


Dirigentka Živa Ploj Peršuh 

sodeluje z vsemi slovenskimi 
simfoničnimi orkestri, redno pa 
gostuje tudi na mednarodnih 
koncertnih odrih. Sodeluje s svetovno 
priznanimi umetniki, kot so Branimir 
Slokar, Gregory Ahss, Konstantin Pfiz 
in drugi. Z Mednarodnim orkestrom 
Ljubljana je koncertirala v Italiji, Srbiji, 
Veliki Britaniji in Španiji. Spodbuja 
izvajanje različnih programov od 
baroka do sodobne glasbe. Redno 
sodeluje s slovenskimi skladatelji in 
jih spodbuja k ustvarjanju. Intenzivno 
se ukvarja z izobraževanjem otrok 
in mladostnikov. Je umetniška vodja 
Akademije Branimir Slokar. V zadnjih 
letih redno sodeluje s Slovenskim 
narodnim gledališčem Opero in 
baletom v Ljubljani, kjer je dirigirala 
Straussovo opero Saloma, balet 
Labodje jezero, s katerim je gostovala 
v tržaškem Teatru Verdi, baleta Meso 
srca in Kaktusi ter nazadnje Verdijevo 
opero Otello v Cankarjevem domu. 

Pianistka Anastazija Vezonik                                                            

je po zaključenem izobraževanju na 
Konservatoriju za glasbo in balet v 
Mariboru pri profesoricah Vlasti Bezjak 
in Saši Gerželj Donaldson začela študirati 
na Visoki šoli za glasbo in upodabljajoče 
umetnosti v Gradcu. Danes je študentka 
na koncertni in pedagoški smeri v 
razredu Eikeja Strauba. Doslej je uspešno 
sodelovala na mnogih tekmovanjih, med 
drugimi je bila kot prejemnica 100 točk 
absolutna zmagovalka mednarodnega 
tekmovanja v italijanskem Malborghettu. 
Na Mednarodnih glasbenih dnevih 
v Bad Leonfeldnu v Avstriji je prejela 
nagrado Martina Hornsteina za najboljšo 
interpretacijo del Bacha, Chopina 
in Rachmaninova. Na slovenskem 
državnem tekmovanju TEMSIG je 
dobitnica zlatih plaket in nagrad. 
Je tudi dobitnica nagrade Romana 
Klasinca. Svojo pianistično pot utrjuje 
z izpopolnjevanjem pri uglednih 
profesorjih, kot so Tatjana Ognjanovič, 
Konstantin Bogino, Janna in Katherina 
Polyzoides, Alexei Kornienko, Arbo 
Valdma, Marina Horak in drugi. Z 
lepim številom recitalov in koncertov 
z orkestrom ter kot izvajalka komorne 
glasbe v godalnem kvartetu si vztrajno 
in uspešno ustvarja ime tako na domačih 
kot tudi na tujih odrih.

Koncertni program

E. Grieg: 

Norveški plesi, op. 35

J. Sibelius: 

Valse triste

 

E. Grieg: 

Koncert za klavir in orkester v a-molu, op. 16

 

Simfonični orkester SNG Maribor

 

Solistka Anastazija Vezonik
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