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Ciklus izobraževanj s številnimi vrhunskimi umetniki, solisti ter predavatelji iz Slovenije in Evrope.



V podjetju Melodija glasbila d.o.o. smo za sezo-
no 2021/2022 pripravili nekaj povsem novega. 
Našo dejavnost smo razširili z novim projektom  
Muziciraj z Melodijo! 
 Cilj projekta je izobraževanje in povezo-
vanje z vrhunskimi umetniki, solisti, predavatelji 
iz celotne Evrope in pa možnost preizkusa več-
jega nabora glasbenih inštrumentov s podporo 
pooblaščenih serviserjev. Namen delavnic, semi-
narjev, koncertov je omogočiti vsem glasbenikom 
ne glede na predznanje tako amaterskim glasbe-
nikom kot na drugi strani bodočim profesional-
nim glasbenikom, ki se podajajo na profesionalno 
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glasbeno pot dodatna znanja po dostopni ceni in 
custom izbor koncertnih inštrumentov, ki sicer 
niso vedno v splošni prodaji, vsaj ne v takem šte-
vilu. Zavedamo se, da so kvalitetne informacije ob 
pravem času zelo pomembne za razvoj mladega 
umetnika kar pa je velikokrat povezano z velikimi 
stroški zato smo k sodelovanju povabili tudi pod-
jetje Yamaha Music Europe, ki nam je prisluhnilo 
in projekt tudi delno finančno in strokovno podprlo. 
 Vljudno vabljeni vsi, ki ste željni novih 
znanj, da se nam pridružite na naših delavnicah 
oz. seminarjih in se z nami zamuzicirate v novo 
koncertno sezono 2021/2022. 

Umetniški vodja, 
Boštjan Dimnik

Napoved dogodkov

Seminar za glasbene cevi, Jaka Strajnar (Dvorana Župnišča Mengeš)

Seminar za klarinet, Jérôme Voisin klarinet (GŠ Mengeš)

Seminar za klarinet, Massimiliano Miani klarinet (GŠ Mengeš)

Alpe Adria orkester klarinetov, dirigent Boštjan Dimnik in 

mentor Jure Hladnik klarinet (Dvorana Župnišča Mengeš)

Seminar za harmoniko, Žan Trobas (Godbeni dom Mengeš)

16. 10. 2021

12. 11. 2021

13., 14. 11. 2021

13., 14. 11. 2021

13., 14. 11. 2021



Jaka Strajnar (1978) je akademski glasbenik tol-
kalec in profesor tolkal. Leta 2005 je diplomiral 
na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, jazz 
tolkala pa je tudi študiral na Koroškem deželnem 
konservatoriju v Celovcu. Izpopolnjeval se je pri 
različnih evropsko in svetovno priznanih glasbe-
nikih in pedagogih. Je avtor številnih strokovnih 
knjig in priročnikov.
 Kot predavatelj po Sloveniji in tujini izvaja 
številne delavnice, seminarje ter team buildinge 
Za otroke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter 
študente na fakultetah pripravlja in vodi tolkalne 
delavnice, za vzgojitelje, učitelje ter profesorje pa 
izvaja delavnice in seminarje, ki so namenjene 
strokovnemu izpopol- njevanju, uporabi cajona, 
glasbenih cevi (Boomwhackers) ter telesnih tolkal 
v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
 Za podjetja in kolektive izvaja team 
buildinge, na katerih udeleženci spoznajo, doživi-
jo in uporabljajo 

