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baroKam
Festival in poletna šola Stare Glasbe 

Slovenskega Baročnega Orkestra

5.8. - 9.8.2019

Tečaji - Koncerti
Samostan Mekinje - Kamnik



Umetniški vodja in dirigent Slovenskega baročnega orkestra 
in Consorta je čembalist in dirigent Egon Mihajlovič. 
Rojen je bil leta 1972 v Postojni. Zgodovinske inštrumente 
s tipkami, čembalo, orgle in zgodovinski klavir, kot tudi 
staro glasbo ter dirigiranje je študiral na Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst v Frankfurtu na Maini, kjer je 
leta 1992 diplomiral. Leta 1996 je končal študij umetniške 
specializacije čembala ter stare glasbe. Od leta 1990 nas-
topa kot solist čembalist na najpomembnejših festivalih in 
koncertnih prizoriščih Evrope ter Združenih držav Amer-
ike. Kot dirigent in umetniški vodja opernega in sakralnega 
repertoarja baročne glasbene umetnosti je sodeloval pri 
številnih izvedbah opernih predstav in koncertov, in sicer 
v različnih evropskih glasbenih gledališčih in koncertnih 
prizoriščih, kot so Markgräfliches Opernhaus Bayreuth, 
Berliner Tage der Alten Musik, Festival di Teatro Greco 

Antico Lecce, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, ter Theater Freiburg. 
V letih 1994-2007 je bil umetniški vodja festivala stare glasbe Tage der Alten 
Musik Berlin-Steglitz,  v letih 2002-2008 je bil ustanovitelj in umetniški vod-
ja festivala stare glasbe Ars et Musica Antiqua Perast, ter v letih 2004-2008 
urednik glasbenega programa in član upravnega odbora festivala Grad Teatar 
Budva. Kot docent za čembalo, historične inštrumente s tipkami in staro glasbo 
je poučeval na visokošolskih ustanovah in akademijah za glasbo v Würzburgu 
v letih 1998-2000, v Nürnbergu  leta 2001, na Cetinju v letih 2002-2003 in v 
Pesaru v letih 2006-2008. Od leta 2009 naprej svoje obsežno strokovno znanje s 
področja glasbene prakse in teorije deli kot izredni profesor čembala Akademi-
je za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer učinkovito vodi oddelek za staro glasbo 
kot njegov predstojnik. V slovenskem prostoru je leta 2013 za svoje izjemno 
delo prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani, kot najžlahtnejše priznanje za 
dosežke na področju poustvarjalnosti stare glasbe. Velja za prvega profesio-
nalnega glasbenika čembalista in specialista za staro glasbo na prostoru sever-
nozahodnega Balkana.

Nevenka Tršan Hočevar je leta 1997 diplomirala iz 
prečne flavte na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu 
prof. Mateja Zupana. Leta 2016 je magistrirala na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani pri prof. Vlado Dimovskem na temo delo-
vanja neprofitnih organizacij na področju kulture. Leta 2018 
je zaključila magisterij kljunaste flavte pri doc. Mateji Bajt 
na Oddelku za staro glasbo Akademije za glasbo v Ljubljani.  
Vzporedno se je izobraževala  na baročni (traverso) flavti pri 
prof. Lucii Rizzello. Poleg rednega študija se je  izpopolnjevala 
na mojstrskih tečajih pri profesorjih M. M. Kofler, M. Conti, M. 

Mercelli, H. M. Kneihs, K. Lugmayer, M. Bajt, R. Brown, H. M. Linde. 
Kot flavtistka se je udeleževala državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer je 
solistično ali v komornih zasedbah dosegala prve nagrade. V zadnjem času 
nastopa s kljunasto flavto. Leta 2013 je nastopala s kvartetom kljunastih flavt 
Le Phénix na Vranskih poletnih večerih. Istega leta je nastopala  na zaključnem 
koncertu Musice Locopolitane. V letu 2014 je sodelovala z APZ Tone Tomšič pri 
izvedbi in snemanju Ajdne, skladatelja Lojzeta Lebiča. Marca 2017 je imela kon-
certni nastop v okviru Festivala Risonanze, v Beneški palači italijanskega mesta 
Malborghetto ob Evropskem dnevu stare glasbe. V okviru omenjenega festivala 
je vodila delavnico na temo razvoja kljunaste flavte. Koncertirala je tudi z 
baročno flavto kot članica Baročnega orkestra Akademije za glasbo v Ljublja-
ni. Leta 2018 je s prof. Egonom Mihajlovičem ustanovila Zavod SBO, zavod za 
ohranjanje kulturne dediščine baroka.
Nevenka Tršan Hočevar se z učenci kljunaste in prečne flavte redno udeležuje 
državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer z njimi dosega izjemne rezultate.

