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Koordinator in organizator: Sašo Lamut 

 
16.45–17.45 Dvorana Konservatorija Maribor 
Koncert Izidorja Erazma Grafenauerja z baročno lutnjo in 
Slovenskega kitarskega kvarteta (Izidor Erazem Grafenauer, 

Mario Kurtjak, Simon Krajnčan Fojkar, Aljoša Vrščaj) 

 

 
18.00–18.45 Dvorana Konservatorija Maribor 
Občni zbor 

 
 

V času dogodkov bo mogoče preizkusite kitare Sama Šalija in  
Antonia Zwirna v sobi 68 (II. nadstropje). 

 

 

SOBOTA, 18. 1. 2014, OD 8.40 DO 18.45 

DVORANA KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBOR 

EGTIN DAN 
 

s predavanji, koncerti, predstavitvami kitar  

in  z druženjem  



PROGRAM: 
 

 
8.40–9.00 avla pred dvorano Konservatorija Maribor 
prijava in registracija 

 
 
9.00–9.45 Dvorana Konservatorija Maribor 
Koncert učencev in dijakov Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor  

 
 
10.00–11.00 Dvorana Konservatorija Maribor 
Marjetka Mavri: 
Zgodovinski pregled kitarske literature na Slovenskem 
(diplomska naloga študija muzikologije na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani) 

 
Tema predavanja je tema njene diplomske naloge, ki nosi naslov 
Zgodovinski pregled kitarske literature na Slovenskem od 15. 

stoletja, katere namen je bil ustvariti celovit pregled ustvarjalcev 
za kitaro na slovenskem od začetka pa do danes.  
 
Igor Saje: 

Predstavitev notne zbirke ''Kitarski spev'' skladatelja Ivana 
Cariča 

 
Žarko Ignjatović in Jerko Novak: 
Predstavitev CD plošče Les Deux Amis 

 
 
11.15–12.15 Dvorana Konservatorija Maribor 
Stefano Viola (Italija): 
Biomehanična analiza in telesni položaj kitarista – 

predavanje in predstavitev DVD-ja  

 

 

 
 
Stefano Viola, redni profesor katedre za kitaro na Glasbenem 

konservatoriju »Jacopo Tomadini« iz Vidma, Italija, bo imel 
predavanje na temo: Analiza telesnega položaja kitarista. Spoznali 

bomo sorazmerja položaja kitarista glede na koncertno dvorano in 
na območje znotraj katerega le-ta sedi, da bomo lahko določili 
pravo središče in/ali točko ravnovesja. Dotaknili se bomo tudi 

same postavitve kitarista in inštrumenta, napačnih ali manj 
naravnih drž ter kompenzacij, ki nastanejo pri le-teh. 

 
 
12.30–13.15 Dvorana Konservatorija Maribor 
Koncert Timija Kranjca in Dušana Slačka 

 

 
ODMOR ZA KOSILO (restavracija Ancora) 

 

 
15.15–16.30 Dvorana Konservatorija Maribor 
Michael Langer (Avstrija): 
Predstavitev lastnih zbirk skladb, njihova interpretacija in 

uporaba pri pouku  

 

Michael Langer je eden najboljših avstrijskih sodobnih kitaristov, 

ki se kot glasbenik, učitelj in skladatelj prepričljivo izraža skozi 
raznovrstne načine igranja kitare. Kot kitarist prepriča s svojimi 

doživetimi interpretacijami, kot skladatelj in učitelj pa s 
poglobljenim razumevanjem glasbe in senzibilnim pedagoškim 
pristopom. Posnel je 4 solistične CD-je in izdal okoli 40 knjig 

notnega materiala in učbenikov. Na tokratnem EGTINEM dnevu v 
Mariboru bo predstavil predvsem zbirko svojih priredb za kitaro 

Acoustic Pop Guitar. V njej najdemo različne znane pop in rock 
skladbe v priredbi za klasično kitaro. Nekaj jih bo tudi zaigral in 
jih nato komentiral v zvezi z možnostmi njihove uporabe pri 

pouku. 
 


