
  

                                                                          

POLETNA ŠOLA ZA 

FLAVTO 
11. 7. – 15. 7. 2019 

Lokacija: Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur 

Mentorica: EVA NINA KOZMUS 

 

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur pripravlja poletno Glasbeno šolo za flavto. 
Namenjena je učencem, dijakom in študentom flavte, flavtistom pihalnih godb ter vsem, 
ki želijo izpopolniti igranje flavte.  
 
Seminar bo potekal v obliki aktivnega, individualnega in skupinskega pouka z udeleženci. 
Na seminarju bo prisotna tudi korepetitorka Mateja Hladnik in Bernard Belina za 
komorno igro. 
 
 

 

EVA NINA KOZMUS (1994) 

je s petimi leti pričela svojo glasbeno pot v glasbeni šoli 

Risto Savin Žalec. Po šolanju v glasbeni šoli Celje pri 

prof. Mileni Lipovšek je leta 2010 pod njenim 

mentorstvom zaključila tudi Konzervatorij za glasbo in 

balet v Ljubljani. Isto leto je bila sprejeta na CNSMD v 

Lyonu v razred prof. Philippa Bernolda, Juliena 

Beaudimenta, Claude Lefebvre in Gillesa Cottina kjer je 

leta 2013 diplomirala in 2015 tudi magistrirala (pod 



dodatnim mentorstvom Joséja-Daniela Castellona) z magistrsko nalogo na temo Aleksandrove tehnike. Leta 

2015 je bila sprejeta na študij artist diploma (solistični doktorat) na CNSMD v Lyonu, v razred Juliena 

Beaudimenta. Eva -Nina je prvonagrajenka mnogih državnih in mednarodnih tekmovanj. Najodmevnejša je prva 

nagrada na prestižnem tekmovanju Evrovizijski mladi glasbenik 2010 na Dunaju. Od leta 2011 je redna gostja 

festivalov kot so Next Generation festival v Bad Ragazu v Švici, Bell' Arte Frankfurt RheinMain Musik, Vzhajajoče 

zvezde v Kremlinu, Festival Messiaen v Franciji, Molyvos festival v Grčiji in je že bila gostja na festivalih kot so 

festival Allegro Vivo v Avstriji, festival flavtistov v Zagorju in Mecklenburg Vorpommern v Nemčiji. Bila je tudi del 

oddaje Stars von Morgen na televizijskem programu arte v sodelovanju z Rolandom Villazónom. S samostojnimi 

koncerti se je že predstavila v mnogih evropskih državah, v Rusiji ter Ameriki. Ljubiteljica komorne glasbe 

sodeluje v različnih mednarodnih komornih zasedbah inje del slovenskega tria s Karmen Pečar Koritnik 

(violončelo) in Mojco Zlobko-Vajgl (harfa). Kot solistka je že sodelovala z mnogimi orkestri (Dunajski radijski 

simfonični orkester , simfonični orkester Toleda, orkester RTV Slovenija, orkester filharmonije Sarajevo, orkester 

slovenske filharmonije, romunski radijski orkester, Berlinski mladi simfoniki, simfonični orkester Liechtenstein, 

orkester festivala Allegro Vivo, Zagrebški solisti in ostalimi) in dirigenti kot so Stefan Sanderling, En Shao, 

Toshihiro Yonezu, Cristian Orosanu, Florian Krumpöck, Cornelius Meister, Vladimir Spivakov, Bijan Khadem-

Missagh... Kot flavtistka solistka v orkestru je že sodelovala z orkestri kot so operni orkester Lyon, lyonski 

nacionalni simfonični orkester, simfonični orkester Bordeaux, nacionalni orkester capitole de Toulouse, operni 

orkester Toulon, simfonični orkester Gran Teatre del Liceu v Barceloni, Gürzenich orkester Köln... V čast ji je bilo 

sodelovati z več slovenskimi in tujimi skladatelji in krstno izvesti njihove skladbe. Leta 2012 je izšla zbirka njej 

posvečenih skladb slovenskih skladateljev, naslovljena "Razpoloženja". 

KOTIZACIJA 

Cena seminarja:  150 EUR  
Rok prijave:   20. 6. 2019 
Plačilo kotizacije:  SI56 0132 0603 0713 217  
 

Prijavnico pošljite na naslov: 

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur  
Ul. Skladateljev Ipavcev 30 
3230 Šentjur 
 

ali po elektronski pošti na:  

jure.hladnik@gmail.com 
 

Udeleženci poletne šole imajo možnost bivanja v GOSTIŠČU BOHORČ. 
Cena polpenziona znaša približno 25 EUR/dan. 
Gostišče se nahaja v neposredni bližini Glasbene šole Šentjur, približno 150 m stran. 
Več informacij lahko dobite na spletnem naslovu www.gostisce-bohorc.com 
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