Boomwhackers (sln. uglašene glasbene cevi) so 
plastične cevi različnih dolžin in barv. Vsaka dolži-
na in barva cevi je uglašena na določen ton, kar 
omogoča izvajanje različnih kombinacij melodij 
in akordov. S številnimi načini igranja proizvaja-
mo raznolike zvoke in tako lahko tvorimo ritmič-
no ter melodično spremljavo. Zaradi preprostos-
ti igranja so glasbene cevi izjemno uporabne na 
vseh nivojih izobraževanja.
 Na seminarju boste spoznali osnovno in 
napredno tehniko igranja na glasbene cevi, upo-
rabo glasbenih cevi pri delu z otroki, aktivnosti za 
krepitev otrokove koordinacije in koncentracije, 
tvorjenje melodičnih vzorcev, izvajanje akordičnih 
spremljav in različnih kompozicij, dirigiranje in 
improvizacijo z glasbenimi cevmi.
 V sklopu seminarja bo predstavljena lit-
eratura in vsi modeli glasbenih cevi po znižanih 
cenah. Seminar je namenjen strokovnim delavcem 
v vzgoji in izobraževanju in drugim, ki bi želeli ak-
tivno uporabljati glasbene cevi. 
 Seminar bo vodil Jaka Strajnar, akademski 
glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

Jaka Strajnar
akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal

16. 10. 2021, od 9.00 do 12.30
Dvorana župnišča Mengeš (Trdinov trg 9, 1234 Mengeš)

Seminar za glasbene cevi

Jaka Strajnar

Seminar traja 4 šolske ure. Cena na udeleženca znaša 40 €. Število udeležencev je omejeno.
Prijave sprejemamo preko online prijavnice na spletni strani www.melodija.si.



Seminar, Jérôme Voisin klarinet (GŠ Mengeš)

Seminar, Massimiliano Miani klarinet (GŠ Mengeš)

Alpe Adria orkester klarinetov, dirigent Boštjan Dimnik, 
mentor Jure Hladnik klarinet (Dvorana Župnišča Mengeš)

Seminar za klarinet in

Alpe Adria orkester klarinetov
12. 11. 2021

13., 14. 11. 2021
13., 14. 11. 2021

Poglobljene osnove igranja klarineta:

• teoretični in praktični aspekti klarineta  
(ustnik/jeziček les-umetna masa/objemke)

• nastavek (usta in grlo)
• dihanje, pravilen pretoka zraka
• praktične posledice dobrega obvladovanja os-

nov (odličen legato, dinamični nadzor v visokih 
registrih ...)

• dvojni jezik kot posebna tehnika igranja

Prvi del je namenjen tehničnemu obvladovanju 
inštrumenta do potankosti tako, da se lahko pros-
to muzikalno izražamo (zavedanje telesa – dihal-
nega aparata, tehnično obvladovanje inštrumenta, 
novi materiali ...).

Individualne ure s posamezniki 

• predlog predavatelja, da prijavite maksimal-
no 3 dela najbolje različnih stilnih in ob-
likovnih žanrov  
(koncert, sonata, solo delo)

• prijavijo se lahko kandidati brez starostnih 
omejitev

 
Seminar je namenjen profesionalnim in amater-
skim klarinetistom (predavatelj se bo prilagodil 
glede na potrebe in stopnjo znanja kandidata).

Ob prijavi je potrebno poslati celotni not-
ni material v PDF obliki na elektronski naslov:  
trgovina@melodija.si.

Predstavitev seminarja

Standardni repertoar avdicij:

• predavatelj bo obravnaval standardni mate-
rial, ki se pojavlja na večini avdicij (Mozart, 
Debussy, Weber, Brahms, Nielsen, Stravinsky ...)

• orkestralni izvlečki (10 primerov iz Beethovnovih 
simfonij 4, 6, 8, Mendelssohn Midsummer Night’s 
Dream – Scherzo ...)

• priprava za orkester klarinetov

Ob prijavi bo možno dobiti v PDF obliki mate-
rial, katerega bo določil predavatelj.

Prijave

Prijave sprejemamo preko online prijavnice na 
spletni strani www.melodija.si.

Organizator si pridržuje pravico do spremem-
be urnika glede na udeležbo!



Kotizacija za seminar z Massimiliano Miani (klarinet)
Individualna lekcija 45 minut (aktivni udeleženec): 50€  
(vsak aktivni udeleženec ima v času seminarja na ves potrošen material 15 % popust)
Udeležba na seminarju (pasivni udeleženec): 10€ 
Vsi aktivni udeleženci imajo v prijavnino všteto tudi orkestrsko igro. Kotizacijo je potrebno poravnati ob prijavi na seminar!

