
Nagrada za mladega pianista Nejca 

Kampleta 

Letos bo nastopil na številnih recitalih v tujini 

 

www.rtvslo.si, 4. avgust 2016 

Na mednarodnem klavirskem tekmovanju Euregio, ki je pretekli konec tedna 

potekalo v nemškem mestu Geilenkirchen, je slavil mladi mariborski pianist 

Nejc Kamplet. Tekmovanje prirejajo pod patronatom fundacije Alink 

Argerich, ki jo je ustanovila slavna argentinska pianistka Martha Argerich. 

Na tekmovanje, ki je namenjeno mladim pianistom, starim od 18 do 32 let, se je 

prijavilo 75 mladih glasbenikov z vsega sveta. 19-letni Nejc Kamplet je v finalu 

nastopil še s petimi pianisti, prepričal pa z interpretacijo skladb Chopina, Liszta, 

Haydna in Rahmaninova, je sporočila klavirska pedagoginja Majda Jecelj. O 

najboljšem je presojala žirija, ki so jo sestavljali pianisti iz Kitajske, Nemčije, 

Španije, Italije, Srbije in Rusije. 

Kamplet, ki se je igranja na klavir začel učiti pri petih letih, je leta 2013 maturiral v 

razredu prof. Saše G. Donaldson na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, 

trenutno pa študira na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. 

Sodeloval je na več glasbenih festivalih po Sloveniji in večkrat solistično nastopil z 

orkestrom. Letos se bo z recitali predstavil na Hrvaškem, Slovaškem, Češkem, v 

Avstriji, Nemčiji in na Poljskem. 

Nagrajen na več mednarodnih tekmovanjih 
Kamplet je bil doslej večkrat nagrajen na mednarodnih tekmovanjih, leta 2013 z 

zlato plaketo in posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega 

skladatelja na nacionalnem tekmovanju Temsig. Istega leta je dobil prvo nagrado 

na mednarodnem tekmovanju T. Holmar v Malborghettu v Italiji. 

Februarja je slavil v Londonu, kjer je prejel prvo nagrado na mednarodnem 

tekmovanju Grand prize Virtuoso, aprila pa prvo in posebno nagrado na 

tekmovanju Jurica Murai v Varaždinu. Oktobra 2015 je zmagal na mednarodnem 

tekmovanju Forum per tasti v Banski Bystrici na Slovaškem, kjer je dobil tudi dve 

posebni nagradi - koncert z orkestrom slovaške opere in recital v Slovaški 

filharmoniji. Junija je osvojil prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju rimske 

glasbene  
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Nejc Kamplet, sin komponista in flavtistke, se uči klavir že od petega leta. Leta 

2013 je z odliko maturiral v razredu Saše Gerželj Donaldson, lani pa maturiral tudi 

na Drugi gimnaziji v Mariboru. Leta 2012 je začel pripravniški študij na Univerzi 

za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu v razredu Zuzane Niederdorfer, pri 

kateri je dve leti pozneje začel rednim študij. V času študija v Gradcu je prejel 

nagrade na sedmih mednarodnih tekmovanjih. Foto: Konservatorij za glasbo in 

balet Maribor 

javascript:void(photos.show(0));

