
Muziciraj 

CIKLUS IZOBRAŽEVANJ S ŠTEVILNIMI VRHUNSKIMI UMETNIKI, 
SOLISTI TER PREDAVATELJI IZ SLOVENIJE IN EVROPE.

Melodija glasbila d.o.o., Trdinov trg 4, 1234 Mengeš, Slovenija.

01 723 75 78 trgovina@melodija.si www.melodija.si
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V podjetju Melodija glasbila d.o.o. smo za sezono 2022/2023 pripravili nekaj povsem novega. 
Našo dejavnost smo razširili z novim projektom Muziciraj z Melodijo! 

Cilj projekta je izobraževanje in povezovanje z vrhunskimi umetniki, solisti, predavatelji iz celotne 
Evrope in pa možnost preizkusa večjega nabora glasbenih inštrumentov s podporo pooblaščenih 
serviserjev. Namen delavnic, seminarjev, koncertov je omogočiti vsem glasbenikom ne glede na 
predznanje tako amaterskim glasbenikom kot na drugi strani bodočim profesionalnim glasbenikom, 
ki se podajajo na profesionalno glasbeno pot dodatna znanja po dostopni ceni in custom izbor 
koncertnih inštrumentov, ki sicer niso vedno v splošni prodaji, vsaj ne v takem številu. 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 podjetje 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 2022/2023. 

 
Boštjan Dimnik,
umetniški vodja

11.—13.11.2022

12.—13.11.2022

12.11.2022

11.—13.11.2022

11.—13.11.2022

13.11.2022
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NAPOVED DOGODKOV
NOVEMBER 2022

JANUAR 2023

Seminar za klarinet Jure Hladnik
Dvorana Župnišča Mengeš

Seminar za klarinet Riccardo Crocilla 
Glasbena šola Mengeš

Koncert Riccardo Crocilla
Glasbena šola Mengeš

Seminar za klarinet Massimiliano Miani
Glasbena šola Mengeš

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

Zaključni koncert Alpe Adria orkester klarinetov z gosti Wind Ensemble Lux
Dvorana Župnišča Mengeš

Seminar za harmoniko
Dvorana Župnišča Mengeš

Koncert Duo+ Žan Legat harmonika, Ivan Turkaly violončelo
Dvorana Župnišča Mengeš

21.—22.1.2023

21.1.2023



PREDSTAVITEV SEMINARJA
POGLOBLJENJE 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 osnov (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 prosto 
muzikalno izražamo (zavedanje telesa – dihalnega aparata, tehnično obvladovanje inštrumenta, 
novi materiali ...).

INDIVIDUALNE URE S POSAMEZNIKI
• predlog predavatelja, da prijavite maksimalno 3 dela najbolje različnih stilnih in oblikovnih  

žanrov (koncert, sonata, solo delo)
• prijavijo se lahko kandidati brez starostnih omejitev

Seminar je namenjen profesionalnim in amaterskim klarinetistom (predavatelj se bo prilagodil glede 
na potrebe in stopnjo znanja kandidata).
Ob prijavi je potrebno poslati celotni notni material v PDF obliki na elektronski naslov: trgovina@
melodija.si.

STANDARDNI REPERTOAR AVDICIJ
• predavatelj bo obravnaval standardni material, 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 material, katerega bo določil predavatelj.

PRIJAVE
Prijave sprejemamo preko online prijavnice na spletni strani www.melodija.si.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika glede na udeležbo!



URNIK
SEMINAR ZA KLARINET RICARDO CROCILLA
11.—13. november 2022 
Glasbena šola Mengeš, dvorana - Trdinov trg 8, 1234 Mengeš

SEMINAR ZA KLARINET MASSIMILIANO MIANI
11.—13. november 2022 
Glasbena šola Mengeš, dvorana - Trdinov trg 8, 1234 Mengeš

petek, 11. november 2022

petek, 11. november 2022

nedelja, 13. november 2022

sobota, 12. november 2022

sobota, 12. november 2022

15:00 - 19:00 Lekcije

15:00 - 19:00 Lekcije

9:00 - 13:00 Lekcije

9:00 - 13:00 Lekcije

9:00 - 12:30 Lekcije

13:00 - 15:00 Kosilo

15:00 - 19:00 Lekcije

15:00 - 17:00 Lekcije

17:00 - 19:00 Generalka

20:00 Koncert Riccardo Crocilla, klarinet

KOTIZACIJA ZA SEMINAR KLARINETOV RICARDO CROCILLA
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!

