
 

 

A. Vivaldi – KONCERT ZA FLAVTO ŠT. 5 V F-
DURU 

Priredba: Franc Avsenek 
Flavta solo: Anja Colja, študentka medicine  

 
 

 

J.S. Bach – KONCERT ZA 2 VIOLINI V D-MOLU, 
BWV 1043 

Violina solo: Andrej Gubenšek, dr. med. 
Violina solo: Lucija Čemažar, študentka medicine 

 
 

 

W.A. Mozart – KONCERT ZA KLAVIR ŠT. 14 V 
ES-DURU 

Klavir solo: Mateja Lasič, študentka medicine 
 

 

 

A. Dvorak – KDYZ MNE STARA MATKA 
Priredba: Franc Avsenek 

Sopran solo: Sanja Zupanič, študentka medicine 

 

 

 

E. Grieg – SOLVEIGS SANG OP. 23, NO. 1 
Priredba: Franc Avsenek 

Sopran solo: Sanja Zupanič, študentka medicine 
 

 

 

P.I. Čajkovski – ARIA LENSKEGA, IZ OPERE 
EVGENIJ ONJEGIN 

Priredba: Franc Avsenek 
Violina solo: Neža Eržen, študentka medicine 

 
 

 
 
 
 

 
 

Anja Colja je absolventka flavte na Akademiji za glasbo pri 

profesorju Fedji Ruplu in vzporedna študentka šestega letnika 

medicine. Je dobitnica več prvih nagrad regijskih, državnih in 

mednarodnih tekmovanj. Izvedla je več solističnih recitalov. Igra v 

različnih komornih zasedbah, letos je bila povabljena k sodelovanju 

z Evropskim orkestrom in zborom študentov medicine EMSOC, 

sodelovala pa je tudi s Simfoničnim orkestrom RTV in s 

Simfoničnim orkestrom Univerze v Ljubljani. 

 

  

 

Andrej Gubenšek, dr. med., je v letu 2011 zaključil s študijem 

medicine v Ljubljani, v letu 2012 pa še violine pod mentorstvom 

prof. Monike Skalar na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. 

Trenutno opravlja specializacijo nevrologije v Splošni bolnišnici 

Celje. Že od časa študija sodeluje v raznih komornih zasedbah, 

ustanovil je medicinsko študentsko komorno skupino 

Muzikoterapija, je vodja zdravniške komorne skupine Pro Medico, 

od leta 2008 pa je tudi reden solist našega orkestra. 

 

 

 

Lucija Čemažar je študentka 5. letnika Medicinske fakultete v 

Ljubljani, sočasno pa študira violino na Akademiji za glasbo pri prof. 

Moniki Skalar. Je članica Simfoničnega orkestra Cantabile, kvarteta 

Muzikoterapija in komorne skupine Pro medico. Poleti 2010 je 

nastopila kot solistka na Koncertu zbora in orkestra evropskih 

študentov medicine (EMSOC) v Slovenski filharmoniji. Z 

orkestrom Camerata medica sodeluje od leta 2011. 

 

 

 

Mateja Lasič je študentka  klavirja  v razredu red. prof. Dubravke 

Tomšič Srebotnjak na Akademiji za glasbo, in absolventka medicine 

v Ljubljani. Za izjemne študijske dosežke na področju medicine je 

prejela diplomo prof. Janeza Plečnika. Na glasbenem področju je 

med drugim osvojila zlato plaketo na 30. državnem tekmovanju 

mladih glasbenikov Slovenije, zlato plaketo na mednarodnem 

tekmovanju dr. Romana Klasinca v disciplini klavirski duo ter prvo 

mesto v svoji kategoriji na mednarodnem tekmovanji Citta di 

Gorizia. 

 

 

 
 

Sanja Zupanič je glasbeno pot začela z igranjem kljunaste in prečne 

flavte in jo nadaljevala s petjem v Mešanem pevskem zboru RTV 

Slovenija in pri prof. Saški Kolarič na Konservatoriju za glasbo in 

balet v Ljubljani. Po enoletnem študiju petja na Univerzi za glasbo 

in upodabljajočo umetnost na Dunaju se je vpisala na Medicinsko 

fakulteto v Ljubljani, kjer je sedaj študentka 4. letnika, svoje pevsko 

znanje pa izpopolnjuje pri prof. Tatjani Vasle na Kozervatoriju za 

glasbo in balet v Ljubljani  

 

 

 

Neža Eržen je študentka 2. letnika medicine. Glasbeno 

izobraževanje je začela z igro violine pri prof. Jelki Glavnik in ga 

kasneje nadaljevala pri Lidiji Grkman. Leta 2011 je zaključila 10. 

razred nižje glasbene šole na GŠ Vič Rudnik, kjer je več let 

sodelovala tudi v godalnem orkestru. Od leta 2011 je članica in 

vodja 2. violin, kot tudi nepogrešljiva roka pri organizaciji 

delovanja orkestra Camerata medica. Obiskuje tudi  ure solopetja 

pri prof. Theresi Plut na GŠ Vič Rudnik.  

