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Snežana Nena Brzaković je študirala petje v 
Beogradu in Berlinu.  
Za svoje umetniško delo je prejela številne 
nagrade in priznanja. Pela je številne vloge in 
nastopala na koncertih in recitalih v Nemčiji, 
Avstriji, Belorusiji, Ukrajini, Litvi, Srbiji, Španiji, 
itd.  
Od l. 1998 do 2007 je predavala petje na Visoki 
šoli za glasbo„Hanns Eisler“ v Berlinu, od leta 
2006 pa je umetniška direktorica Inštituta za 
petje in dihalni trening v Berlinu. 
Kot gostujoča predavateljica je predavala na 
Glasbeni akademiji v Vilni/ Litva, na Glasbeni 
akademiji Jaseps Vitols v Rigi/Latvija, na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in 
Mariboru in kot članica žirije sodelovala na 
mednarodnih mojstrskih tečajih in tekmovanjih 
širom po svetu. 
Mnogi njeni učenci so uspešni operni pevci na 
mednarodnih odrih (Berlinska državna opera, 
Boljšoj teater v Moskvi, Komische Oper Berlin, 
itd…) 
Od l. 2007 dela kot vokalni pedagog in od l. 2017 
kot umetniška direktorica mednarodnega 
opernega mojstrskega tečaja Oper Oder- Spree. 
V novembru l. 2015 je bila angažirana v Berlinski 
državni operi kot vokalni pedagog za delo z 
otroškim zborom in z mladimi solisti, kjer je imela 
priložnost delati z dirigenti kot so Daniel 
Barenboim, Simone Jang, Diego Fasolis, Zubin 
Mehta in drugi, l. 2017 pa pri Berlinskih 
filharmonikih, kjer je sodelovala z dirigentom 
Simonom Rattlom. 
Iskana je kot strokovnjakinja za vokalno in 
dihalno tehniko in kot pevski pedagog dela z 
mnogimi zbori in v številnih opernih hišah. Tako 
je imela pevske seminarje v Maleziji, Singapurju, 
Finski, Španiji, Sloveniji, Črni Gori, Švedski, Latviji, 
Litvi… 
 

 
 
Od l. 2020 je angažirana kot vokalni izvedenec za 
magistrske izpite v Švicarskem opernem studiu 
Univerze umetnosti v Bernu v Švici. 

 

Seminar je primarno namenjen za 

aktivno udeležbo učencem in 

dijakom KGBL, zunanji udeleženci 

(dijaki, študentje, profesorji) se 

seminarja lahko udeležijo pasivno.  
 

Rok prijave do 26. 1. 2023 

www.kgbl.si/prijavnica 

 

Cena učne ure 30 minut za aktivne 
udeležence je 40 €  
(za dijake/učence KGBL 32 €). 
Cena seminarja za pasivne udeležence  
je 50 € za 1 dan, 80 € za 2 dneva, 100 € za 
celoten seminar. 
 

Račun za plačilo boste prejeli po končanem 

seminarju na dom. 

 
Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče 
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 0.5 točke za posamezen 
dan oziroma 1,5 točke za obisk celotnega 
seminarja. 

 

Dodatne informacije po e-pošti: 
tatjana.vasle@kgbl.si 
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