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RECENZIJE

“Svetovna praizvedba je bila osvežitev za ušesa in dušo. Bukovčeva je občinstvo 
navdušila s svojim temperamentom, ki ga redko doživimo na koncertnih odrih, 
hkrati pa je dajala vtis “pop-star” glamurja. Njena igra in nastop sta frapirala. Kot 
da bi poslušali Gidona Kremerja.”
Lausitzer Rundschau, DE, 2009 (Staats Teater, Cottbus)

“Anja Bukovec, strastna in mlada, je vihravo skozi 20 minut dolga violinska 
stavka, v duhu pravih športnikov osvojila zlato medaljo za svoj nastop in novo 
kompozicijo na festivalu.”
Berliner Morgenpost, DE, 2004 (Young Euro Classic Festival, Berlin)

“Perfekcija, temperament in veselje do igranja.”
Haaretz, Izrael, 2008 (Narodna opera, Tel Aviv)

“Violinska igra Anje Bukovec je izrazita, izredno virtuozna, izvedba pa brez napak, 
predana in disciplinirana.”
Washington Times, ZDA, 2008 (Kennedy Center, Washington)

“Nežnim tonom žametnega zvena svoje violine Anja Bukovec dodaja vroče ritme 
s katerimi razvnema občinstvo.”
Radio Television Portugal, 2008 (Palacio Foz, Lisboa)

»Na tako temperamentno izvajalko kot je violinistka Anja Bukovec na koncertnem 
odru človek redko naleti. Tako njeno igranje kot odrska pojava imata v sebi nekaj 
očarljivega.« 
Radiotelevisión Española, ESP, 2008 (Conde Duque, Madrid)

“Anja Bukovec se je predstavila kot solistična gostja z odlično tehniko in izrazno 
muzikalnostjo in pričarala nepozabne trenutke.” 
Shetland Life, VB, 2007 (Shetland Folk Festival, Shetland Islands)

“Eksplozivna kombinacija predstavljena z dih jemajočo perfekcijo. Nastop je 
povzročil polzenje mravljincev po hrbtu. Kot parnik v polnem teku sta s pianistom 
peljala koncert in brez dodatkov nikakor nista smela zapustiti odra.”
Stadt Anzeiger, DE, 2006 (Neustadt an der Weinstrasse)

“Vrhunec večera je bila Anja Bukovec, nenavadno strastna glasbenica, ki je z 
ganljivimi solističnimi pasažami v Vivaldijevih “Štirih letnih časih” dvignila duha 
publike.”
Daily Telegraph, 2001 (Sidney)

“Anja Bukovec je postavila svoj instrumenta na preizkus vzdržljivosti: Ravelovega 
“Tzigana” je interpretirala s tako neverejtno intenziteto, da nam je na momente 
jemalo dih.”
Die Rheinpfalz, DE, 2003 (Neustadt an der Weinstrasse)

“Zelo popovsko čeprav brez ene same predelave poppesmi. Skladbam je skupna 
dramatičnost, čutnost, melodičnost in pogost temperament ljudske glasbe.”
Delo, SLO, 2010 (recenzija CD Chameleon)

“Končni učinek zgoščenke Anje Bukovec Gemini je uravnoteženost v skupnem, 
čustvenem in melodičnem ozračju. V nasprotju z Vanesso Mae in kvartetom 
Bond, Bukovčeva na srečo ne uporablja sintetizatorjev in ritemmašin, temveč 
izvede Summertime ali Milonga Del Angel preprosto in naravno.”
Delo, SLO, 2007 (recenzija CD Gemini)
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UVOD

Anja je vrhunska glasbenica in priljubljena medijska osebnost. Ob tehnični 
dovršenosti izstopa zaradi prepoznavnega sloga, edinstvene interpretacije in 
komunikacije z občinstvom. Je prepoznavna in cenjena oseba, ki je lik kulturne 
ambasadorke pilila na šolanju v Ljubljani, Pragi, Kölnu in na Dunaju. Nastopa 
kot solistka, osvaja mednarodne nagrade in navdušuje občinstvo po vsem svetu.