Seminar - Jérôme Voisin 

Datum: 12. 11. 2021 

Lokacija: GŠ Mengeš dvorana (Trdinov trg 8, 1234 Mengeš)

Seminar - Massimiliano Miani

Datum: 13. in 14. 11. 2021

Lokacija: GŠ Mengeš dvorana (Trdinov trg 8, 1234 Mengeš)

Urnik
Seminar za klarinet

09:00 – 13:00

13:00 – 15:00

15:00 – 18:00

20:00 

 13. 11. 2021

09:00 – 13:00

13:00 – 15:00

15:00 – 19:00

Lekcije

Kosilo

Lekcije

Koncert Jérôme Voisin klarinet

Lekcije

Kosilo

Lekcije

 14. 11. 2021

09:00 – 13:00 Lekcije

Kotizacija za seminar z Jérôme Voisin (klarinet) 
Individualna lekcija 60 minut (aktivni udeleženec): 80€  
(vsak aktivni udeleženec ima v času seminarja na ves potrošen material 15 % popust)
Udeležba na seminarju (pasivni udeleženec): 30€ 
Vsi aktivni udeleženci imajo v prijavnino všteto tudi orkestrsko igro. Kotizacijo je potrebno poravnati ob prijavi na seminar!

Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika glede na udeležbo!



Jérôme Voisin, rojen leta 1972 v Limogesu v 
Franciji, je začel igrati klarinet pri devetih letih. 
Po študiju na Conservatoire National de Région 
de Tours pri prof. Didierju Delettru je z odliko 
končal študij na Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon (razred Jacquesa Di Donata). 
Študij klarineta in komorne glasbe je nadaljeval 
pri Pascalu Moraguèsu na Pariškem glasbenem 
konservatoriju. 
 Zmagal je na treh velikih mednarodnih 
glasbenih tekmovanjih, in sicer v Rimu, Pragi in 
Toulonu. Veliko nastopa na številnih mednarod-
nih glasbenih festivalih, pa tudi za France Mu-
sique, francosko nacionalno radijsko hišo. 
 Od leta 2006 je solo klarinet Filhar-
moničnega orkestra Radia Francije, prej pa je bil 
10 let bas klarinetist v istem orkestru. Redno nas-
topa tudi v Mahlerjevem komornem orkestru in 
Komornem orkestru Evropske Unije. Jérôme Voi-
sin je z orkestri nastopal tudi na fe- stivalu Aix-
en-Provence, Mozart Festwochen festivalu v Sal-
zburgu, pa tudi v Torinu, Modeni in Ferrari pod 
taktirkami Claudia Abbada, Daniela Hardinga, 
Trevorja Pinnocka, Tugana Sokhieva in Yannicka 
Nezet-Seguina. 

 Leta 2010 je ustanovil skupino Pasarela (z 
violinistom Maudom Lovettom, harmonikašem 
Brunom Mauricem in klaviaturistom Fredericom 
Lagardem), ki se posveča glasbi iz Južne Amerike, 
tako klasični, kot tradicionalni (tango, brazilska 
glasba in tudi sodobna glasba). Aktivno nadgra-
juje svoj sodobni repertoar; igra s skupinama 
TM+ in Alternance. Leta 2005 pa je z Romainom 
Guyotom posnel Dalbaviejev dvojni koncert za 
klarinet, basetni rog in orkester. V sodelovanju z 
Yusefom Lateefom in Miltonom Nascimentom je 
snemal tudi s francoskima džezistoma Stéphanem 
in Lionelom Belmondom (Hymne au soleil).
 Nedavno je nastopal tudi na jazz festivalih, 
kot so Jazz a Vienne, Banlieues bleues, La Villette 
Jazz Festival itd. Ima tudi certifikat učitelja klari-
neta «Certificat d’Aptitude» in poučuje komorno 
glasbo na Conservatoire de Boulogne-Billancourt, 
pa tudi na Académie de Saint-Geniez d’Olt et 
d’Aubrac in klarinet na Conservatoire de Genne-
villiers. 
 Jérômeja podpira Yamaha Music Eu-
rope, igra klarinet serije CSG III. Je aktiven 
podpornik podjetja Rico in igra z Rico Reserve 
jezički.

