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Rok prijave: 9. 1. 2020 (prosim priložite potrdilo o plačilu). 

Izpolnjene prijave in potrdilo o plačani prijavnini pošljite po 

pošti ali na e-naslov: 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

(GUITARRERO) 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor 

Email: dusan.slacek@konservatorij-maribor.si 

 

Prijavnice najdete na spletni strani Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor: 

www.konservatorij-maribor.si 

Kotizacija: 

TEKMOVALCI SOLO (tekmovanje in pasivna udeležba na 

seminarjih) 25 EUR, 

TEKMOVALCI KOMORNIH SKUPIN (tekmovanje in pasivna 

udeležba na seminarjih) 40 EUR, 

PASIVNA UDELEŽBA NA MOJSTRSKIH TEČAJIH 25 EUR 

Podatki za plačilo: 

Naslov: Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

 Mladinska ulica 12 

 2000 Maribor 

Namen: Ime, priimek udeleženca 

Številka računa: SI56 0127 0603 0701 408 

Sklic: Sl00 120400 

GUITARRERO 
 

5. SREČANJE KITARISTOV  

ŠTAJERSKE, KOROŠKE in 
POMURJA.  

16., 17. in 18. januar 2020 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

ZAVOD FIZIČNA OSEBA 

Naziv: Ime in priimek: 

Naslov: Naslov: 

ID (plačilo po izstavitvi  

računa): 

Rok plačila 9. 1. 2020 

Kitarist Tomaž Rajterič se je rodil v Ljubljani, kjer 

je z osmimi leti začel z glasbenim izobraževanjem. 

Prve kitarske korake je napravil pri desetih letih, 

kasneje pa je kitaro študiral v Ženevi, Lozani in 

Salzburgu (profesorji Rus, Sao -Marcos, Linhares, 

Fisk, Bream). Že zelo kmalu je začel nastopati na 

koncertnih odrih ter sodelovati na tekmovanjih 

mladih glasbenikov, kjer je praviloma dosegal 

najvišja mesta. Še pred svojim dvajsetim letom si 

je priigral nagrade tudi na velikih mednarodnih 

tekmovanjih (Sablé, Beograd, Rio de Janeiro). Danes s solističnimi recitali in v 

različnih komornih zasedbah, največkrat v različnih duetih s priznanimi 

instrumentalisti in pevci, nastopa po Sloveniji in v evropskih državah, po Južni 

Ameriki, ZDA in Aziji. Vabijo ga na mednarodne kitarske festivale prav tako pa je 

tudi gost različnih orkestrov: Poleg rednega nastopanja in snemanj deluje tudi kot 

pedagog. Je redni profesor na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. 

Matjaž Dajčar poučuje jazz kitaro na Umetniški gimnaziji 

Maribor, na glasbeni šoli NOCTURNO v Dornavi in na 

privatni glasbeni šoli BASE. Koncertira z različnimi 

zasedbami, snema v svojem snemalnem studiu, dejaven je 

kot producent, aranžira glasbo za druge in komponira svojo 

glasbo. Trenutno je najbolj aktiven s svojim triom MatJazz in 

s skupinami The SwingTones, Proteus, Flat Hats in 

Bluestime. Leta 2000 je iz predmeta jazz kitara diplomiral na 

Brucknerjevem konservatoriju v Linzu v Avstriji.  

Izidor Erazem Grafenauer je bil kot izredni talent 

sprejet na Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je 

leta 2013 diplomiral v razredu prof. Andreja 

Grafenauerja. Julija 2017 je v Benetkah pri prof. 

Tizianu Bagnatiju opravil magisterij iz lutnje, hkrati 

pa zaključuje študij specializacije iz kitare na 

Akademiji za glasbo v Zagrebu. Izidor Erazem 

pogosto nastopa kot solist (kitara, baročna kitara, 

teorba, baročna lutnja …) in komorni glasbenik po 

Sloveniji in v tujini (Italija, Nemčija, Francija, 

Madžarska, Avstrija, Hrvaška, Bosna in 

Hercegovina, Srbija …). Sodeluje z mnogimi 

domačimi in tujimi solisti in komornimi zasedbami (Bernardo Brizani, Timotej 

Kosovinc, Egon Mihajlović, Hrvaški baročni orkester, ansambel Antiphonus, 

Capella Carniola, Coraviento …). Na državnih in mednarodnih tekmovanjih je 

prejel vrsto nagrad, med drugim je večkratni zmagovalec mednarodnih 

tekmovanj E. Mercatali (Gorica), Mörskega festivala kitare (Murska Sobota), 

Concorso Fernando Sor in drugih. Je tudi dobitnik dveh Prešernovih nagrad 

Akademije za glasbo v Ljubljani. Od leta 2014 deluje kot asistent na Akademiji 

za glasbo v Ljubljani, kjer poučuje predmet lutnjo in historične instrumente s 

strunami. 

