Seminar za flavto

prof. Eva-Nina KOZMUS, Slovenija
spremljava: prof. Andreja KOSMAČ, klavir

9.-11. oktober 2020

Rok za prijavo/
25. september 2020

Kotizacija/
za aktivne in pasivne
udeležence je €120.
Pasivna udeležba za učence,
dijake in študente je
brezplačna (Prijava je
potrebna!)

Potrdila/
24 urni seminar ni objavljen v
katalogu SSS, vendar v celoti
ustreza standardom državne
komisije za organizacijo
stalnega strokovnega
izobraževanja, zato bomo po
izpeljavi seminarja zaprosili
komisijo za ovrednotenje
udeležbe z 1,5 točke za
napredovanje učiteljev v
nazive.

Koncert/
Eva-Nina KOZMUS, flavta
Andreja KOSMAČ, klavir
sobota, 10.10.2020, ob 19.30

V času seminarja bodo prisotni mojstri iz
glasbene trgovine FLAVTELJE, ki bodo na
voljo za manjša popravila flavt.

Eva-Nina KOZMUS je svoje glasbeno pot pričela v Glasbeni šoli Risto
Savin Žalec. Mentorji njenega izobraževanja so bili Milena Lipovšek,
Philippe Bernold, Julien Beaudiment, Claude Lefebvre, Gilles Cottin in
José-Daniel Castellon. Je prvonagrajenka mnogih državnih in
mednarodnih tekmovanj, kjer je med najodmevnejšimi zagotovo
zmaga na prestižnem tekmovanju Evrovizijski mladi glasbenik 2010, na
Dunaju. S samostojnimi in komornimi koncerti se je predstavila na
mnogih festivalih po Evropi, v Rusiji ter Ameriki. Med drugim je
posnela oddaje in koncerte za radio in televizijo RTV Slovenija, Arte,
ZDF, 3sat… Kot solistka je nastopila z mnogimi orkestri, kot so 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, ter dirigenti, kot so Stefan Sanderling, En
Shao, Toshihiro Yonezu, Cristian Orosanu, Florian Krumpöck, Cornelius
Meister, Vladimir Spivakov, Bijan Khadem-Missagh… Kot solo flavtistka
redno sodeluje z orkestri, kot so Operni orkester Lyon, Lyonski
simfonični orkester, Simfonični orkester Bordeaux, Simfonični orkester
Mulhouse, Orkester capitole de Toulouse, Operni orkester Toulon,
Simfonični orkester Gran Teatre del Liceu v Barceloni, Gürzenich
orkester Köln, Konzerthaus orkester Berlin, Oslo filharmonija. Trenutno
je solo flavtistka Opernega orkestra Limoges v Franciji.

Informacije in prijave/
www.flavta.com in www.gs-domzale.si
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