12. 11. 2021
Glasbena šola Mengeš, dvorana (Trdinov trg 8, 1234 Mengeš)

Seminar za klarinet

Jérôme Voisin
solo klarinet Filharmoničnega orkestra Radia Francije

Jérôme Voisin



Massimiliano Miani je diplomiral na tržaškem 
glasbenem konservatoriju z najvišjo oceno »cum 
laude« v razredu Milana Řeřicha na italijanskem 
švicarskem konservatoriju v Luganu. 
 Klarinet je študiral tudi pri Lorenzu Guz-
zoniju, Martinu Spangenbergu, Thomasu Friedliju 
in komorno glasbo pri Piernarcisu Masiju. 
 Od leta 2006 do 2008 je bil solo klarinet 
Simfoničnega orkestra Furlanije-Julijske krajine. 
Od leta 2008 je solo klarinet Orkestra Slovenske fil-
harmonije. Igral je tudi z Londonskim kraljevskim 
filharmoničnim orkestrom, Orkestrom Maggio 
Musicale Fiorentino iz Firenc, Orkestrom Rome 
of Rome, Orkestrom G. Verdija in Tržaškim filhar-
moničnim orkestrom, Haydnovim simfoničnim 
orkestrom iz Trenta in Bolzana, Filharmoničnim 
orkestrom G. Verdija iz Salerna, Ansamblom Nuo-

vo Contrappunto, Ansambel Slowind, pod taktirko 
dirigentov kot so: Dutoit, Fedoseyev, Gergiev, Ju-
rowski, Marriner, Mehta, Muti, Oren, Valčuha. 
 Bil je večkrat nagrajen na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih za klarinet in ko-
morno glasbo. Med drugimi je kot solist igral s 
Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije, 
Simfoničnim orkestrom radia Bratislava, Sim-
foničnim orkestrom Furlanije Julijske krajine, 
Simfoničnim komornim orkestrom Praške, Ko-
mornim orkestrom »F. Busoni«. 
 Kot solist je nastopil pri Stingu in orkestru 
Slovenske filharmonije v okviru SIMMPONICITY 
TOUR 2011 (Monte Carlo, Nimes, St. Malo du Bois, 
Lyon, Ljubljana). 
 Massimiliano Miani je Yamaha artist in 
igra klarinet model Yamaha YCL - CSG III.
 

13. in 14. 11. 2021
Glasbena šola Mengeš, dvorana (Trdinov trg 8, 1234 Mengeš)

Seminar za klarinet

Massimiliano Miani

Massimiliano Miani
solo klarinet Slovenske Filharmonije



Urnik
Alpe Adria orkester klarinetov

Alpe Adria orkester klarinetov - dirigent Boštjan Dimnik in mentor Jure Hladnik

Datum: 13. in 14. 11. 2021

Lokacija: Dvorana Župnišča Mengeš (Trdinov trg 9, 1234 Mengeš)

13. 11. 2021

18:00 – 21:00

 14. 11. 2021

09:00 – 12:00

15:00 – 17:00

18:00

Vaja orkestra Vaja orkestra

Generalka

Zaključni koncert

Kotizacija za Alpe Adria orkester klarinetov – Boštjan Dimnik (dirigent), Jure Hladnik klarinet (mentor)
Orkester obsega 2 vaji, generalko in koncert. Vsi aktivni udeleženci imajo v prijavnino všteto tudi orkestrsko igro. 
Za vse, ki niso aktivni udeleženci seminarja in želijo igrati v orkestru klarinetov je prijavnina 20€.
(vsak udeleženec orkestra ima v času seminarja na ves potrošen material 15 % popust)

