
Akademija Branimir Slokar (MOJSTRSKI TEČAJI) 

 

 

Akademija Branimir Slokar - Mojstrski tečaji za orkestrske instrumente, del projekta 

Povezovanje z glasbo in Mednarodnim orkestrom Maribor 2012, bo od letošnjega leta 

nosila ime glasbenika svetovnega formata, virtuoza na pozavni, odličnega solista in 

predanega pedagoga Branimirja Slokarja. Novo poimenovanje je poklon izjemnemu 

glasbeniku ter hkrati zaveza najvišjim glasbeno-izobraţevalnim ciljem.  

 

Branimir Slokar je sodeloval z največjimi dirigenti in orkestri v svetovnem merilu. 

Solistična kariera ga je vodila na domala vse znamenite koncertne odre vseh celin. 

Kot solist je vedno dobrodošel gost  najuglednejših koncertnih dvoran. Z umetniškim 

zanosom, tehnično dovršenostjo in glasbeno inovativnostjo, temelječih na neutrudnem 

delu, je pozavno povlekel iz sence drugih glasbil ter jo uveljavil kot enakovreden 

solistični instrument.  

 

Svoje bogato znanje in izkušnje, ki si jih je pridobil z dolgoletnim orkestrskim, 

komornim in solističnim muziciranjem, kot profesor na uglednih glasbeno-

izobraţevalnih ustanovah nesebično prenaša na mlajše generacije. Rezultat predanosti 

pedagoškemu delu so številni uveljavljeni pozavnisti, ki zasedajo vodilna mesta v 

mnogih odličnih orkestrih in profesorju Slokarju pripisujejo velike zasluge za svoj 

vzpon med uspešne glasbenike ter ga brez zadrţkov štejejo za svojega glavnega 

glasbenega vzornika.  

 

Mojstrske tečaje za orkestrske instrumente, koncertnega mojstra in dirigiranje – ob 

Branimirju Slokarju vodijo njegovi kolegi, odlični glasbeniki z bogato orkestrsko in 

solistično kariero ter izvrstni   pedagogi z uglednih evropskih glasbeno-izobraţevalnih 

institucij, ki segajo v sam vrh glasbenega sveta. Mladim glasbenikom je v okviru 

mojstrskih tečajev dana priloţnost, da v zaokroţenem časovnem obdobju intenzivno 

poglabljajo svoje znanje ob mentorstvu cenjenih glasbenih osebnosti. Nudi se jim 

najboljše delovne pogoje in vpogled v glasbeno poustvarjanje z drugačne perspektive, 

s čimer se neizmerno dopolni njihovo redno šolanje. Široka in konceptualno 

zaokroţena paleta različnih mojstrskih tečajev, ki se v koncentriranem časovnem 

obdobju z udeleţenci z vsega sveta zgodijo na enem mestu, za mlade glasbenike 

vzpostavlja izjemno priloţnost za izobraţevanje v klasični glasbi ter predstavlja 

dragoceno izkušnjo, ki bo nedvomno pomembno vplivala na razvoj njihove glasbene 

kariere ter osebnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V letu 2012 se bodo zvrstili naslednji mojstrski tečaji (12. 7. – 30. 7.): 

 

Violina – Latica Honda-Rosenberg 

Violončelo – Martin Ostertag 

Kontrabas – Boţo Paradţik 

Flavta – Felix Renggli 

Oboa – Emanuel Abbühl 

Klarinet – François Benda 

Fagot – Gustavo Núñez 

Rog – Radovan Vlatković 

Trobenta – Hans Gansch 

Pozavna – Branimir Slokar 

Timpani – Raymond Curfs 

Tolkala – Peter Sadlo 

Koncertni mojster – Gregory Ahss 

Dirigiranje – Klaus Arp 

 

 

Zaključni koncerti mojstrskih tečajev bodo v Viteški dvorani Kriţank, dvorani 

Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Slovenski filharmoniji: 

 

15. 7. Otvoritveni koncert MIO2012, Slovenska filharmonija ob 20.00  

16. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Pozavna, Viteška dvorana Kriţanke ob 