 
 

 

Prof. Franc Avsenek je Akademijo za glasbo v Ljubljani končal 

v razredu prof. Alija Dermelja. Simfoničnemu orkestru Radia-

Televizije Slovenija se je pridružil leta 1967, od leta 1982 pa je bil 

njegov violist solist. Deloval je v različnih komornih zasedbah in 

ustanovil Komorni orkester Camerata Labacensis. Bil je član 

Slovenskega godalnega kvarteta, Klavirskega kvarteta RTV 

Slovenija in Ljubljanskega godalnega kvarteta. Od leta 1993 je 

profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 2001 je izšla 

njegova Antologija viole v skladbah slovenskih skladateljev, kjer 

je na treh zgoščenkah predstavil opus komornih skladb tridesetih 

slovenskih skladateljev, ki so pisali za violo. Leta 1997 in 2005 je 

prejel Betettovo nagrado, od leta 2010 pa je  je umetniški vodja in 

dirigent orkestra Camerata medica, za katerega z bogatim znanjem 

piše izvrstne priredbe in z njimi bogati pester repertoar.  

 

 

 

 

 

 

 



Zdravniški orkester Camerata medica združuje 

zdravnike, študente medicine in druge zdravstvene 

delavce ter somišljenike, ki gojimo pristno ljubezen do 

glasbe in orkestrske igre. Vsi, ki v orkestru sodelujemo, 

dnevno opravljamo različne poklice, ki od nas terjajo 

veliko zbranosti, dela in truda. Veseli nas, da dirigent 

prof. Franc Avsenek, ki orkester vodi od leta 2010, 

razume okvire, znotraj katerih delujemo, ter nas pri 

skupnem glasbenem soustvarjanju spodbuja in motivira. 

Vseeno pa tudi člani orkestra razumemo, da narava 

zdravniškega dela kot tudi študija pogosto onemogoča, da 

bi se vsi udeležili rednih tedenskih vaj. Zaradi tega smo 

veseli, da lahko posamezniki z nami sodelujejo kot solisti 

in se javnosti predstavijo tudi kot glasbeniki.  

 

V svojem 20-letnem delovanju je orkester pridobil precej 

koncertnih izkušenj, saj že vsa ta leta sodelujemo na 

pomembnejših javnih prireditvah, povezanih z 

medicinsko stroko kot tudi na samostojnih koncertih, ki 

jih redno prirejamo (Božično-novoletni koncert na 

Zdravniški zbornici, poletna koncerta v Polhograjski 

graščini in v atriju Uršulinske cerkve v Ljubljani). Ob 

praznovanju 20. obletnice delovanja smo izdali 

zgoščenko z deli klasičnih in sodobnih skladateljev, pa 

tudi s priredbami priljubljenih skladb, ki redno bogatijo 

naš repertoar. Prepoznavnost orkestra pa se kaže tudi 

navzven; v čast si štejemo, da smo bili v januarju 

povabljeni k sodelovanju s skupino Terrafolk in v 

razprodani ljubljanski Operni hiši priredili koncert za 

delovanje hiše Hospic. Že sedaj pa z veseljem 

pričakujemo septembrsko sodelovanje ob otvoritvi nove 

mariborske Medicinske fakultete.  

 

V prihodnje si želimo nadaljevati sedaj zastavljeno pot. 

Najlepša hvala vsem, ki s svojo prisotnostjo na naših  

koncertih podpirate naša prizadevanja in delite z nami 

radost druženja z glasbo. 

 

Marina Klemenčič 

Predsednica društva Camerata medica 

 

 
 

I. violine  II. violine 

Vildana Repše  Neža Eržen 

Andreja Popit  Maja Senekovič 

Kaja Šoštarič  Janina Hrovat 

Mateja Dudek  Katarina Javornik 

Kaja Galič  Mojca Demšar 

Marina Klemenčič  Pavle Košorok 

  Ula Ulaga 

  Janez Gorenšek 

  Gašper Penko 

  
 

 

Viole  Violončela 

Vilim Demšar  Jelka Grafenauer 

Tomaž Velnar  Vesna Iršič 

  Jan Štangelj 

     
 

 
Koncert so omogočili 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     Koncert 
 
 

       dirigent: Franc Avsenek 
        koncertna mojstrica: Vildana Repše 
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