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Martin BELIČ je član Minhenskih Filharmonikov,  kjer je šef 
dirigent Valerij Gergiev. Njegovi glasbeni učitelji so bili: prof. 
Adam Biczkey, prof. Karla Škarpa, Bojana Rojko in prof. Violeta 
Ozvatič. Leta 2003 je z odliko diplomiral na Mozarteumu v 
Salzburgu pri prof. Ireni Grafenauer in prof. Herti Mergl. 
Podiplomski študij je nadaljeval pri prof. Michaelu Martinu 
Koflerju.  Je zmagovalec več slovenskih in mednarodnih 
tekmovanj v Italiji, Avstriji in Nemčiji. Izdal je tri zgoščenke (s 
Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija je posnel  Nielsnov 
koncert, s triom FUOCO – Music from the Fire in s klavirjem 
zgoščenko z deli Theobalda Böhma, ki je izšla 2018). Od leta 
2010 je asistent Michaela Martina Koflerja na mednarodnem 
semiarju za flavto v Celovcu. Je redni član žirije na tekmovanju 
Theobalda Böhma v Minhnu. Kot gost sodeluje v naslednjih 
Simfoničnih orkestrih: Orkester Bavarskega radia,WDR orkester 
Köln, Simfoničnem orkestru Bruno Walter iz Bratislave, Bläser 
Philharmonie Universität Mozarteum Salzburg, Münchner 
Salonorchester Tibor Jonas, Bavaria Klassik, kot solist pri 
Niederrhenischer Sinfoniker pod vodstvom Karen Kamenšek in 
kot solo flavtist pri Würtenbergischen Kammerorchester. Kritik 
Marijan Zlobec je o njem zapisal: "Martin Belič nadaljuje veliko 
tradicijo slovenskih koncertnih flavtistov v zadnjega pol stoletja – 
od Borisa Čampe in Irene Grafenauer do sodobnosti – in je 
eden izmed reprezentantov svetovne koncertne flavte." 

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

        Glasbena šola Domžale, Ljubljanska 61, 1230 Domžale, 01 724 14 19

Rok za prijavo/ 

10. januar 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/ 

Martin BELIČ, flavta 
Andreja KOSMAČ, klavir 
sobota, 25. 1. 2020, ob 19.30 

V času seminarja bodo prisotni mojstri iz 
glasbene trgovine FLAVTELJE, ki bodo na 

voljo za manjša popravila flavt.

Seminar za flavto  

prof. Martin BELIČ, Slovenija 
spremljava: prof. Andreja KOSMAČ, klavir 

24. - 26. januar 2020

http://www.flavta.com
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