20.00 

20. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Fagot / Oboa, Slovenska filharmonija ob 

17.00  

24. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Trobenta, Viteška dvorana Kriţank ob 

20.00 

25. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja za Dirigiranje / Koncertnega mojstra, 

Slovenska filharmonija ob 18.00  

25. 7.  Koncert tolkalista Petra Sadla (Nemčija), Viteška dvorana Kriţank ob 21.00  

26. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Francoski rog, Viteška dvorana Kriţank 

ob 20.00  

27. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Violina / Čelo, Viteška dvorana Kriţank 

ob 20.00 

28. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Flavta, Viteška dvorana Kriţank ob 18.00  

28. 7. Koncert tolkalistov Drumbassadors / Festival Xylodrum, Kriţanke ob 21.00 

29. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Kontrabas / Klarinet, Viteška dvorana 

Kriţank ob 20.00  

30. 7. Zaključni koncert mojstrskega tečaja Timpani, Konservatorij za Glasbo in 

Balet Ljubljana ob 20.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavitev profesorjev mojstrskih tečajev 

 

LATICA HONDA-ROSENBERG (violina) 

 

Je najodličnejših predstavnic koncertnih violinistov. Na tekmovanju Čajkovskega v 

Moskvi je leta 1998 prejela srebrno medaljo in s tem začela svojo mednarodno 

glasbeno pot. Ob baročnih solističnih koncertih igra vse od Mozarta, Beethovna, 

Brahmsa, Čajkovskega pa do Bartóka, Šostakoviča in Prokofjeva, z veseljem pa tudi 

manj izvajana dela - koncerte Roberta Schumanna, Ericha Wolfganga Korngolda in 

Jacquesa Loussiera. Je članica Festivalskega orkestra Luzern. 

Poleg koncertnega udejstvovanja na svetovni ravni Latica Honda-Rosenberg od leta 

2003 opravlja profesuro za violino na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu. Poučuje pa 

tudi na mojstrskih tečajih v Nemčiji, Italiji (na Akademiji Gustava Mahlerja), 

Franciji, na Hrvaškem, Portugalskem in v Izraelu (poletni seminar Keshet Eilon). 

Aprila 2009 je sprejela profesuro na Univerzi umetnosti v Berlinu. 

www.hondarosenberg.com 

 

 

MARTIN OSTERTAG (violončelo) 

 

Od leta 1974 do 2009 je bil solo violončelist v Simfoničnem orkestru Južno-

zahodnega nemškega radia Baden-Baden in Freiburg. Pred tem je bil solo-

violončelist v Simfoničnem orkestru Düsseldorf, Ansamblu Amati v Berlinu in v 

Orkestru Berlinske opere. Kot profesor v Karlsruheju, solist, komorni glasbenik in 

docent  spada na drţavni in mednarodni ravni med najbolj priznane violončeliste. 

Izdal je CD posnetke pri zaloţbah: Antes, Ariola, Aurophon, Bayer Records, Coviello, 

CPO, Dabringhaus & Grimm, Deutsche Grammophon, Marco Polo, Naxos in Sony. Z 

Nicolasom Chumachencom, Eriko Geldsetzer in Benjaminom Riviniusom igra v 

godalnem kvartetu Villa Musica. Za preigravanje Mozartovih godalnih kvartetov je s 

tem komornim sestavom ţe dvakrat prejel nagrado Echo Klassik. Posnetek Bachovih 

suit in najnovejši posnetek skladb za violončelo in klavir Roberta Schumanna so 

mednarodni mediji izredno pohvalili. 

 

 

BOŽO PARADŽIK (kontrabas) 

 

Je bil vodja sekcije v vodilnih orkestrih, kot je haaški Orkester Residentie in 

Simfonični orkester Radia Stuttgart. Pogosto je igral tudi z Kraljevim orkestrom 

Concertgebouw iz Amsterdama in kot prvi kontrabasist Simfoničnega orkestra 

Bavarskega radia iz Münchna.  
Poučevati je pričel leta 2000 na Konservatoriju Jana Sveenlincka v Amsterdamu in 

kmalu za tem je postal profesor na Visoki šoli za glasbo v Detmoldu. Od leta 2003 

poučuje kontrabas na Visoki šoli a glasbo v Freiburgu. Od leta 2009-2011 je poučeval 

na Konservatoriju za glasbo HEMU v Sionu (Švica). Od leta 2010 pa poučuje tudi na 

Visoki šoli za glasbo v Luzernu (Švica). 

