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KONSERVATORIJ 
ZA GLASBO IN BALET 

MARIBOR 

Musis Vivimus, Musis Laboramus. 
Za muze živimo, za muze se trudimo. 

Od leta 1945. 

GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER 
PONEDELJEK, 21. 5. 2018, OB 18.00 



W. J. Schinstine:   ARTISTE SONATA, št. 6 za timpane 
     I. stavek 
 
E. Freytag:    DIDDLE CITY 
 
J. S. Bach:    SUITE, št. 1 v G-DURU  
     PRELUDE IN COURANTE 
 
C. S. Wilcoxon:   HEATING THE RUDIMENTS  
 
S. Fink:    SALUTE DE GENEVE 
     ALLEGRETTO 
 
D. Paliev:    FOLKLORE SUITE 
     PASTORAL UND CHORO,  
     GRAOWSKO CHORO  
 
M. Glentworth:   BLUES FOR GILBERT 
 
B. Forestiere:   TOCCATINA  
     za mali boben in klavir 
 
R. O'Meara:   RESTLESS 
 
P. Petit:    HORS D'OEUVRE 
 
E. Novotney:   A MINUTE OF NEWS 
 
L. Firs t:    TANGO MISTICO 
 
O. Gerster:    CAPRICETO ZA TIMPANE IN GODALNI ORKESTER (klavir) 
 
R. Oetomo:    SOAR CONCERT ZA MARIMBO IN ORKESTER (klavir) 
     I. stavek 
 
 
Program izvajajo: 

Ahac Rafael Bela – toc ke: 1, 2, 7, 10 

Mia Belak – toc ke: 6, 8, 11, 12, 14 

Tjan S os taric  – toc ke: 3, 4, 5, 9, 13 

prof. Ivan Ferc ic  - klavir 

Ahac Rafael Bela je rojen  07. 10. 2002 v Mariboru.   

Je dijak 1. letnika Srednje elektro-rac unalnis ke s ole Maribor. Glasbeno s olo obiskuje od leta 
2013. V s tirih letih je z odliko zakljuc il Glasbeno s olo Konservatorija za glasbo in balet 

Maribor pri prof. Martinu Bajdetu. Sedaj je dijak 1. letnika modula B Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor. 

V letu 2016 se je udelez il mednarodnega tekmovanja tolkal »Stevan S trunjas evic « v 
Beogradu in prejel 2. nagrado v tretji kategoriji. 

V letu 2017 je prejel zlato plaketo na regijskem tekmovanju in srebrno plaketo na 46. 
Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov Republike Slovenije. 

Redno nastopa na javnih nastopih oddelka za tolkala na Konservatoriju za glasbo in balet 

Maribor. Nekajkrat je nastopil tudi na koncertih v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledalis c a Maribor in na koncertih v s tevilnih krajih po Sloveniji. 

Mia Belak je rojena 14. 06. 2001 v Murski Soboti.  
Je dijakinja 2. letnika Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Leta 2010 se je vpisala v 
Glasbeno s olo Slavka Osterca Ljutomer v tolkalni razred Damirja Fendricha, nato pa je 
glasbeno izobraz evanje nadaljeval pri profesorici Tajani Novak in Antoniu Hojsaku. Po 
konc ani osnovni s oli s olanje nadaljuje na gimnaziji mariborskega konservatorija pri 
profesorju Martinu Bajdetu. 
Svoje znanje izpopolnjuje na seminarjih pri znanih in priznanih domac ih in tujih 
profesorjih. V lanskem s olskem letu se je udelez ila 47. tekmovanja mladih glasbenikov 
Slovenije in dosegla bronasto priznanje. 
Mia sodeluje v pihalnem orkestru KD  Ivana Kauc ic a Ljutomer in v pihalnem orkestru 
Konservatorija Maribor. Obiskuje tudi komorno tolkalno skupino umetnis ke gimnazije. 
Kot dijakinja je  z e dve leti zapored sodelovala na slavnostnem koncertu dijakov 

komponistov, kjer je predstavila tudi svoje kompozicije. Vec krat je nastopila v Unionski 

dvorani, Kazinski in tudi Veliki dvorani SNG Maribor. Redno nastopa na javnih produkcijah  

tolkalnega oddelka konservatorija Maribor. 

Tjan Šoštarič je rojen 25. 07. 2001 v Murski Soboti.  
Obiskoval je Osnovno s olo Kapela v Radencih. Svojo glasbeno pot je pric el leta 2008 na 
Zasebni glasbeni s oli Maestro v razredu profesorja Rudija Vulca. Leta 2010 je s olanje 
nadaljeval pri profesorju Denisu Dimitric u na isti s oli, ki ga je uc il do leta 2013. Nato je 
nadaljeval s poukom  tolkal v razredu prof. Tajane Novak.  Pod njenim mentorstvom je z 
odliko opravil glasbeno s olo in se po uspes no opravljenim preizkusom nadarjenosti leta 
2016 vpisal na umetnis ko gimnazijo Konservatorija za glasbo in balet Maribor, kjer je v 
letos njem s olskem letu dijak 2. letnika v tolkalnem razredu profesorja Martina Bajdeta. 
Za odlic en uspeh, dosez en v glasbeni s oli in osnovni s oli, je prejel zlato petico, priznanje 
obc ine Radenci. 
Na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov s tajerske in Pomurja je leta 2014 prejel zlato 
plaketo. Istega leta  in leta 2017 se je udelez il Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov v 
disciplini tolkala. 
Je c lan Pihalnega orkestra umetnis ke gimnazije mariborskega konservatorija in Pihalnega 

orkestra v Gornji Radgoni. 


