fedje Rupla. V času šolanja je na 
številnih tekmovanjih v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji dosegala visoke 
nagrade in priznanja v disciplinah kljunasta flavta, flavta in komorna igra. 
Izpopolnjevala se je na Accademia del flauto v Rimu pri prof. Raymondu 
Guiotu ter hkrati opravila podiplomski študij na Ecole Normale de 
Musique v Parizu pri prof. Christianu Cheretu. V Parizu je za študij prejela 
najvišja priznanja in diplomo odličnosti. Septembra 2006 je zaključila 
magistrski študij na Akademiji za glasbo, smer Specialna didaktika flavte 

pod mentorstvom prof. Fedje Rupla in dr. Branke Rotar-Pance ter si pridobila naziv magistrica znanosti. 

Poleg samostojnih koncertov in nastopov v Sloveniji se je predstavila na Hrvaškem, Srbiji, Italiji, Nemčiji, 
Avstriji, Franciji, Malti, Črni gori, Švici in na Madžarskem. Sodelovala je z orkestrom Opere in baleta 
Ljubljana, z godalnim orkestrom “ Camerata Labacensis”, kot solistka ter stalna članica z Obalnim 
komornim orkestrom, kvartetom flavt Quatuor de Flûtes de Paris (Francija) in številnimi domačimi ter 
tujimi glasbeniki in umetniki. Izdala je zgoščenko “Dih življenja”, na kateri je združila zvoke flavte z zvoki 
narave ter s pevko Shirlie Roden izdala zgoščenko “ Angelski zvoki”, ki vsebuje stare ljudske pesmi. 
Snemala je z Obalnim komornim orkestrom, različnimi komornimi zasedbami ter solistično za RTV Koper-
Capodistria, RTV Slovenija, Radio Malta in druge.  

Alenka Zupan poučuje flavto in komorno igro na Glasbeni šoli Koper in Umetniški gimnaziji Koper, kjer je 
z učenkami in dijakinjami dosegla vrsto izjemnih uspehov na tekmovanjih doma in v tujini. Vodi številne 
seminarje v Sloveniji, Italiji, Hrvaški, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Argentini, Braziliji … ter je izdala tri 
priročnike za flavto z naslovom “Vaje za flavto”. 
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 Matej Plevnik, kineziologija 
 

Matej Plevnik, profesor športne vzgoje in kineziolog, je bil rojen v Ljubljani, 
kjer je s področja kondicijskega treniranja diplomiral na Fakulteti za šport 
Univerze v Ljubljani.  

Ima bogato tako strokovno kot tudi akademsko kariero. Od leta 2009 je 
zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za kineziološke raziskave 
Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem ter asistent na 
študijskem programu Aplikativne kineziologije Univerze na Primorskem. 
Sodeluje v nacionalnih kot tudi mednarodnih projektih ter se kot predavatelj 
redno udeležuje mednarodnih strokovnih ter znanstvenih konferenc s 
področja kineziologije. Njegov strokovni in raziskovalni interes je usmerjen 
na področje gibalnega razvoja in gibalnega učenja kot tudi v povezovanje 
znanj s področja kineziologije ter glasbene umetnosti. V letu 2013 zaključuje 

doktorski študij kineziologije.  

Aktivno se udejstvuje tudi na področju glasbe. Končal je nižjo glasbeno šolo za klavir ter solopetje in 
diplomiral iz orgel na Orglarski šoli v Ljubljani.  
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 Marko Feri, kitara  

Kitarist Marko Feri, rojen v Trstu leta 1967, je glasbeni študij začel na 
tržaški Glasbeni matici pri T. Možini, ga nadaljeval z Brunom Tonazzijem in 
diplomiral na tržaškem konzervatoriju “Giuseppe Tartini” v razredu prof. 
Pierluigija Corone. Izpopolnjeval se je nato na številnih mojstrskih tečajih v 
tujini z vrhunskimi kitaristi in docenti – Manuelom Barruecom, Davidom 
Russellom in Albertom Poncem.  

Še kot učenec Glasbene matice je pogosto nastopal v Italiji, Sloveniji in 
Avstriji ter bil nagrajen na mnogih tekmovanjih za mlade glasbenike, 
kasneje je dosegel več odličnih rezultatov in nagrad na številnih 
mednarodnih tekmovanjih. Kot solist nastopa na mednarodnih glasbenih 
festivalih v Evropi (Italija, Slovenija, Hrvaška, Španija, Nemčija, Francija, 
Romunija, Bosna, Srbija, Črnagora, Albanija, Avstrija, Belgija, Švica), ZDA 

(Guitar Foundation of America 2006 – Columbus GA in 2012 – Charleston SC, in drugi festivali v državah 
New York, Texas, Ohio, Virginia, North Carolina, Tennessee), Kanadi (Toronto Guitar Society Series 2011, 
2012), Mehiki, Avstraliji in na Japonskem, veliko pa tudi koncertira v raznih komornih zasedbah in v 
mnogih glasbenih projektih: igral je v duetu, triu in kvartetu kitar, z godalnimi kvarteti, s številnimi zbori, 
kot solist z orkestri.  

Trenutno nastopa z Gorni Kramer Kvartetom, s harmonikarjem Sebastianom Zorzo, s flavtistko Alenko 
Zupan, z jazz pevko Martino Feri, z orkestrom Concordia Chamber Orchestra (Operita “Maria de Buenos 
Aires” Astorja Piazzolle, “Dreigroschenoper” Kurta Weilla). Večkrat je že snemal za radio in televizijo: RAI, 
Radio TV Koper, TV Slovenija, SBS Sydney, WPLN Nashville Public Radio. Izdal je sedem zgoščenk: kot 
solist “Nocturnal” (med drugimi skladbe Pavleta Merkuja in Alojza Srebotnjaka); v duetu z Michelazzijem 
“Originalne skladbe za flavto in kitaro 20. stol.”; s sekstetom Evasion ploščo z glasbo A.Piazzolle in 
C.Bollinga, “Viva Sevilla” z Italian Guitar Consort in sopranistko Lorno Windsor; “Astor Piazzolla-
Orchestral Works” s Concordia Chamber Orchestra, “Notes Vagabondes-Live” in “Modulante” z Gorni 
Kramer Quartet.  

Marko Feri je profesor kitare na Glasbeni matici – šola “Marij Kogoj”, vodi izpopolnjevalne tečaje po 
Evropi, ZDA, Kanadi, Mehiki in je večkrat predsednik ali član žirij na različnih glasbenih tekmovanjih tako 
v Sloveniji kot v tujini. Je pobudnik in umetniški vodja Mednarodnega Festivala kitare “Kras”. 

 

 


