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KONSERVATORIJ ZA BALET IN GLASBO

Anita Kirbiš

Nagrade
izstopajočim

V

Ka zi n sk i dvora n i
SNG Maribor je prejšnji teden Konservatorij za glasbo in balet Maribor
podelil nagrade za življenjsko
delo, listine, diplome in častna
priznanja dr. Romana Klasinca. Tokratna podelitev je bila še
posebej slovesna, saj je bila jubilejna, dvajseta. Slavnostni koncert, publikacijo, razstavo in
okroglo mizo so posvetili spominu na pedagoga, pianista in
komornega glasbenika Klasinca, po katerem se nagrade imenujejo.
Paleto zvočnih barv je izvajal dijaški Simfonični orkester pod dirigentsko taktirko
Slavka Magdića. Kot solisti so
nastopili Zala Frangež, Laura
Calligaris na violini in Ariel
Vei Atanasovski na violončelu.
Mladi umetniki so se predstavili z izrednim znanjem, dovršenostjo in virtuoznostjo.
Letošnji nagrajeni dijaki so
dosegli na glasbenem področju
izjemne rezultate in nanizali
številne nastope ter bili preje-

20 let že podeljujejo nagrade in priznanja
dr. Romana Klasinca

mniki različnih priznanj doma
in v tujini. Diplome so prejeli Sandra Harb, Ana Knez, Žan
Dundek Milošič in Valentin
Novak. Za svoje izjemno pedagoško delo, zavzeto umetniško
poslanstvo in uspehe so listine
prejeli profesorji konservatorija - Nikolai Chilnikov, Damijan
Kolarič, Stojan Kralj in Mirjam
Strlič.

Letošnji nagrajenci z ravnateljico
konservatorija Foto: Anita Kirbiš

LIKOVNIKI IN LITERATI

Umetnik daje,
ne jemlje
Ob zaključku razstave še literarni večer

V

prostorih Društva Toti
DCA, ki zagotavlja prostore izobraževalnim,
gibalnim in kulturnim dejavnostim ter podpira medgeneracijsko povezovanje in povezovanje
z drugimi društvi, so pripravili prireditev ob zaključku razstave Barvito življenje likovne
skupine Linea. Na dogodku so
moči združili ljubiteljski slikarji Vlasta Črčinovič Krofič, Adela
Kacjan, Bine Čare, Franc Pišek,
Darja Zabukovec, Diana Plajh,

Sonja Škerk in Tončka Komperšak ter dve literarni skupini:
Vsaka beseda je lahko pesem ali
roman, delujoča pri DCA, in literarna sekcija Vedrina – KD Studenci. Tako so z avtorsko poezijo
in prozo požlahtnile dogajanje
članice literarnih skupin Vlasta
Črčinovič Krofič, Eli Požgaj,
Nada Prijatelj, Mariane Pulko,
Ana-Marija Pušnik, Manica
Sancin Bunc in Manja Tement.
Sonja Mrhar, likovna pedagoginja, mentorica in voditeljica

Linee, je poudarila, da je skupina tokrat pripravila drugo razstavo svojih del, ustvarjenih v
šolskem letu 2017/18: "Skupina je
mlada, saj deluje šele dve leti, izdelki pa so kljub temu zreli. Antropologinja Vesna Vuk Godina
pravi, da je homo sapiens zares
postal človek šele tedaj, ko je
dobil kulturo. In ti darovi spijo
v nas včasih prav dolgo, do srečnega upokojenstva. Tedaj šele
se prav udejanjamo, začnemo
slikati, pesniti, pisateljevati, se
učiti jezikov, začnemo se posvečati različnim dejavnostim. In
drugače je, kot je bilo v osnovni
šoli. Tokrat nas ženejo notranje
želje po ustvarjanju in pridobivanju različnih znanj." Spomnila
je še na besede igralca Petra Boštjančiča: "Umetnost je milost.
Bog je človeku dal talente in s
temi talenti je obogatil naše življenje. Umetnik nam daje, on
ne jemlje!"

Kot je v društvu običajno, je
na koncu sledilo sproščeno druženje ob kozarčku in kolačkih. (včf)