Število udeležencev: 8
Poletna šola kljunaste, prečne in baročne flavte BaroKam je namenjena učencem 
nižjih in srednjih glasbenih šol, študentom AG ter ostalim ljubiteljem glasbe re-
nesanse in baroka. Poletna šola BaroKam se bo osredotočila na izvajalsko prak-
so repertoarja renesanse in baroka, to je solističnih skladb s spremljavo bassa 
continua. Med poletno šolo bo udeležencem zagotovljena spremljava s čembalom 
in violončelom. Poletna šola bo trajala od 5.8.2019 do 9.8.2019, zaključila se bo 
z nastopom udeležencev. 
Kotizacija za aktivne udeležence znaša 200 evrov.

Število udeležencev: 8
orgle, čembalo, interpretacija baročne glasbe za pevce, basso continuo

Seminar za orgle ali čembalo je namenjen zainteresiranim glasbenikom vseh 
generacij na temo renesančne do baročne glasbe za čembalo in/ali orgle s 
poudarkom na skladbah J.S.Bacha
Kotizacija za aktivne udeležence znaša 200 evrov.

Število udeležencev: 8
Poletna šola violončela je namenjena učencem nižjih in srednjih glasbenih šol, 
študentom UL AG ter ostalim ljubiteljem baročne glasbe. Poletna šola BaroKam 
se bo osredotočila na izvajalsko in interpretacijsko glasbo za violončelo solo, 
violončelo z spremljavo čembala in za violončelo kot spremljavni inštrument v 
sestavi bassa continua v komornih sestavih. Poletna šola bo trajala od 5.8.2019 
do 9.8.2019, zaključila se bo z nastopom udeležencev. 
Kotizacija za aktivne udeležence znaša 200 evrov.

KAJA KAPUS je baročni violončelo študirala pri Wer-
nerju Matzkeju na Državni visoki šoli za glasbo Trossin-
gen in Jaapu ter Lindnu na Kraljevem konservatoriju v 
Haagu, komorno glasbo v stari glasbi pa pri Linde Brun-
mayr-Tutz na Državni visoki šoli za glasbo Trossingen. 
Dodatno se je izpopolnjevala pri Markusu Möllenbecku, 
Martinu Zellerju, Kristin von der Goltz, Guidu Larischu, 
Gerhartu Darmstadtu, Alison McGillivray in Larsu Ulriku 
Mortensenu. Z ansambli Suono basso, Ensemble La Pace, 

Melas Drymos, La Suave Melodia, La Sirenissima, Bern Consort in Fontanella 
Consort je koncertirala po Sloveniji, v Nemčiji, Italiji, Švici in na Nizozemskem, 
med drugim na festivalih Dnevi stare glasbe, Evropskem dnevu stare glasbe, 
Imago Sloveniae, Oude Muziek Utrecht  – Fringe, Festival stare glasbe III. Acca-
demia Musicae Antiquae Labacensis  in barockFestlich. Sodelovala je pri kon-
certnih izvedbah Purcellove opere Dido in Enej v produkciji Vokalne akademije 
Ljubljana. Izvedba opere je izšla na zgoščenki, posnela pa jo je tudi Televizija 
Slovenija. Decembra 2014 je kot solistka in kot članica komorne zasedbe igrala 
v oddaji Barockmusik zum Advent švicarske nacionalne televizije SRF1. V študi-

jskem letu 2017/2018 je za študente Akademije za glasbo v Ljubljani pripravila 
in vodila tri delavnice baročnega violončela, od študijskega leta 2018/2019 pa 
baročni violončelo redno poučuje na Akademiji za glasbo.


