
 

SEMINAR ZA BALET 

28. 6.–3. 7. 2021 
 

15.00–16.30  
5. in 6. razred 
 
17.00–18.30  
srednja šola, višja šola 

 
KGBL, Ižanska 12 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             Prof. Leo     
                       Mujić 
 

Leo Mujić, koreograf in baletni pedagog, je 
za baletne plesalce vseh starosti pomemben 
kot izredno inspirativen pedagog, znan po 
tem, da zna na svojih baletnih klasih na 
zabaven a dosleden način motivirati 
plesalce in jih s svojim pristopom spodbuditi, 
da dajo od sebe najboljše in stalno iščejo 
svoje meje. 
Po uspešni mednarodni plesni karieri, kjer je 
nastopal na različnih odrih svetovnega 
formata, v baletih največjih koreografov 
današnjega časa, kot so Forsythe, Béjart, 
Kylian, Eck, Duato, Naharin, Lee, Silvestrin, 
Blavier, Van Manen, Decoufle in drugi, se je 
posvetil koreografiranju in delovanju v 
različnih plesnih projektih ter sodelovanju z 
baletnimi ansambli in priznanimi baletnimi 
šolami.  
Kot baletni mojster in koreograf soustvarja z 
velikimi baletnimi ansambli, kot so Stuttgart 
Ballet, Saarlandishes Staatsteater, 
Volksoper Wien, Komischesoper Berlin, 
Tokyo City Ballet, Hungarian National 
Ballet, HNK Zagreb, SNG Ljubljana, SNG 
Maribor … 
Kot pedagog in koreograf je redno vabljen 
na priznane baletne šole (Madžarska plesna 
akademija, Tanzakademie Zürich, 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana 
…), redno pa predaja tudi znanje mladim 
generacijam baletnih plesalcev v okviru 
baletnih seminarjev in poletnih plesnih šol 
po svetu. 
Izjemno bogato je njegovo koreografsko 
ustvarjanje, za katerega so poleg izjemne 
zmožnosti pripovedovanja z gibom značilni 

tudi tehnična dovršenost, popolna povezava 
med gibom in glasbo ter zmožnost očarati 
publiko. Koreografiral je za mnoge svetovno 
znane umetnike in baletne ansamble ter 
festivale. V slovenskem baletnem prostoru 
je Leo Mujić redno prisoten z ustvarjanjem 
predstav in koreografij za SNG Maribor 
Opera in balet (Nevarna razmerja, 
Paquita&Carmen, Romeo in Julija) ter za 
SNG Opera in balet Ljubljana (Yin&Yang, She 
is missing, Troy Game, Drugi z leve, Oko brez 
rokava, Pepelka in odmnevni Veliki Gatsby). 
 

 
Seminar je namenjen učencem, 
dijakom in študentom. 

Rok prijave 14. 6. 2021 

http://www.kgbl.si/prijavnica  
 
 
Kotizacija za celoten seminar je 100 € (6 dni) 
oziroma 20 € za posamezen dan. 

 
Po končanem seminarju boste prejeli na dom 
položnico za plačilo. 

Dodatne informacije po e-posťi: 
tina.hribar@kgbl.si  

 

 

 