Alpe Adria orkester klarinetov bo potekal pod 
vodstvom dirigenta Boštjana Dimnika in mentorja  
Jure Hladnika in je namenjen vsem klarineti-
stom, ki si želijo spoznati s tovrstno literaturo in 
načinom igranja v orkestru. 
 Alpe Adria orkester klarinetov bo imel medna- 
rodno zasedbo, saj ga bodo sestavljali klarinetisti 
treh dežel Slovenije, Avstrije in Italije. V orkestru 
bodo sodelovali ugledni slovenski in mednarod-
ni profesorji, solisti in Yamaha artisti, ki bodo 
pod njihovim mentorstvom vodili člane orkes-
tra. Namen orkestra je, da se pojavi tudi na med- 
narodnih odrih zato bodo vsi člani, ki bodo tokrat 
sodelovali v orkestru vabljeni tudi na mednarodne 
projekte v prihodnje v sklopu Alpe Adria orkester 
klarinetov ali Yamaha Music simfonični pihal-
ni orkester. Vsi prijavljeni kandidati bodo prejeli 
notno gradivo v PDF obliki tako, da se boste lahko 

• prisotnost vrhunskih Yamahinih tehnikov, 
serviserjev

• testiranje vseh modelov klarinetov Yamaha 
(francoski in nemški sistem)

• testiranje Licostini, Gleichweit, Vandoren  
ustnikov, ki se odlično ujemajo v kombinaciji 
z Yamahinimi klarineti.

• testiranje ostalega potrošnega materiala 
jezičkov, objemk, nalepk itd.

Predstavitev vseh Yamahinih 
modelov klarinetov

Alpe Adria orkester klarinetov

in predstavitev Yamaha model klarinetov

predhodno dobro pripravili. Program bo zelo za-
nimiv  in raznolik. 
 Orkester bo obsegal 2 vaji, generalko in 
zaključni koncert. Koncert bo posnet in ga bo 
možno prejeti v digitalni obliki. 



Pot prof. Boštjana Dimnika, rojenega 9. avgusta 1977, 
se je oblikovala v Glasbeni šoli Moste – Polje v Lju-
bljani (prof. Venčeslav Lenarčič), Srednji glasbeni šoli 
v Ljubljani (prof. Igor Karlin) in Akademiji za glasbo 
v Ljubljani (prof. Alojz Zupan, prof. Andrej Zupan). V 
času študija se je izpopolnjeval pri priznanih profesor-
jih v tujini - JulianuFarrelu (Anglija) in Pierru A.Tal-
larju (Švica), Mate Bekavac (Slovenija), Massimiliano 
Miani (Italija), Jan Cober (Nizozemska), Josef Balogh 
(Mađarska). Kot klarinetist je sodeloval s Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenije, München Jungen Philhar-
monie, komornim orkestrom Academia Ars Musicae, 
Obalnim simfoničnim orkestrom, Musique Militaire 
Grand Ducale Luxembourg, Koninklijke Sainte Cécile 
Eijsden, European Union Youth Wind Orchestra in 
Orkestrom slovenske vojske. 
 Kot solist, komorni glasbenik in dirigent je 
na tekmovanjih prejel več nagrad in ob koncu študija 
tudi Prešernovo nagrado za izjemne glasbene dosežke, 
med katerimi je najbolj odmeven solistični nastop s  
Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije. 
 Dirigirati je začel že med študijem klarineta. 
Njegov mentor je bil prof. Lovro Arnič. Kasneje se je 
izpopolnjeval pod vodstvom prof. Mira Saje in prof. 
Andreje Šolar. Leta 2014 je uspešno zaključil magi- 
sterij iz dirigiranja na Konservatoriju v Maastrichtu 
(Nizozemska) pod vodstvom prof. Jana Coberja, svetov-

