Vas ali Vaše podjetje vabimo
k naročilu zasebnega klavirskega koncerta ali
k sponzoriranju klavirskih koncertov Urbana Staniča.
Klasičen klavirski koncert je atraktiven in prestižen dodatek Vaši svečanosti. Koncert je
zaseben, saj je namenjen Vam osebno, Vašim zaposlenim ali Vašim poslovnim partnerjem.
Naročite ga za rojstni dan, proslavo, obletnico, dobrodelno prireditev ali podobno priložnost.
Koncert lahko izvedete tudi kot javni kulturni dogodek, na katerem iztržite vstopnice
ali pa ga v okviru svojega trajnostnega oziroma družbeno odgovornostnega delovanja
javnosti podarite. Z naročilom klasičnega klavirskega koncerta Urbana Staniča torej sebi
zagotovite unikatno praznovanje, istočasno pa se pri povabljencih in morda tudi v medijih
kot organizator, donator in dobrotnik promovirate.
Koncerti, ki jih lahko naročite, se razlikujejo po zahtevnosti in posledično po ceni.
Po trajanju so lahko od najkrajšega v dolžini do 15 minut do najdaljšega, ki traja eno uro
in pol z vmesnim odmorom. Poleg tega na zahtevnost in ceno vpliva tudi število sedežev
v dvorani oziroma število obiskovalcev Vaše prireditve.
www.iztokstanic.com
+386 41 662 014

Urban Stanič je slovenski pianist z odmevnimi glasbenimi priznanji, kakor so: zmagovalec
slovenskega izbora za tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki 2014 in prejemnik
2. nagrade na finalnem tekmovanju v Kölnu, štirikratni prvak glasbenega tekmovanja v
Povolettu - leta 2011, 2012, 2013 in 2014, prvak klavirskega tekmovanja Zlatko Grgošević
v Zagrebu leta 2014, dobitnik Škerjančeve nagrade za posebne dosežke v glasbi leta 2015,
prvak klavirskega tekmovanja podjetja Yamaha Slovenija v Ljubljani leta 2017,
dvakratni državni prvak v klavirju - leta 2013 in 2016 ...
Nastopa samostojno, v komornih zasedbah in s simfoničnimi orkestri, kot na primer
Slovenske filharmonije (novoletni koncert 2015 v Gallusovi dvorani Cankarjevega Doma z
Urošem Lajovicem), RTV Slovenije (otvoritev Poletja v stari Ljubljani 2017), nemške WDR
(finale Evrovizijskih mladih glasbenikov v Kolnu) ...
Z udejstvovanjem na izvenglasbenih področjih je zanimivo uspešen kot: državni prvak
v šahu leta 2007, dvakratni državni prvak v matematiki - leta 2009 in 2011 in petkratni
državni prvak v logiki - leta 2009, 2010, 2012, 2013 in 2014. Na medšolskih tekmovanjih v
znanju je prejel preko 80 (osemdeset) zlatih (23), srebrnih in bronastih priznanj in postal tudi
zlati maturant leta 2015. Trenutno je odličen študent slovenske Akademije za glasbo pri
zaslužni profesorici Dubravki Tomšič Srebotnjak.
www.urbanstanic.com
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