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SODOBNA FUZIJA

SODOBNE PLESNE TEHNIKE
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Prijava in pogoji udeležbe:

Prijava na poletno baletno šolo 2022 je možna samo ob izpolnjeni spletni prijavnici, ki jo 
najdete na spodnji povezavi ali preko QR kode.

Spletna prijavnica:

https://1ka.arnes.si/a/84b1baac

Rok za oddajo spletnih prijav in plačila kotizacije je 20. junij 2022.
Potrdilo o plačilu kotizacije je potrebno priložiti pri spletni prijavi.

Kotizacija znaša 220,00 €.

Vračilo kotizacije je možno le ob predložitvi zdravniškega potrdila (v kolikor se udeleženec 
ne more udeležiti poletne šole iz zdravstvenih razlogov).

Podatki za plačilo:

Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mladinska ulica 12
2000 Maribor
IBAN: SI 56 01270-6030701408
Referenca: SI00 120100-2
Namen plačila: Priimek in ime otroka
Koda namena: COST

Udeležencem svetujemo, da imajo s seboj pijačo in prigrizek. Možnost kosila je v lastni 
organizaciji, v katerem izmed bližnjih gostinskih lokalov.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu
poletnasola@konservatorij-maribor.si

www.konservatorij-maribor.si



prihaja iz Trsta. Zaradi svoje ljubezni do plesa se 
je preselila v Novo Gorico. Je plesalka priznane 
plesne skupine MN Dance Company. Sodelovala 
je v njihovih  miniaturah, celovečernih predstavah, 
kot so Borderless, GO!, Icarus, S/he. Kot učiteljica 
različnih sodobnih plesnih tehnik poučuje stil 

Nastje in Michala Rynia.

NOEMI CAPUANO

je koreografinja in učiteljica sodobnih plesnih tehnik. 
Poučevala je na številnih plesnih šolah. Je avtorica 
številnih celovečernih predstav in plesnih miniatur.
Znanje in izkušnje je pridobivala na seminarjih 
doma in v tujini (Alvin Ailey dance school, Steps, 
Dance new Amsterdan dance school, Brooadway 
dance school …). Končala je šolanje na Dance 
New Amsterdam, New York in pridobila certifikat 
za poučevanje Simonson tehnike. 
Od 2007 je sodirektorica plesnega festivala »The 
Dance Gallery« v New Yorku. Leta 2009 je ustanovila 
svojo plesno šolo Galerija plesa Maribor. Od leta 
2010 do 2018 je poučevala Sodobne plesne tehnike na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. 

MOJCA USSAR

Plesne delavnice so nadgradnja plesnega znanja, pridobljenega tekom baletnega šolanja.
Vabljeni ste vsi, ki v tem šolskem letu obiskujete vsaj 3. razred baleta, da svoje znanje 
poglobite in se naučite novih plesnih korakov in koreografij.
Na plesnih delavnicah vam bodo mednarodno priznani plesni učitelji predali dragocene 
izkušnje in znanje iz klasičnega baleta, repertoarja, sodobnih plesnih tehnik in sodobne 
fuzije z osnovami plesa v paru. 

Skupaj z nami odkrivajte skrivnosti velikih plesnih mojstrov.

MATTEO CORBETTA
se je pričel ukvarjati s plesom v rodnem kraju Brescia in nato 

diplomiral na šoli klasičnega baleta Cosi - Stefanescu. 
Po diplomi se je specializiral na šoli milanske Scale. 

Plesal je v baletnih ansamblih Compania Veneta 
di Balletto Classico, Corpo di ballo dell’ Arena di 
Verona, Compania di danza Cittá di Rovigo, MM 
Company di Reggio Emilia in nazadnje v milanski 
Scali, s katero je gostoval po celem svetu. Kot 
koreograf, plesalec in pevec sodeluje v različnih 

muzikalih in je ustanovitelj skupine Kormat Dance 
Company. Diplomiral je kot učitelj klasičnega baleta 

pri American Ballet Theatre v New Yorku. Poučuje 
po Italiji, Evropi in Združenih državah Amerike. Je 

ustanovitelj Kormat Floor Barre tehnike. 

je diplomiral na državni Akademiji za koreografijo v Voronezu (Rusija) 
in pozneje na državni Akademiji za koreografijo Agrippine Vaganove 
v St. Petersburgu. Kot solist je plesal v Operi in baletu Celjabjnsk 
(Rusija) in v Malem teatru v Kijevu. V Dnepropetrovsku (Ukrajina) 
je deloval kot baletni učitelj in asistent v Operi in baletu, pozneje 
pa kot učitelj klasičnega baleta in klasične podržke na tamkajšnji 
akademiji za ples. Njegovi učenci so bili nagrajeni na številnih 
mednarodnih baletnih tekmovanjih. Bil je asistent in baletni 
učitelj v SNG Maribor. Sodeloval je z različnimi koreografi, kot so: 
M. Simeonova, K. Sergejev, B. Heifman, G. Koftun, V. De Fonsia 
Jerardo, N. Bojarcikov, X. Jesulova. 

OLEG GRACHOV

NASTJA BREMEC RYNIA
MICHAL RYNIA

Nastja in Michal sestavljata slovensko-poljski duo, ki 
sodeluje od leta 2008 pod imenom MN Dance Company. 
Oba sta diplomanta CODARTS – Rotterdam Dance 
Academy. Delujeta kot koreografa, plesalca in 
plesna pedagoga. Sta ustvarjalca koreografskih 
miniatur, celovečernih plesnih predstav in 
umetniških plesnih filmov. Sta oblikovalca giba oz. 
koreografije v gledaliških predstavah (SNG Nova 
Gorica). Z lastno plesno skupino, ki jo umetniško 
vodita, nastopata na številnih mednarodnih 
plesnih festivalih in gledališčih v Sloveniji, Avstriji, 
Nizozemski, Veliki Britaniji, Nemčiji, Italiji, Poljski, 
Hrvaški, Srbiji, Izraelu, ZDA … Poučujeta domala po 
vsej Evropi. Razvila sta lasten plesni stil, poimenovan 
sodobna fuzija, v katerem prepletata različne sodobne 
plesne tehnike. 

POLETNA BALETNA ŠOLA NA
KONSERVATORIJU ZA GLASBO IN BALET MARIBOR


