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Nicoletta Sanzin je diplomirala z odliko na 
konservatoriju "J.Tomadini" v Udinah v razredu  
prof. P. Tassinija. Nato se je v ZDA izpopolnjevala 
pri  E.Malone (Univerza Eastman) in S.McDonald 
(univerza Indiana) ter v Italiji z E.Zaniboni na 
Akademiji S. Cecilia v Rimu, kjer je pridobila 
diplomo iz harfe in komorne glasbe z najvišjimi 
ocenami, častmi in štipendijo S.I.A.E. Absolutni 
zmagovalec “E. Porrino ”v Cagliariju 1992 
(radijska oddaja koncerta zmagovalcev na radiu 
RAI). 
Od leta 1995 do 2001 je bila prva harfistka v 
orkestru Slovenske Filharmonija, s katerim je 
nastopala tudi kot solistka. 
Združuje koncertno aktivnost z didaktično. 
Poučevala je na konservatorijih Udine, Trst, 
Matera, Sassari in Benevento ter na Ljubljanskem 
konservatoriju. 
Kot profesorica harfe je sodelovala na tečajih 
specializacije komorne glasbe Majano del Friuli in 
na poletnih tečajih v Val d'Agri (Viggiano), ter na 
mednarodnih mojstrskih tečajih glasbenega 
poletja Portogruaro. Septembra 2003 je pridobila 
diplomo iz metode Suzuki za harfo, katere načela 
veljajo pri poučevanju otrok, starih 4 leta in več. 
Kot profesorica je sodeloval na svetovni konvenciji 
XIV Suzuki, ki je bila aprila 2006 v Torinu in na 
"prvi nacionalni konferenci metode Suzuki", ki je 
potekala v Firencah od 9. do 11. aprila 2009. 
Decembra 2006 je na konservatoriju "A.Buzzolla" 
v Adriji pridobila akademsko diplomo II stopnje na 
konservatoriju "A.Buzzolla" z odliko 110/110. 
Marca 2007 je v sodelovanju s podjetjem Salvi 
organiziral dogodek "Arpissima 2007", ki je 
potekal na Kennedy Institute of Monselice (PD) z 
udeležbo 80 harfistov iz cele Italije.  
Je članica akademskega sveta glasbene fundacije 
S.Cecilia v Portogruaro. Julija 2011 je bila 

izvoljena za članico upravnega odbora 
svetovnega harfističnega kongresa. 
Sedaj je redna profesorica na konservatoriju 
Tartini v Trstu. 

 

 

 

Seminar je namenjen učencem, 

dijakom, študentom in profesorjem. 

 

Rok prijave do 16. 2. 2023 

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 100 €, oz. 50 € za 
posamezen dan. 
 
Dodatne informacije so na voljo  
po e-pošti: anja.gaberc@kgbl.si 
 
Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče 
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 0,5 točke za 8 šolskih 
ur, 1 točka za 16 šolskih ur. 