no uveljavljenega dirigenta iz Nizozemske z orkestrom 
"Musique Militaire Grand Ducale Luxembourg" . V letih 
2008 in 2010 je kot aktivni udeleženec »Mednarodne di-
rigentske akademije« vodil simfonični pihalni orkester 
Rundfunk-Blasorchester iz Leipziga. Kot asistent  
dirigenta profesorja Jana Coberja in kot solo klarine- 
tist je sodeloval z "Koninklijke Sainte Cécile Eijsden iz 
Nizozemske (svetovni prvak WMC 2009, 2013), projekt 
Wind Band Maastricht - Tilburg Nizozemska (2014) in 
European Union Youth Wind Orchestra, Luxembourg - 
Nizozemska (2013, 2017). Leta 2017 je kot prvi dirigent 
vodil projekt - Slovenski mladinski pihalni orkester, v 
katerem je že nekaj let deloval kot mentor za klarinet 
v letu 2014 pa kot dirigent orkestra Musica Creativa.
 Trenutno deluje kot šef dirigent v Avstriji in 
sicer v dveh orkestrih „Bergbau und Hütten Tradi-
tionsmusik Arnoldstein“  in „TK Ebene Reichenau“ 
občasno pa sodeluje kot asistent dirigent v „Mladin-
skem pihalnem orkestru Evropske unije“ Luksemburg 
(Nizozemska). Leta 2019 je sodeloval tudi s Policijskim 
orkestrom v sklopu praznovanja skladatelja Tomaža 
Habeta. 
 Posnel je že devet zgoščenk. 
Kot artista ga podpira pri projektih podjetje YA-
MAHA MUSIC  kateri mu je v letu 2021 tudi podelil 
naziv Yamaha artist, igra klarinete YAMAHA serije 
YCL CSG III L in bas klarinet YCL 622. 

13. in 14. 11. 2021
Dvorana župnišča Mengeš (Trdinov trg 9, 1234 Mengeš)

Alpe Adria orkester klarinetov

Bostjan Dimnikˇ

Alpe Adria orkester klarinetov - dirigent Boštjan Dimnik in mentor Jure Hladnik

Datum: 13. in 14. 11. 2021

Lokacija: Dvorana Župnišča Mengeš (Trdinov trg 9, 1234 Mengeš)

Boštjan Dimnik
profesor klarineta, dirigent



Jurij Hladnik je leta 1996 diplomiral na ljubljanski 
Akademiji za glasbo pri profesorju Alojzu Zupanu. 
Pri njem je leta 1999 končal podiplomski študij. 
V času šolanja je prejel številne prve nagrade na 
tekmovanjih mladih glasbenikov. 
 Leta 1996 je sodeloval v mednarodnem 
orkestru iz Švice. Leta 1998 je bil zaposlen kot 
basklarinetist v orkestru SNG Opera in balet in 
od leta 1999 kot solo klarinetist v Simfoničnem 
orkestru RTV Slovenija. 
 Nastopa kot solist in član različnih ko-
mornih zasedb in orkestrov, deluje pa tudi kot 
profesor na Glasbeni šoli Celje in asistent na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani. 
 Jurij Hladnik je Yamaha artist in igra na  
Yamaha CSG klarinete.

Jurij Hladnik

13. in 14. 11. 2021
Dvorana župnišča Mengeš (Trdinov trg 9, 1234 Mengeš)

Alpe Adria orkester klarinetov

Jurij Hladnik
solo klarinet Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

Prijave sprejemamo preko online prijavnice na spletni strani www.melodija.si.



Seminar za harmoniko
Kratka vsebina seminarja

Seminar je namenjen posameznikom vseh starostnih skupin (učenci, dijaki in študentje).

Datum: 13. in 14. 11. 2021 

Lokacija: Godbeni dom Mengeš (Zavrti 2, 1234 Mengeš)

Kotizacija za seminar za harmoniko: 50€

Otvoritveni koncert Žana Trobasa.

Predstavitev harmonik Bugari Armando
Možnost testiranja modelov primernih za nižjo glasbeno šolo kakor tudi Bayan modelov.

Individualne ure s posamezniki
Učenje lahko po potrebi poteka v slovenščini, angleščini ali nemščini.

