
 

60 KRATKIC ZA 60 LET 

Srečanje učencev klavirja zasavskih glasbenih šol ob jubileju 
skladatelja Bojana Glavine 

V petek, 1. 4. 2022, je v Domu kulture v Radečah potekalo srečanje zasavskih glasbenih šol (Litija-Šmartno, 
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Laško-Radeče). Slišali smo 60 kratkic, skladatelja Bojana Glavine, ki jih je zaigralo 
31 učencev klavirja, hkrati pa smo na projekciji občudovali njihove risbe.  

 

 

 

 

 

 

Klavirske kratkice so notna zbirka – 200 skladbic za 2. in 3. razred klavirja. Sestavljajo jo kratke skladbice, z 
didaktičnega vidika premišljene za učenje in poučevanje klavirja. Skladbice imajo za radovedno otroško 
domišljijo zanimive naslove, npr. Svinčnik in radirka, Je to hrenovka?, Pridnost, Vse najboljše, Tri najkrajše 
skladbe na svetu, itd. in  vzpodbujajo učence k igranju, razvijajo njihovo tehniko igranja ter muzikalnost. 

 

Skladatelj Bojan Glavina prihaja iz Primorske, natančneje iz Sečovelj, poučuje v GŠ Koper, podružnica Piran. 
V začetku novembra 2021 je pri glasbeni založbi Astrum izšel seznam njegovih  skladb, posvečen  60 – 
letnici  in hkrati ob 30 – letnici njegovega ustvarjanja. Njegov skladateljski opus je izrazito bogat in 
raznovrsten – največ skladb je posvečenih klavirju in najrazličnejšim komornim skupinam, nato zborom, 
drugim solistom in orkestrom. Več kot polovico svojega opusa je posvetil otrokom in mladini. 



 

 

V razgovoru s skladateljem, ki ga je vodil Dejan Jakšič, smo izvedeli zakaj in kako so nastale kratkice, nekaj 
zanimivih anekdot, predvsem pa kako so učenci klavirja Bojana Glavine sprejeli kratkice ter vzpodbujali 
skladatelja, da jih še komponira, kar 200 jih je nastalo v času korone. Na odru se jima je v razgovoru pridružil 
tudi Gal Gros, učenec 8.r. klavirja in zastavil skladatelju nekaj vprašanj o načinih komponiranja. Tudi Gal, 
poleg igranja na klavir, komponira lastne skladbe, s skladateljem pa se je pred leti prvikrat srečal na 
tekmovanju Tartini v Piranu, kjer je izvajal svojo lastno skladbo »Pomladna«. 

 

 

 

Učencem in učiteljem čestitam za ustvarjalen nastop. 

 

    Radeče, 5. 4. 2022                                                                                           Rosana Jakšič, ravnateljica 