KONSERVATORIJ 

ZA GLASBO IN BALET 

MARIBOR 
Musis Vivimus, Musis Laboramus. 

Za muze živimo, za muze se trudimo. 

Od leta 1945. 



PRIJAVNICA ZA VSE UDELEŽENCE 
TEKMOVALNI PROGRAM ZA IZBOR 
NAJPERSPEKTIVNEJŠIH MLADIH KITARISTOV 

KATEGORIJE in PROPOZICIJE 

 

I. SOLO do vključno 11 let (rojeni leta 2009 in pozneje). 

Dve ali več skladb po lastni izbiri, ni omejena minutaža. 

 

II. SOLO do vključno 13 let (rojeni leta 2007 in pozneje). 

Dve ali več skladb po lastni izbiri do 10 minut. 

 

III. SOLO do vključno 15 let (rojeni leta 2005 in pozneje). 

Dve ali več skladb po lastni izbiri do 15 minut. 

 

IV. KOMORNE SKUPINE povprečna starost do vključno 12 let. 

Dve ali več skladb po lastni izbiri do 10 minut. 

 

V. KOMORNE SKUPINE povprečna starost od 12,01 let do 

vključno 15 let. Dve ali več skladb po lastni izbiri do 15 minut. 

 

Komorna igra vključuje: kitarski duo, trio, kvartet in komorne 

skupine poljubnih inštrumentov s kitaro do kvarteta. 

 

Program v SOLO kategoriji se izvaja na pamet. 

 

KRAJ IZVEDBE 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

Mladinska ulica 12 

2000 Maribor 

 

 GUITARRERO 

5. SREČANJE KITARISTOV ŠTAJERSKE, 
POMURJA IN KOROŠKE 

PROGRAM 2020 

ČETRTEK, 16. 1. 2020 (Pasivna udeležba) 

 TOMAŽ RAJTERIČ, mojstrski tečaj skozi cel dan (dijaki  in 

učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor). 

 IZIDOR ERAZEM GRAFENAUER, večerni koncert  in 

predavanje na temo »Dela slovenskih skladateljev«. 

PETEK, 17. 1. 2020 (Pasivna udeležba) 

 TOMAŽ RAJTERIČ, mojstrski tečaj skozi cel dan (dijaki in 

učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor). 

 MATJAŽ DAJČAR, jazz kitara: predstavitev in delavnica.  

SOBOTA, 18. 1. 2020 

 Tekmovanje Guitarrero za izbor najperspektivnejših mladih 
kitaristov iz vsake kategorije (za učence iz Štajerske, Pomurja 

in Koroške). 

 Podelitev posebnih priznanj in večerni koncert 

najperspektivnejših mladih kitaristov. 

NAGRADE 

Nagrajenci bodo prejeli praktične in posebne nagrade: 

 Diploma za najperspektivnejše mlade kitariste, sodelovanje 
na  zaključnem koncertu festivala Guitarrero (udeležba na 

zaključnem koncertu in podelitvi je obvezna). 

Vse kategorije: 

 Kotizacija za Festival Dnevi kitare Krško 2020 (tri nagrade). 

 Praktične nagrade od podjetja Luksuzna glasba d.o.o. 

 Praktične nagrade trgovine Hartman d.o.o. 

 III. Solo kategorija:  

  Individualna ura s profesorjema Sašom Lamutom in 

Vojkom Vešligajem (3 nagrade). 

 Polovična kotizacija za poletno šolo Črnomelj (1 nagrada za 

najvišje ocenjenega tekmovalca).   

.  

 Komorne skupine izpolnijo za vsakega udeleženca svojo 

prijavnico. 

DRUGE INFORMACIJE 

Urnik srečanja ter pravila tekmovanja bodo objavljena naknadno na spletni 
strani Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Predstavitev in preizkušanje 

kitar bo potekalo skozi celoten festival. 

Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi.  

Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 031-396-209, Dušan Slaček 

Pridržujemo si  pravico do spremembe programa zaradi objektivnih razlogov. 

Ime  

Priimek  

Šola  

Naslov (ulica) bivališča  

Poštna številka, kraj  

Telefonska številka  

Elektronski naslov (obvezno)   

                              SAMO ZA  TEKMOVALCE 

Datum rojstva  

Mentor  

Kategorija  

Jazz delavnica (primerno za III. 
Kategorijo) 

DA                                   
(obkrožite tisti, ki želite sodelovati 
na delavnici) 

Soglasje z objavo dosežkov  

(podpis staršev ali polnoletne  

osebe) 

 

SKLADATELJ NASLOV SKLADBE TRAJANJE 

   

   

   

   