Komorna igra z udeleženci seminarja
Predavatelj pripravi za udeležence izbrana komorna dela, ki jih bodo skupinsko izvajali. 

Skupinsko predavanje,
ki bo posvečeno pedagoškemu delu in problematiki, s katero se učitelji harmonike srečujemo pri vsak-
danjem delu, pripravah na koncerte in tekmovanja.

Zaključni koncert aktivnih kandidatov.

Predstavitev harmonik Bugari Armando
Datum: 13. in 14. 11. 2021
(V sklopu promocije organiziramo predstavitev Bugari harmonik in seminar za harmoniko z Bugari artistom prof. Žan 
Tobas.)

Ura: med 10. in 17. uro



Žan Trobas se je po opravljeni Srednji glasbeni in 
baletni šoli v Mariboru, kjer je deloval pod mentor- 
stvom prof. Andreja Lorberja, vpisal v koncertno 
ter pedagoško smer Univerze za glasbo in upoda-
bljajočo umetnost v Gradcu, v razred prof. Janneta 
Rättyäja (Finska), kjer je junija 2018 diplomiral z 
odliko.
 Je nagrajenec več kot desetih mednarod-
nih in državnih tekmovanj, dobitnik diplome dr. 
Roman Klasinc za izjemne umetniške dosežke 
(2010) in skozi vso glasbeno izobraževanje pre-
jemnik Zoisove štipendije. 
 Trobas je kot solist in član komornih ter 
orkestralnih zasedb koncertiral na priznanih kon-
certih prizoriščih v Sloveniji, Avstriji, Franciji, Bel-
giji, Nizozemski, Italiji, Hrvaški in Japonski, vkl-
jučno z Ishibashi Memorial Hall v Tokiju. Njegovo 
ime se redno pojavlja na uglednih glasbenih prizo-
riščih in festivalih, med drugim v okviru Glasbene 
mladine Slovenije v koncertnem ciklu GM oder, 
Steirischer Herbst v Gradcu, ALBA - International 
Chamber Music Festival, Musikwochen Millstatt, 
Estate Musicale del Conservatorio 2016 (Man-
tova), Château de Bourgon (Francija), Salieri – 

Zinetti Competition Festival (Verona), Klanglicht 
2018 - The Festival of Sound and Vision, Kon-
zerthaus Klagenfurt, Festival Lent, EUNIC Music 
Wien, Kees van Baarenzaal (Den Haag), Glasbeno 
poletje v Bohinju, Grobnik Chamber Music festi-
val, in drugje.
 Kot solist je nastopil s simfoničnim 
orkestrom Euro Symphony SFK, sodeluje z ugled-
nimi glasbeniki, kot so Floris Willem, Ildikó Rai-
mondi, Tomaž Močilnik, Vita Peterlin, Fabian Pa-
nisello in Plural Ensemble.
 Zraven klasičnega repertoarja se Trobas in-
tenzivno ukvarja tudi s sodobno glasbo. Sodeloval je 
pri premierni izvedbi komorne opere „Asteroid 62“  
skladatelja D. Kourliandski v MUMUTH-u (Gyögy-
Ligeti-Saal), slednjo so v kooperaciji med ORF in 
Univerzo za glasbo v Gradcu posneli na zgoščen-
ko. Prav tako je član akordeonističnega tria - Run-
away Trio s katerim izvajajo sodobno glasbo, kom-
ponirano za omenjen sestav. Maja 2018 so izdali 
svoj prvi CD pri založbi Orlando Records.
 Kot pedagog je zaposlen na Musikum Salz-
burg, kjer poučuje instrument harmonika, komor-
no igro ter vodi harmonikarski orkester.

13. in 14. 11. 2021
Godbeni dom Mengeš (Zavrti 2 1234 Mengeš)

Seminar za harmoniko

Žan Trobas
profesor harmonike in koncertant

Zan Trobasˇ

Prijave sprejemamo preko online prijavnice na spletni strani www.melodija.si.


