
Ludwig van Beethoven: Sonata v C-duru št. 21, op. 53
1. st. Allegro con brio

2. st. Introduzione
3. st. Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo

Sergej Prokofjev: Sonata v B-duru št. 7, op. 83
1. st. Allegro inquieto

2. st. Andante caloroso
3. st. Precipitato

Frederic Chopin: Sonata v h-molu št. 3, op. 58
1. st. Allegro maestoso

2. st. Scherzo: Molto vivace
3. st. Largo

4. st. Finale: Presto non tanto

 

zaslužna profesorica Dubravka Tomšič Srebotnjak

Pianist URBAN STANIČ je zmagovalec 
slovenskega izbora za tekmovanje Evrovizijski 
mladi glasbeniki 2014 in prejemnik 2. nagrade 
na finalnem tekmovanju v Kölnu. 

Trenutno se šola v razredu zaslužne 
profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak, 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 

23. aprila 2018 bo nastopil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma s 
Simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo v Ljubljani, igral bo 

Schumannov Klavirski koncert v a-molu. S Simfoničnim orkestrom 
Slovenske filharmonije je nastopil na novoletnem koncertu 2015 v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pod taktirko maestra Uroša 

Lajovica. S Škerjančevim Concertinom za klavir in godala je nastopil leta 
2013 s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije, nato pa še 
2016 z enakim programom. Z orkestrom RTV Slovenija je posnel tretji stavek 

Lisztovega klavirskega koncerta št. 1 in z njimi nastopil tudi s tretjim 
stavkom Schumannovega klavirskega koncerta. Igral je tudi z orkestrom 

Akademije za glasbo Ljubljana in Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 

Samostojno je nastopil na različnih festivalih in koncertnih ciklih, kot 
so Imago Sloveniae, Festival Ljubljana (Mladi virtuozi) in The International 

Holland Music Sessions; junija je ponovno nastopil pod okriljem Imago 
Sloveniae na otvoritvi festivala Poletje v Stari Ljubljani. 

Na mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov v Povolettu v Italiji je 
štirikrat zaporedoma osvojil prvo nagrado in prvo mesto. 

Na mednarodnem tekmovanju Zlatko Grgošević 2014 je osvojil prvo 
nagrado, absolutno prvo mesto in posebno nagrado za izvedbo sonate iz 
obdobja klasicizma. Februarja 2014 je na mednarodnem tekmovanju Mladi 

virtuozi v Zagrebu osvojil drugo nagrado in posebno nagrado za 
najboljšo izvedbo virtuozne etide. Na Tekmovanju mladih slovenskih 

glasbenikov je leta 2013 in 2016 prejel zlato plaketo, prvo mesto in posebno 
nagrado za najboljšo izvedbo Scarlattijeve sonate. 

Klavir se je začel učiti pri treh letih, pri prof. Loreni Mihelač v Centru 
za glasbeno izobraževanje Intermezzo. V razredu prof. Lilijane Žerajić na 

Glasbeni šoli Ljubljana Moste – Polje je opravil zadnje štiri razrede glasbene 
šole, dosegel prvo zmago na tekmovanju v Povolettu in se pripravil na 

sprejemni izpit na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, ki ga je opravil 
leta 2011, tam pa je bil štiri leta v razredu prof. Lidije Malahotky Haas. 

Vzporedno s Konservatorijem je obiskoval še Gimnazijo Bežigrad. 
Izpopolnjuje se na seminarjih pri profesorjih, kot so Natalia Trull, 

Andreas Frölich in Konstantin Bogino. Po mnenju kritikov je Urban morda 
celo najbolj vzhajajoča slovenska pianistična zvezda. Kljub glasbenim 

uspehom je razmišljal tudi o študiju drugih smeri; čeprav se je na koncu 
odločil za glasbo, je postal dvakratni državni prvak v matematiki in 

petkratni v logiki, v mlajših letih pa je v svoji kategoriji zmagal tudi na 
državnem šahovskem prvenstvu. 



Klavirski recital

Urbana Staniča, 
nekdanjega učenca šole,

v sredo, 4. aprila 2018, ob 19.00,

v dvorani Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje, 
Ob Ljubljanici 36. 


