
 

Klavirski trio Aeternum sestavljajo trije mladi glasbeniki: Ina Krajnc (klavir), Ajda Pušaver 

(violina) ter Ariel Vei Atanasovski (violončelo). Njihova skupna glasbena pot se je pričela z 

letom 2017 na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pod vodstvom prof. Petre Neuvirt. 

Do sedaj so uspešno nastopili na več šolskih ter izvenšolskih projektih, med drugim tudi na 

koncertu komornih skupin v Kazinski dvorani (SNG Maribor). Širši javnosti so se prvič 

predstavili s sodelovanjem na slavnostnem koncertu ob obletnici Radia in televizije Maribor, 

februarja 2018 pa so gostovali na mednarodnem koncertu komornih skupin v Subotici 

(Srbija). Na mednarodnem glasbenem tekmovanju Svirel v Novi Gorici so aprila 2018 dosegli 

prvo nagrado v kategoriji Bachelor. Z letošnjim šolskim letom so nastopili že na več 

koncertih ter priredili samostojni recital v Slovenski Bistrici. V pomladnih mesecih jih čaka še 

tekmovanje v Veroni (Italija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni na: 

Koncert učencev GŠ Kranj ob slovenskem kulturnem prazniku 

Četrtek, 31. 1. 2019, ob 19.00, dvorana GŠ Kranj (Trubarjev trg 3). 

 

 

www.gskranj.net  

 

Obveščamo vas, da bomo fotografije posnete na tem koncertu objavili na spletni strani. 

V kolikor se ne strinjate z objavo fotografije, na kateri boste morebiti prisotni, se zglasite v 

tajništvu šole. 

 

GLASBENA ŠOLA KRANJ 

Šolsko leto 2018/2019 

Oblikovanje programskega lista:       Ravnateljica:  

Tomaž Kukovič                    Petra Mohorčič 

 

 

 

 

 

KONCERT DIJAKOV 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor 

 

 

Klavirski trio Aeternum  
Ajda Pušaver, violina,  
Ariel Vei Atanasovski, violončelo, 

Ina Krajnc, klavir 

 

Mentorica: prof. Petra Neuvirt 

 

 

Klara Lužnik, klavir 
 

Mentorica prof. Planinka Atić 

 

 

Ponedeljek, 28. 1. 2019, ob 18.30 

Dvorana GŠ Kranj (Trubarjev trg 3) 

 



 

 

Program: 

 

Klavirski trio Aeternum 

L. van Beethoven: Klavirski trio op. 11, B-dur 

- Allegro con brio (7 minut) 

- Adagio (5,20 minut) 

mentorica: prof. Petra Neuvirt 

 

Klara Lužnik, klavir 

J. S. Bach: Preludij in fuga v f-molu, WTK 1, BWV 857 

L. van Beethoven: Sonata op. 31, št. 3 v Es-duru, 1. stavek 

R. Schumann: Abegg variacije, op. 1 

mentorica: prof. Planinka Atić 

 

Klavirski trio Aeternum 

A. Dvorak: »Dumky« trio op. 90 

- Lento maestoso (4,50 minut) 

- Poco adagio (9 minut)  

mentorica: prof. Petra Neuvirt 

 

 

 

Klara Lužnik je rojena 22. 1 2001 v Slovenj Gradcu. Z vstopom v Osnovno šolo Mislinja je 

začela obiskovati tudi Glasbeno šolo Slovenj Gradec, kjer je s sedmimi leti pričela z učenjem 

klavirja pri profesorici Amri Kabil Đukanović.  

Leta 2016 je uspešno opravila sprejemni preizkus za šolanje na Konservatoriju za glasbo in 

balet Maribor, glavni predmet klavir, v razredu profesorice Planinke Atić, katere dijakinja je 

sedaj. 

V času dosedanjega šolanja je imela več uspešnih nastopov in koncertov v Slovenj Gradcu, 

Mariboru in Ljubljani na Konservatoriju za glasbo in balet, kjer so se predstavili izbrani dijaki 

klavirskega oddelka Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Leta 2017 je tudi sodelovala 

na tradicionalnem koncertu dijakov komponistov Konservatorija za glasbo in balet Maribor. 

Lani se je zelo uspešno udeležila koncerta v Royal Albert Hallu (London) na koncertu 

povabljenih mladih pianistov iz celega sveta, ki so izvajali skladbe sodobnih avtorjev.  

Na različnih slovenskih in mednarodnih tekmovanjih je dosegla naslednje rezultate: 

Koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi, 2012: srebrno priznanje; 2013: zlato priznanje; 

2014: bronasto priznanje, 

Mednarodno tekmovanje pianistov Ivan Rijavec, Rogaška Slatina, 2016: zlato priznanje; 2018: 

1. nagrada (laureat kategorije), 

Državno tekmovanje TEMSIG, Nova Gorica, 2016: srebrno priznanje; 2018: 1. nagrada (laureat 

kategorije), 

Mednarodno tekmovanje pianistov »Giuliano Pecar«, Gorizia, 2016: 2. nagrada, 

Mednarodno klavirsko tekmovanje »Davorin Jenko«, Beograd, 2017: 2. nagrada (klavir solo) 

in 1. nagrada v disciplini klavirski duo, 

Mednarodno tekmovanje pianistov »Memorijal Jurica Murai«, Varaždin, 2017: 1. nagrada, 

Mednarodno tekmovanje pianistov v Smederevu (Srbija), 2017: 1. nagrada (laureat 

kategorije) in 1. nagrada v disciplini klavirski duo, 

Mednarodno klavirsko tekmovanje »A. Scriabin« v Parizu, april 2018: 2. nagrada. 

 