KOTIZACIJA ZA SEMINAR KLARINETOV MASSIMILIANO MIANI
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): 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!



ALPE ADRIA ORKESTER KLARINETOV 

Alpe Adria orkester klarinetov bo potekal pod vodstvom dirigenta, klarinetista Boštjana Dimnika in 
mentorja Jure Hladnika in je namenjen vsem klarinetistom, ki si želijo spoznati s tovrstno literaturo in 
načinom igranja v orkestru. Alpe Adria orkester klarinetov bo imel mednarodno zasedbo. V orkestru 
bodo sodelovali ugledni slovenski in mednarodni profesorji, solisti in Yamaha artisti, ki bodo pod 
njihovim mentorstvom vodili člane orkestra. 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 pihalni orkester. 
Vsi prijavljeni kandidati bodo prejeli notno gradivo v PDF obliki tako, da se boste lahko predhodno 
dobro pripravili. Program bo zelo zanimiv  in raznolik. Orkester bo obsegal 3 vaje, generalko in 
zaključni koncert. Koncert bo posnet in ga bo možno prejeti v digitalni obliki. 

ALPE ADRIA ORKESTER KLARINETOV
DIRIGENT BOŠTJAN DIMNIK IN MENTOR JURE HLADNIK
11.—13. november 2022 
Dvorana Župnišča Mengeš - Trdinov trg 9, 1234 Mengeš

petek, 11. november 2022

nedelja, 13. november 2022

sobota, 12. november 2022

18:00 - 21:00 Vaja orkestra

15:00 - 16:30 Generalka

9:00 - 13:00 Vaja orkestra

9:00 - 12:00 Vaja orkestra

18:00 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 30€.
*vsak aktivni udeleženec orkestra ima v času seminarja na ves potrošen material 15% popust



SEMINAR ZA KLARINET
11.—12. november 2022 
Glasbena šola Mengeš, dvorana - Trdinov trg 8, 1234 Mengeš

RICCARDO CROCILLA
solo klarinet Maggio Musicale Fiorentino

Riccardo Crocilla, rojen v Palermu se je z družino preselil v Genovo, kjer je začel študij klarineta na Konser-
vatoriju Paganini pri G. Laruccii. Po opravljeni diplomi je nadaljeval izpopolnjevanje z Giuseppejem Gar-
barinom in Thomasom Friedlijem. Kot solo klarinetist je deloval v simfoničnih in opernih orkestrih v Cagliariju, 
Genovi, Trstu, Lozani, od leta 1996 pa je solo klarinet Orkestra Maggio Musicale Fiorentino iz Firenc pod 
vodstvom Zubina Mehte. Nastopal je tudi z Orkestrom italijanske radiotelevizije (RAI), Komornim orkestrom iz 
Padove in Benečije, Izraelskim filharmoničnim orkestrom, Ansamblom opere iz Parme, Filarmonico della Scala 
in Orkestrom Accademia di Santa Cecilia.
 
Kot klarinetist pa tudi sodeluje z znanimi mednarodnimi komornimi zasedbami, kot so Trio di Parma, Cappella 
Andrea Barca Andrasa Schiffa, Contempoartensemble, Cristiano Rossi, Massimiliano Damerini, Klezmerata 
Fiorentina. Z omenjenimi komornimi skupinami je nastopal na turnejah po Kanadi, ZDA, Rusiji, Japonski, Ev-
ropi. , Južna Amerika na prestižnih festivalih: Accademia Chigiana di Siena, Società del Quartetto iz Milana, 
Festival Oleg Kagan Moskva, Accademia Filarmonica iz Bologne, Festival Verbier, Festival Elba, Accademia 
Filarmonica Romana, Amici della Musica di Vicenza, Festival v Luzernu, Kunstfest Weimar, Mozart Woche 
Salzburg, S.Petersburg Philarmonia, Musikverein Wien, Arena di Verona, Teatro la Fenice iz Benetk, Maggio 
Musicale Fiorentino in GOG iz Genove.
 
Eden od vrhuncev njegove kariere je bila izvedba Mozartovega koncerta za klarinet pod vodstvom Zubina 
Mehte v Palazzo Vecchio v Firencah in premiera skladbe Sofie Gubaiduline » Warum « za flavto, klarinet in 
orkester na festival Emilia Romagna, Mittelfest in Ljubljana Festival. 
 
