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prof. Nicolas PROST 
 

Sodoben in domiseln saksofonist Nicolas Prost 
združuje klasične in sodobne sloge z improvizacijo, 
glasom, kretnjami in elektroniko. 
Dobitnik prestižnih nagrad Conservatoire de Paris 
in več mednarodnih tekmovanj za komorno 
glasbo  je kot solist nastopil s številnimi orkestri 
kot Filharmonični orkester Strasbourg, The 
Capitol Orchestra iz Toulousea, Ausburg 
Camerata, London European Camerata, Mehiški 
filharmoniki, Simfonični orkester iz Bangkoka, 
Montreal EMC, Musiciens de la Pree, Swiss-
Romand Orchestra in mnogimi drugimi. Poleg 
koncertiranja kot glavni saksofonist v orkestru 
Concerts Lamoureux v Parizu, pogosto nastopa na 
mednarodnih odrih kot komorni glasbenik z 
zasedbama Variances in Saxiana. 
Njegova bogata diskografija je bila pozitivno 
ocenjena v strokovnih publikacijah, vključno s 
kritikami s 5 zvezdicami na področju klasike in 
zaželenega Diapason d'Or. Aktivno sodeluje pri 
razvoju saksofonskega repertoarja in je na 
svetovnih premierah predstavil več kot 100 novih 
skladb v različnih okoljih – vključno s skladbami 
Connessona, Escaicha, Pécouja, Bacrija, Zavaraja, 
Hersanta, Beffa, Naona, Laubaja, Beytelmana – 
ter tudi crossover repertoar Maaloufa, Portala, 
Texierja, Potterja, Carterja, Bojan Z-ja, Emlerja, 
Helliwella, Tortillerja, Herbina. 
Nicolas Prost je zelo aktiven tudi na področju 
glasbene pedagogike in je izdal številne 
kompozicije za mlade saksofoniste v okviru 
Saxophone Go! Metode. Poleg zbirke "Saxiana" za 
Billaudot, serije "Adolphe Sax Album" za Lemoine, 
zbirke "Historic Sax" za Klarthe je izdal 3 knjige: 
Saxophone et pédagogie, à vous de jouer; 
saksofon à la française, in Bistven repertoar za 
saksofoniste (v dveh zvezkih). Nicolas Prost je 
profesor saksofona na Conservatoire de St-Maur 
v Parizu. Redno je vabljen na mojstrske tečaje na 
prestižnih univerzah po vsem svetu. 

Nicolasa Prosta podpira Yamaha Musique 
Europe. 

 

 

Seminar je namenjen učencem, 

dijakom, študentom in profesorjem. 

 

Rok prijave do 18. 4. 2022 

 

http://www.kgbl.si/prijavnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena učne ure 45 minut za aktivne udeležence  
je 60 € (za dijake KGBL 48 €). 
Cena seminarja za pasivne udeležence  
(celoten seminar) je 80 € oziroma 40 €  
za posamezen dan.  
 
Račun za plačilo boste prejeli po končanem 
seminarju na naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. 
 
Dodatne informacije so na voljo po e-pošti: 
oskar.laznik@kgbl.si 
 

Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče 
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 1 točka za obisk 16 šolskih 
ur ali 0,5 točke za 8 šolskih ur. 
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