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Lucijan Marija Škerjanc
Pisma (A. Gradnik)
Anton Lajovic
Kaj bi le gledal (R. Burns / O. Župančič)
Zorko Prelovec
Dekliška pesem (M. Kunčič)
Katarina Pustinek Rakar
Po prečuti noči (M. Kačič)
Tadeja Vulc
Sodobna dama (S. Praper)

Marinka Golob – sopran
Marinka Golob je svoje glasbeno izobraževanje pričela v
Glasbeni šoli Kamnik s poukom klavirja. Po končani nižji
glasbeni šoli se je vpisala na Konservatorij za glasbo in balet
v Ljubljano, na teoretski oddelek. S Komornim zborom
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, pod vodstvom
Ambroža Čopija, se je udeleževala mednarodnih zborovskih tekmovanj v Sloveniji,
Evropi in Aziji. Zbor je prejel več nagrad.
Leta 2012 je Marinka pričela obiskovati nižjo glasbeno šolo za solopetje in dve leti
kasneje uspešno opravila sprejemni preizkus na Konservatorij za glasbo in balet v
Ljubljani, v razred Janka Volčanška. Pouk solopetja je nadaljevala pri prof. Mateji
Arnež Volčanšek.
Leta 2015 je na državni ravni tekmovanja Temsig prejela bronasto plaketo. Decembra
2016 je bila del umetniškega projekta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri
operi Sneguljčica, ter leto kasneje pri operi Rusalka. Leta 2014 je uspešno opravila
maturo na teoretskem oddelku in se vpisala na Akademijo za glasbo v Ljubljani, in sicer
na oddelek

glasbene pedagogike. V septembru 2019 je z odliko magistrirala na

Akademiji za glasbo v Ljubljani pod mentorstvom prof. Sebastjana Vrhovnika
(Zborovsko dirigiranje, smer glasbena pedagogika), istočasno je opravila pevsko
maturo na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani pod mentorstvom prof. Mateje Arnež
Volčanšek, ter uspešno opravila sprejemni preizkus na magistrski študij solopetja na
Gustav Mahler Privat Universität v Celovec, v razred prof. Francke Šenk.

Ana Maria Beguš – klavir
Ana Maria Beguš se je začela učiti klavir na Glasbeni šoli
Ljubljana Moste – Polje v Ljubljani pri prof. Marjani
Križman, do vpisa na Konservatorij za glasbo in balet pa jo
je popeljala prof. Tjaša Turk, kjer je šolanje nadaljevala pri
prof. Tatjani Šporar Bratuž, v zadnjem letniku pa je v razredu prof. Andreje Kosmač
maturirala z odliko. Septembra 2019 je z odliko magistrirala na Akademiji za glasbo v
Ljubljani v razredu red. prof. Tatjane Ognjanovič, v letošnjem letu pa se je študijsko
izpopolnjevala tudi v razredu prof. Rubna Dalibaltayana na akademiji Talent Music
Master Courses v Brescii (Italija).
Občinstvu se je predstavila na nastopih tako doma (Ljubljana, Krško, Postojna, Novo
mesto, Škofja Loka, Murska Sobota idr.) kot v tujini (Zagreb, Trst, Brescia, Beograd,
Novi Sad idr.), prav tako pa se redno udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj.
Sodeluje tudi pri projektih Klavirskih dni v okviru Evropskega združenja klavirskih
pedagogov (EPTA). V letih 2011 in 2012 je v literarnem performansu z naslovom Alma
sodelovala tudi z igralko Polono Vetrih, leta 2013 pa je v Idriji s priložnostno zasedbo
izvedla 1. stavek Mozartovega Klavirskega koncerta v d-molu. Redno se izpopolnjuje na
seminarjih priznanih klavirskih pedagogov in pianistov, kot so Arbo Valdma, C. M.
Mehner, Simon Trpčeski, Ruben Dalibaltayan in Julia Gubaidullina.
Od leta 2010 je bila članica klavirskega tria Souffle z violinistko Ano Krpan in
violončelistko Katarino Kozjek pod mentorstvom prof. Tomaža Lorenza, kasneje pod
mentorstvom prof. Gorjana Košute. Predstavile so se na številnih koncertih v okviru
Glasbene mladine ljubljanske in GM odra, Festivala Bled idr., udeležile pa se tudi
številnih tekmovanj. Leta 2014 je trio prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju
Davorin Jenko v Beogradu, leto pred tem pa drugo nagrado in zlato plaketo na
Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov TEMSIG.

Koncertni cikel Samospevanje
December 2020
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