Riccardo Crocilla je nosilec prestižne nagrade Premio Galileo 2000 kot izjemen mladi italijanski izvajalec.



ALPE ADRIA ORKESTER KLARINETOV
11.—13. november 2022 
Dvorana Župnišča Mengeš - Trdinov trg 9, 1234 Mengeš

JURIJ HLADNIK
solo klarinet Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

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 orkest-
ru SNG Opera in balet in od leta 1999 kot solo klarinetist v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. 

Nastopa kot solist in član različnih komornih zasedb in orkestrov, deluje pa tudi kot profesor na Glasbeni šoli 
Celje in asistent na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 

Jurij Hladnik je Yamaha artist in igra na Yamaha CSG klarinete.



SEMINAR ZA KLARINET
11.—13. november 2022 
Glasbena šola Mengeš, dvorana - Trdinov trg 8, 1234 Mengeš

MASSIMILIANO MIANI
solo klarinet Slovenske Filharmonije

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 Guzzoniju, 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 filharmonije. Igral je tudi z Londonskim kralje-
vskim filharmoničnim orkestrom, Orkestrom Maggio Musicale Fiorentino iz Firenc, Orkestrom Rome of Rome, 
Orkestrom G. Verdija in Tržaškim filharmoničnim orkestrom, Haydnovim simfoničnim orkestrom iz Trenta in Bol-
zana, Filharmoničnim orkestrom G. Verdija iz Salerna, Ansamblom Nuovo Contrappunto, Ansambel Slowind, 
pod taktirko dirigentov kot so: Dutoit, Fedoseyev, Gergiev, Jurowski, Marriner, Mehta, Muti, Oren, Valčuha. 

Bil je večkrat nagrajen na državnih in mednarodnih tekmovanjih za klarinet in komorno glasbo. Med drugimi 
je kot solist igral s Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije, Simfoničnim orkestrom radia Bratislava, 
Simfoničnim orkestrom Furlanije Julijske krajine, Simfoničnim komornim orkestrom Praške, Komornim 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.
 



ALPE ADRIA ORKESTER KLARINETOV
11.—13. november 2022 
Dvorana Župnišča Mengeš - Trdinov trg 9, 1234 Mengeš

BOŠTJAN DIMNIK
dirigent, profesor klarineta

Pot prof. Boštjana Dimnika, rojenega 9. avgusta 1977, se je oblikovala v Glasbeni šoli Moste – Polje v Ljubljani (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 profesorjih v tujini - JulianuFarrelu (Anglija) in Pierru A.Tallarju (Švica), Mate 

Bekavac (Slovenija), Massimiliano Miani (Italija), Jan Cober (Nizozemska), Josef Balogh (Mađarska). Kot klarinetist je sodeloval s 

Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije, München Jungen Philharmonie, komornim orkestrom Academia Ars Musicae, Obalnim sim-

foničnim 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 vod-

stvom prof. Mira Saje in prof. Andreje Šolar. Leta 2014 je uspešno zaključil magi- sterij iz dirigiranja na Konservatori-

ju v Maastrichtu (Nizozemska) pod vodstvom prof. Jana Coberja, svetovno uveljavljenega dirigenta iz Nizozemske 

z orkestrom “Musique Militaire Grand Ducale Luxembourg”. V letih 2008 in 2010 je kot aktivni udeleženec »Medn-

arodne dirigentske akademije« vodil simfonični pihalni orkester Rundfunk-Blasorchester iz Leipziga. Kot asistent  

dirigenta profesorja Jana Coberja in kot solo klarinetist 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 kate-

rem 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 Traditionsmusik Arnoldstein“  in „TK Ebene Re-

ichenau“ občasno pa sodeluje kot asistent dirigent v „Mladinskem 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 YAMAHA MUSIC  kateri mu je v letu 2021 tudi podelil naziv Yamaha artist, igra klar-

inete YAMAHA serije YCL CSG III L in bas klarinet YCL 622. 



PREDSTAVITEV YAMAHINIH MODELOV KLARINETOV

• 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.
• v kolikor želite lahko v času seminarja za vas tudi naši artisti svetujejo in izberejo primeren  

inštrument za vas
• vsi aktivni kandidati imajo času seminarja priznan 10% popust tako na inštrumente kakor na ves 

potrošni material
• v času seminarja bo tudi prisoten Yamahin tehnik za manjša popravila