Njegov način poučevanja je izredno prepoznaven in uspeh zaznamujejo doseţki 

njegovih študentov. 

http://www.bozoparadzik.com 

 

 

http://www.hondarosenberg.com/
http://www.bozoparadzik.com/


FELIX RENGGLI (flavta) 

 

Je opustil pozicijo solo flavtista v Simfoničnem orkestru St. Gallen, da bi lahko igral 

kot solo flavtist v različnih orkestrih po Evropi (Tonhalle Zürich, Festivalski 

orkester Luzern, Orkester Gulbenkian, Evropski komorni orkester) in se kot solist 

udeleževal festivalov v Parizu, Bourgesu, Luzernu, Quitu, Riu de Janeiru, 

Lockenhausu, idr.  

Renggli poučuje na Akademiji za glasbo v Baslu in vodi mojstrske tečaje v Evropi, 

Avstraliji, Juţni Ameriki in na Japonskem. 

Leta 2004 je postal profesor na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu. 

»Glasba je bistvo … instrument je pot, ki jo izbere posameznikova domišljija.« 

www.felixrenggli.com 

 

 

 

EMANUEL ABBÜHL  (oboa) 

 

Je bil prvi oboist v številnih orkestrih, vključno s Simfoničnim orkestrom iz Basla in 

Orkestrom Rotterdamske filharmonije. Je tudi gostujoči prvi oboist Evropskega 

komornega orkestra. Med drugim so ga kot vodjo in solista oboista želeli 

Simfonični orkester iz Bostona, Amsterdamski Concertgebouw in Simfonični 

orkester Bavarskega radia. Leta 2006 je postal prvi oboist Londonskega 

simfoničnega orkestra. 
Poučuje na Akademiji v Rotterdamu, na Visoki šoli za glasbo v Mannheimu in na 

Kraljevi Akademiji za glasbo. Med drugim vodi mojstrske tečaje na Konservatoriju 

Superieur v Parizu in Lyonu, na Drţavni akademiji v Melbournu, v Art Centru v 

Seoulu, na Drţavni univerzi v Mehiki in na Kraljevi akademiji za glasbo. 

 

 

FRANÇOIS BENDA  (klarinet) 

 

Koncertira v pomembnih glasbenih dvoranah (v Berlinski filharmoniji, Musikvereinu 

na Dunaju, Concertgebouwu v Amsterdamu, dvorani Wigmore v Londonu, Tonhalle 

v Zurichu) in kot solist klarinetist igra z vodilnimi orkestri (Simfoničnim orkestrom 

Bavarskega radia, Simfoničnim orkestrom Zahodnonemškega radia (WDR) iz 

Kölna, Simfoničnim orkestrom iz Basla, in Dunajsko komorno filharmonijo).  

Benda se z lahkoto giblje med klasičnim koncertnim repertoarjem in sodobno glasbo, 

kot klarinetist in vedno pogosteje tudi kot dirigent. Poleg solistične kariere pa je 

François Benda tudi profesor na Univerzi umetnosti v Berlinu in na Visoki šoli za 

glasbo v Baslu. 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ (fagot) 

 

Je eden izmed najboljših fagotistov svoje generacije. Prve lekcije je prejel od svojega 

očeta in pri štirinajstih letih se je pridruţil Orkestru Simón Bolívar iz Caracasa. 

Núñez je leta 1995 postal prvi fagotist Kraljevega orkestra Concertgebouw. Pred tem 

je bil prvi fagotist Državnega gledališča Darmstadt in Bamberškega simfoničnega 

orkestra. 

http://www.felixrenggli.com/


Núñez vodi mojstrske tečaje in koncertira kot solist v Zdruţenih drţavah Amerike, 

Kanadi, v različnih Juţnoameriških drţavah, Franciji, Nemčiji, Španiji, na Finskem, v 

Avstraliji in na Japonskem. Od leta 1999 poučuje na Visoki šoli Roberta Schumanna 

v Düsseldorfu. 

