
Musica Vocalis 2023 

Seminar za petje

Velika dvorana Konservatorija Maribor

Snežana Nena Brzaković

ponedeljek, 30. 1. 2023,
torek, 31. 1. 2023,
sreda, 1. 2. 2023,

10.00 do 17.30

PRIJAVA IN POGOJI UDELEŽBE

Prijava za vse udeležence (aktivne in pasivne) je možna samo ob izpolnjeni 
spletni prijavnici, ki jo najdete na spodnji povezavi ali preko QR kode.

Profesorica Snežana Nena Brzaković bo imela
individualne ure petja z učenci in dijaki
Konservatorija za glasbo in balet Maribor.

Rok za prijavo in plačilo kotizacije je 25. januar 2023.
Potrdilo o plačilu pošljete na elektronski naslov:
danilo.kostevsek@konservatorij-maribor.si

Kotizacija za pasivne udeležence:
• 50 € za učence in dijake slovenskih glasbenih šol,
• 90 € za učitelje.

Vračilo kotizacije je možno le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

PODATKI ZA PLAČILO

Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mladinska ulica 12
2000 Maribor
IBAN: SI56 0127 0603 0701 408
Referenca: SI00 760113-01
Namen plačila: Ime in priimek udeleženca, Musica Vocalis
Koda namena: COST

DODATNE INFORMACIJE

Danilo Kostevšek
tel. št.: 031 381 174
e-pošta: danilo.kostevsek@konservatorij-maribor.si

www.konservatorij-maribor.si

Spletna prijavnica

https://1ka.arnes.si/mv2023



URNIK Snežana Nena Brzaković  je študirala operno in koncertno petje ter 
pevsko pedagogiko v Beogradu in Berlinu. Za svoje umetniško delo je 
prejela številne nagrade in priznanja. Nastopala je v mnogih opernih 
vlogah kot tudi na koncertih in recitalih v Nemčiji, Avstriji, Belorusiji, 
Ukrajini, Latviji, Srbiji in Španiji.

Brzakovićeva je od leta 1998 do 2007 poučevala pevke in pevce na Visoki 
šoli za glasbo »Hanns Eisler« v Berlinu. Od 2006 je umetniška direktorica 
Inštituta za petje in dihalni trening v Berlinu, kjer je doslej imela priložnost 
sodelovati s številnimi profesionalnimi pevkami in pevci. S svojim delom 
podpira pevce med pripravo vlog in pri izboljšanju njihove pevske tehnike, 
kar zagotavlja zdravo ter učinkovito tehnično podkovanost in dolgotrajno 
ohranitev pevskih sposobnosti. Brzakovićeva redno poučuje na mojstrskih 
tečajih širom po Evropi in je kot gostujoča profesorica delovala tudi v Litvi 
na Akademiji za glasbo v Vilni ter v Estoniji na Glasbeni akademiji Jazeps 
Vitols v Rigi. V Sloveniji je vodila seminarje za petje na konservatorijih za 
glasbo in balet Ljubljana in Maribor. Je tudi redna članica ocenjevalnih 
žirij na mednarodnih tekmovanjih in predavateljica na glasbeno-
pedagoških kongresih. Njene študentke in študenti nastopajo na 
mednarodno priznanih opernih odrih, med drugim v Državni operi Berlin, 
Komični operi Berlin, Bolšoj gledališču v Moskvi, Metropolitanski operi v 
New Yorku, milanski Scali in v številnih drugih opernih hišah. Leta 2017 
je postala umetniška direktorica mednarodnega mojstrskega tečaja in 
opernega festivala »Oper Oder Spree« v Nemčiji, kjer je že od leta 2007 
delovala kot mentorica za petje. Brzakovićeva svojo pozornost posveča 
predvsem pevskemu naraščaju in od novembra 2015 v vokalni tehniki 
poučuje otroški zbor in soliste berlinske državne opere. Tam je sodelovala 
s priznanimi dirigenti, kot sta Daniel Barenboim in Zubin Mehta. V letu 
2017 je z delom z mladimi pevci sodelovala z berlinsko filharmonijo in z 
dirigentom Simonom Rattlom. Kot mentorica vokalne tehnike podpira 
številne zbore v Nemčiji, mojstrske tečaje pa je vodila tudi v Maleziji, 
Singapurju, na Finskem, v Španiji, Sloveniji, Črni Gori, na Švedskem, 
Litvi in Estoniji. Poleg dela z mladimi Brzakovićeva nudi podporo vrsti 
profesionalnih pevk in pevcev, ki jo obiskujejo z vseh koncev sveta, tako 
s Kube, iz Brazilije, Baltske, Italije, Avstrije, Združenih držav Amerike ter 
seveda tudi iz Nemčije. Od leta 2020 je angažirana kot strokovnjakinja za 
vokal na izpitih magistrskega študija v opernem studiu Univerze v Bernu 
v Švici.

ponedeljek, 30. januarja 2023,

10.00-11.00  Tehnika dihanja
11.00-13.30  Seminar petja 
13.30-14.00  Odmor
14.00-17.30  Seminar petja

torek, 31. januarja 2023,

10.00-11.00  Tehnika dihanja
11.00-13.30  Seminar petja 
13.30-14.00  Odmor
14.00-17.30  Seminar petja

sreda, 1. februarja 2023,

10.00-11.00   Okrogla miza in diskusija 
na temo pouk petja

11.00-13.00  Seminar petja 
13.30-14.00  Odmor
14.00-17.30  Seminar petja

KRAJ IZVEDBE

Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Velika dvorana v 2. nadstropju
Mladinska ulica 12
2000 Maribor

Musica Vocalis bo trajala v obsegu 21 ur, ovrednotena z 1 točko.
(Pravilnik o napredovanju v nazive)


