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*
Gaudeamus igitur

*
Pozdravni nagovor dekana:

prof. dr. Roman Kuhar

*
Slavnostna govornica:

izr. prof. dr. Irena Samide

*
J. Haydn: Deutcher Tanz

*
Poročilo člana Fakultetne komisije za Nahtigalove nagrade:

prof. dr. Gregor Pompe



*
Podelitev dekanovih nagrad

*
F. Schubert: Rondo

*
Podelitev Nahtigalovih nagrad

*
I. Pleyel: Rondino



KVARTET ORKESTRA FILOZOFSKE FILHARMONIJE

META PRINČIČ
Diplomantka Filozofske fakultete, kjer je zaključila študij umetnostne zgodovine in fran-
coskega jezika s književnostjo. Z igranjem violine je začela pri sedmih letih na Glasbeni 
šoli Nova Gorica pri prof. Juriju Križniču, nato je izobraževanje nadaljevala kot gimnazi-
jka na Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava, kjer jo je poučeval prof. Drago Arko. V času 
glasbenega izobraževanja se je udeleževala raznih regijskih in mednarodnih tekmovanj 
ter glasbenih seminarjev. Danes se z igranjem violine srečuje predvsem v komornih in 
orkestrskih sestavih. Je članica Filozofske filharmonije in Godalnega kvarteta Filozofske 
fakultete. 

MAŠA ANDROJNA
Študentka prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani. Za glasbo se je začela zanimati že kot majhna, glasbeno izobraževanje pa je pričela 
z osmimi leti v Glasbeni šoli Grosuplje, kjer je tudi uspešno zaključila 8 let violine. Zatem 
se je začela udeleževati seminarjev violine ter poletne šole Orkesterkamp v Bovcu pod 
taktirko različnih tujih in slovenskih dirigentov. Pri dveh projektih je sodelovala tudi z 
Novo filharmonijo. Od leta 2008 je redna članica orkestra Glasbene šole Grosuplje, kjer 
je danes tudi koncertna mojstrica, je pa tudi članica Filozofske filharmonije in Godalnega 
kvarteta Filozofske fakultete.

METKA RAVNIK
Študentka prvega letnika magistrskega študija italijanskega jezika in nemcistike na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani. Z učenjem violine je začela z osmimi leti na Glasbeni šoli Koper, 
kjer je šolanje tudi zaključila. V času svojega izobraževanja se je udeleževala različnih semi-
narjev in tekmovanj. Kasneje je njena glasbena ljubezen postala viola. Glasbena pot jo je 
popeljala k sodelovanju v različne orkestre in kvartete: Godalni in simfonični orkester Glas-
bene šole Koper, Simfonični orkester Glasbene šole Rudnik-Vič, Lege Artis ... Trenutno je 
članica Filozofske filharmonije in Godalnega kvarteta Filozofske fakultete.

KARMEN LESJAK
Nekdanja študentka muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svojo glasbeno pot je 
začela pri šestih letih v glasbeni šoli Radovljica, kjer je uspešno zaključila 6 let violončela. 
Nato je svoje šolanje nadaljevala na Gimnaziji Poljane in se z violončelom vzporedno 
izobraževala na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Poleg študija na Filozofski 
fakulteti sodeluje tudi pri različnih orkestrih, kot sta Filozofska filharmonija ter Simfonični 
orkester Domžale-Kamnik in komornih skupinah, kot sta Godalni kvartet Filozofske filhar-
monije in Godalni kvartet Pro medico.


