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Stojan Kuret, rojen v Trstu, je diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo, smer dirigiranje, in zaključil 
študij klavirja na Konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu, kjer od leta 1983 predava kot profesor. Že med 
študijem je ustanovil Mladinski pevski zbor Glasbene matice Trst, ponovno je ustanovil zbor Jacobus 
Gallus. Deset let je bil umetniški vodja in dirigent APZ Tone Tomšic v Ljubljani s katerim je osvojil kar 
štiri velike nagrade (Tours 1999, Varna 2001, Gorica 2001, Maribor 2002), dvakrat finale za veliko 
nagrado Evrope ter veliko nagrado Evrope 2002. 
Z leta 2008 ustanovljeno Vokalno akademijo Ljubljana je osvojil veliko nagrado Arezzo 2009, veliko 
nagrado Evrope 2010 in prestižno nagrado Guidoneum 2011. 
Je prejemnik nagrade Prešernovega sklada (2012) in zlate plakete JSKD za življenjsko delo (za 2017). 
Kot predavatelj sodeluje na zborovskih seminarjih in simpozijih doma in v tujini (gostujoči profesor na 
Akademijah za glasbo v Budimpešti in Rigi) in je reden član žirij na najpomembnejših mednarodnih 
tekmovanjih. 
 
Petra Grassi (1988) je z odliko in pohvalo magistrirala iz zborovskega dirigiranja v razredu Lorenza 
Donatija ter diplomirala iz klavirja in glasbene pedagogike na Konservatoriju v Trstu, kjer je študirala tudi 
kompozicijo. Z Dekliškim pevskim zborom Kraški slavček je požela prve nagrade na različnih 
mednarodnih tekmovanjih, v Benetkah je prejela tudi nagrado za najboljšega dirigenta. Z vokalno 
skupino Vikra, ki deluje pod okriljem Glasbene matice v Trstu je dosegla tri prva mesta na treh državnih 
italijanskih tekmovanjih. Leta 2015 je prejela prvo nagrado in nagrado za najmlajšega finalista na 
italijanskem državnem tekmovanju za zborovske dirigente Le mani in suono v Arezzu ter tretjo nagrado 
na mednarodnem tekmovanju za mlade zborovske dirigente Europa Cantat v Torinu ter zmagala na 
prvem Državnem tekmovanju Mateja Hubada za slovenske zborovodje Zvok mojih rok.  
Poučuje na Glasbeni šoli Marija Kogoja v Trstu, je članica strokovnih žirij na zborovskih tekmovanjih in 
vodi mojstrske tečaje za dirigente in zborovske pevce v Sloveniji in Italiji. Izbrana je bila za dirigentko 
Mladinskega zbora dežele Furlanije - Julijske krajine in je stalna dirigentka Komornega zbora Dekor iz 
Ljubljane. Je prejemnica Zlatega znaka JSKD RS za izjemne dosežke na področju vokalne glasbe za 
leto 2017. 
 
Barbara Kovačič je učiteljica in zborovodkinja na OŠ Tolmin, ki že 30 let sistematično in strokovno dela 
z mladimi pevci, se stalno izpopolnjuje in svoja znanja nadgrajuje na delavnicah in seminarjih priznanih 
glasbenih pedagogov. Uspešno delo z dekliškim pevskim zborom Pueri cantores, Otroškim pevskim 
zborom in Mladinskim pevskim zborom Osnovne šole Tolmin je “kronano” s priznanji tako na državnih 
kot mednarodnih tekmovanjih. Na področju iskanja zborovske literature je inovativna in drzna. Veliko 
sodeluje z mladimi skladatelji, ki jih spodbuja k pisanju novih zborovskih skladb za svoje zasedbe, prav 
tako pri svojem delu z mladimi pevci stalno išče nove pristope in jim omogoča pridobivanje novih 
izkušenj na delavnicah s priznanimi glasbenimi strokovnjaki.  
Na Osnovni šoli Tolmin je v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema vzpostavila pevsko piramido, v 
okviru katere trenutno deluje pet zborov. 



 
 
Martina Burger, sopranistka, je z odliko diplomirala na zagrebški Akademiji za glasbo. Bila je uspešna 
na mednarodnih in nacionalnih pevskih tekmovanjih, leta 2010 je prejela tudi rektorjevo nagrado 
zagrebške univerze. Njeno pevsko kariero je oblikovalo veliko domačih in mednarodnih sodelovanj ter 
opernih in koncertnih nastopov. Poustvarila je 22 opernih vlog, trenutno pa jo lahko vidite v ljubljanski 
operi v vlogah Micaele, Clorinde in Olympie. Ima tudi široka pedagoška znanja: sodelovala je z Vokalno 
akademijo Ljubljana, vodila delavnico vokalne tehnike na Konzervatoriju za glasbo v Pekingu (Kitajska), 
na Mednarodnem zborovskem festivalu Europa Cantat v Pécs-u (Madžarska) ter seminar vokalne 
tehnike na Rijeki (Hrvaška). Pomemben del njenega pedagoškega delovanja je sodelovanje z 
Associazione Laes ed Estro Armonico (Salerno) in z Glasbeno matico v Trstu. Redno sodeluje z Javnim 
skladom Republike Slovenije na področju vokalne glasbe, za njih vodi seminarje vokalne tehnike za 
zborovodje in korepetitorje ter piše izobraževalna gradiva. Poleg izobraževanja različnih mednarodnih in 
nacionalnih pevskih zborov, že vrsto let tudi individualno poučuje solo petje in tako vzgaja nove mlade 
talente. 
 
Monika Fele (1991) rojena v Ljubljani, je diplomirana glasbenica solopevka, trenutno zaključuje 
podiplomski študij solopetja pod mentorstvom izr. prof. Matjaža Robavsa, mag. art. na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Redno nastopa kot solistka ter deluje kot zborovodkinja in korepetitorka. Leta 2007 je 
ustanovila Mešani pevski zbor Cum anima, od leta 2014 pa vodi Ženski komorni zbor ČarniCe, s 
katerim niza vrsto uspehov tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. Od septembra 2014 je članica 
in solistka Zbora Slovenske filharmonije v Ljubljani, edinega profesionalnega koncertnega zbora 
Sloveniji. Kot solistka, korepetitorka in članica redno sodeluje z najboljšimi slovenskimi vokalnimi 
sestavi, kot so Ingenium Ensemble, Komorni zbor Ave, Vokalna akademija Ljubljana, Zbor sv. Nikolaja 
in drugimi. 
 
Meta Praček (1992) je 2017 zaključila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani, smer Glasbena 
pedagogika pod mentorstvom izr. prof. Marka Vatovca. Od januarja do maja 2016 se je šolala na 
Indiana University of Pennsylvania v ZDA, od avgusta do decembra 2018 pa na University of Missouri, 
ZDA. Februarja 2017 je opravila avdicijo za doktorski študij iz zborovskega dirigiranja na Ohio State 
University v ZDA. Za dirigiranje se je izpopolnjevala še na raznih delavnicah in seminarjih pri slovenskih 
in tujih dirigentih. Zadnja štiri leta vodi Mešani mladinski pevski zbor na Škofijski gimnaziji v Vipavi ter 
tamburaški orkester Vipavski tamburaši. 
 
 