 

 

RADOVAN VLATKOVIĆ (francoski rog) 

 

Intenzivno koncertira po svetu in kot umetnik ter učitelj skrbi za popularizacijo 

francoskega roga. Je zmagovalec številnih tekmovanj, vključno s Premio Ancona 

leta 1979 in tekmovanjem ARD leta 1983; te nagrade so bile pobuda za vabila na 

glasbene festivale v Evropi, Juţni in Severni Ameriki, Avstraliji, Izraelu, Koreji in na 

Japonskem. 

Kot solist je igral z orkestri, kot so Simfonični orkester Bavarskega radia, Orkester 

radia Stuttgart in Orkester Mozarteum. 

Radovan Vlatković poučuje na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, na Visoki šoli za 

glasbo v Zürichu  in na Visoki šoli za glasbo Kraljice Sofije v Madridu. 

 

 

HANS GANSCH  (trobenta) 

 

Rojen leta 1953 v Kirnbergu (v Avstriji) je študiral trobento na Konservatoriju Anton 

Bruckner v Linzu. 

Od leta 1974 do 1976 je igral prvo trobento v Brucknerjevem orkestru v Linzu in od 

1976 do 1982 prvo trobento v Simfoničnem orkestru dunajskega radia. 

Od 1982 do 1996 je bil solo trobentač Orkestra Dunajskih filharmonikov in hkrati 

Dunajske državne opere. 

Od leta 1996 poučuje na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. 

Je član ansamblov Pro Bass, Austrian Brass Connection in Brass Band Oberösterreich. 

Kot solist je koncertiral v Avstriji in v tujini. 

 

 

BRANIMIR SLOKAR (pozavna) 

 

Je leta 1969 končal študij na ljubljanski Akademiji za glasbo in nadaljeval 

izobraţevanje Konservatoriju v Parizu. Osvojil je mnogo glasbenih nagrad, med 

drugim na prestižnem mednarodnem tekmovanju ARD v Münchnu. 

Kot solist je ustvaril številne odlične glasbene izvedbe. Sodeloval je z mnogimi 

znanimi orkestri, denimo s Simfoničnim orkestrom Bavarskega radia, 

Filharmoničnim orkestrom Dortmund, Simfoničnim orkestrom iz Basla, Orkestrom 

italijanske Švice, Berlinskimi Simfoniki, Rotterdamskimi Simfoniki, z Novo 

Japonsko filharmonijo in drugimi. Njegova izjemno aktivna solistična pot ga je 

vodila po domala vseh drţavah Evrope, v Zdruţene drţave, Juţno Ameriko in Azijo. 

Zaradi svojih številnih posnetkov in CD plošč, radijskih in televizijskih oddaj ostaja 

eden vidnejših pozavnistov, ki ga priznavajo širom po svetu. Sodeluje tudi kot ţirant 

na mednarodnih tekmovanjih (München, Ţeneva). V letu 2010 mu je Mednarodna 

zveza pozavnistov podelila nagrado za pedagoške doseţke. Kot pedagog deluje na 

glasbenih akademijah v Freiburgu (Nemčija) in v Bernu (Švica). Rezultat predanosti 

pedagoškemu delu so številni uveljavljeni pozavnisti, ki profesorju Slokarju 



pripisujejo velike zasluge za svoj vzpon med uspešne glasbenike in ga brez zadrţkov 

štejejo za svojega glavnega glasbenega vzornika. 

www.branimirslokar.com 

 

 

RAYMOND CURFS  (timpani) 

 

Igra z vodilnimi orkestri po svetu, kot so La Scala, Berlinski filharmoniki, Evropski 

komorni orkester, in dirigenti Claudio Abbado, Bernard Haitink, Riccardo Muti, 

Wolfgang Sawallisch, Nicolaus Harnoncourt, Lorin Maazel, Valerij Gergijev idr. 

Od 2000 do 2006 je pod vodstvom Daniela Hardinga igral v Komornem orkestru 

Gustava Mahlerja na poziciji solo timpanista. Od septembra 2007 je prvi timpanist 

Simfoničnega orkestra Bavarskega radia pod vodstvom Marissa Jansonsa. Zelo 

tesno je umetniško povezan s Claudiom Abbadom, na čigar povabilo je od leta 2003 

tudi član Festivalskega orkestra Luzern. Redno deluje kot komorni in solistični 

glasbenik. 

Raymond Curfs poučuje na Visoki šoli za glasbo v Münchnu in od leta 2008 tudi na 

konservatoriju v Parizu. Je zelo iskan pedagog in je med drugim predaval v Parmi, 

Maastrichtu, Miamiju in Tokiu. 

 

 

PETER SADLO  (tolkala) 

 

"Ritem je ena izmed najbolj prvobitnih oblik glasbenega izraţanja. Srce in srčni utrip 

sta naše prednike instinktivno vodila, da so osnovni ritem izpopolnili akustično in ga 

vključili v svoje vzorce ţivljenja. Danes, na začetku novega tisočletja, sta ritmičnost 

in ritem osnovnega pomena za človeško percepcijo, veliko bolj pomembna kot 

melodija in harmonija."  

Peter Sadlo, ki je zelo uspešen v očeh obojih, publike in kritike, je zaradi svoje 

nenavadne glasbene intuicije in virtuoznosti zelo iskan glasbenik v mednarodnem 

prostoru. 

Ob solistični karieri Peter Sadlo ţe od nekdaj strmi k predajanju svojega znanja in 

izkušenj na naslednje generacije. Od leta 1983 je profesor na Visoki šoli za glasbo v 

Münchnu. Pri 28 leti je postal profesor na prestiţni Univerzi Mozarteum v Salzburgu. 

Doseţki njegovih študentov pričajo o izjemnem uspehu njegovih tolkalnih razredov 

na obeh šolah.  

www.sadlo-percussion.de 

 

 

 

Violinist GREGORY AHSS  

 

Kot solist je pod vodstvom Claudia Abbada in Yannick Nézet-Séguin nastopil s 

Mahlerjevim komornim orkestrom, Orkestrom Mozart iz Bologne in Camerato 

Salzburg. Velikokrat je te ansamble tudi vodil.  

Kot gostujoči koncertni mojster je med drugimi igral z Londonskim simfoničnim 

orkestrom, Simfoničnim orkestrom Bavarskega radia in Simfoničnim orkestrom iz 

Montreala. 

Je koncertni mojster Mahlerjevega komornega orkestra in eden izmed koncertnih 

mojstrov Festivalskega orkestra Luzern. 

http://www.branimirslokar.com/
http://www.sadlo-percussion.de/


KLAUS ARP  (dirigent) 

 

V svoji dolgoletni bogati mednarodni karieri uspešno zdruţuje poustvarjanje in 

ustvarjanje, odlikujeta ga širina in pedagoški angaţma za mlade bodoče visoko 

kvalificirane glasbenike, vse to pa zaokroţuje njegovo izjemno agilnost na področju 

klasične glasbe.  

Od leta 1981 je bil Klaus Arp šef dirigent Filharmoničnega orkestra in orkestra 

Opere v Koblenzu, kjer je bila leta 1988 ob 200-letnici operne hiše izvedena njegova 

lirična opera Ogygia. Med letoma 1987 in 1995 je bil šef dirigent Orkestra 

Jugozahodnega radia Baden-Baden / Keiserslautern. Leta 1993 je bil imenovan na 

mesto predstojnika oddelka na Visoki šoli za glasbo Heidelberg - Mannheim. Je tudi 

uveljavljen skladatelj, čigar dela so bila izvajana po Evropi in Rusiji. Med ostalimi 

dirigentskimi aktivnostmi velja omeniti redno sodelovanje z Orkestrom Hrvaške 

radiotelevizije, Opernim združenjem Philadelphia (ZDA), Simfoničnim orkestrom 

Bucheon (Seul, Južna Koreja) in koncertiranje v večini najbolj znanih dvoran po 

Evropi in Združenih državah Amerike. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