Njene plošče Gemini (2007), Follow (2008), Chameleon (2009) so se pojavile na 
vrhu popularnih lestvic in so najbolje prodajane plošče klasične glasbe doma.
Sodelovala je z Alban Berg kvartetom, svetovno priznanimi dirigenti En Shaom, 
Urošem Lajovicem, Markom Letonjo, večkratnim dobitnikom nagrad BAFTA za 
filmsko kompozicijo Christopherjem Gunningom in tudi z največjimi nemškimi 
pop izvajalci Die Fantastischen 4.

Redno dokazuje, da klasična glasba ni rezervirana zgolj za poznavalce in da 
lahko doseže široko množico ljudi, če je predstavljena na način, ki ga s toplim 
pristopom do občinstva obvladuje in s tem združuje tako najmlajše kot 
najstarejše generacije.

Vedno je deležna odličnih kritik pri poznavalcih, ki jo primerjajo z največjim 
svetovnimi imeni. Njeni koncerti so razprodani, novoletne prireditve so sinonim 
za ekskluzivnost, na posebno željo pa je tudi že nastopila za njeno veličanstvo 
kraljico Elizabeto II.

ČASOVNA PREMICA

Dosežki, nagrade, zgoščenke, sodelovanja:
2009 – izid samostojne zgoščenke z naslovom Chameleon (spremljava Simfonični 
orkester RTV Slovenija, dirigent En Shao)
2009 – nastop za predsednika republike Slovenije gospoda Danila Tuerka 
2008 - izid samostojne zgoščenke z naslovom Follow;
2008 – nastop za britansko kraljico Elizabeto II. 
2007 - izid samostojne zgoščenke z naslovom Gemini;
2007 - častna ambasadorka Pikinega festivala, največjega otroškega festivala v 
Sloveniji;
2006 – 2. nagrada mednarodnega tekmovanja violinistov v Neustadt an der 
Weinstrasse, Nemčija;
2005 – začetek sodelovanja s skupino Terrafolk;
2004 - nominiranka za Slovenko leta;
2004 - 1. nagrada na največjem festivalu mladih glasbenikov Young Euro Classic 
v Berlinu, Nemčija;
2000 – sodelovanje z Alban Berg Quartet
2000 - snemanje MTV Unplugged za glasbeno skupino Die Fantastischen 4;
1999 - sodelovanje z glasbenimi skupinami Marla Glen, Jeff Healey in Marque;
1998-2001 - sodelovanje z orkestrom Junge Philharmonie Koeln;
1996 - posebna nagrada Gallusovega sklada za nadarjene glasbenike;
1993 - 2. nagrada na mednarodnem tekmovanju Concertino Praga na Češkem 
(komorna zasedba);
1993 - 1. nagrada na mednarodnem tekmovanju Jaroslava Kociana v Usti nad 
Orlici na Češkem;       naziv Laureata;
1992 - 3. nagrada na mednarodnem tekmovanju Jaroslava Kociana v Usti nad 
Orlici na Češkem;
1989 - 1. nagrada mednarodnega tekmovanja Alpe-Adria v Italiji;
1988 - 2. nagrada mednarodnega tekmovanja Alpe-Adria v Italiji.
od 1987 - periodično sodelovanje z orkestri Simfonikov RTV SLO, Slovenske 
filharmonije, Mariborske filharmonije, Beograjske filharmonije, Reške 
filharmonije, orkestrom Anton Webrn z Dunaja, Akademijo Sancti Petri pod 
taktirko Uroša Lajovica, Marka Letonje, Antona Nanuta, Georga Pehlivaniana, 
Alexandra Walkerja in Alana Buribajeva.

Izobrazba:
2007 - magisterij na glasbeni akademiji v Ljubljani pri prof. Vasiliju Meljnikovu;
2000-2006 - izpopolnjevanje na glasbeni šoli Crescendo pri prof. Gratchi 
Arutunjanu; 
2001 - diploma na Visoki šoli za glasbo v Kölnu pri prof. Igorju Ozimu;
2000 – študij pri svetovno priznanem klasičnem godalnem kvartetu Alban Berg 
Quartet;
1997 - študij na Visoki šoli za glasbo in umetnost na Dunaju;
1995-2001 – študij na Visoki šoli za glasbo in umetnost v Kölnu;  
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1992-1994 - študij na Glasbenem konzervatoriju v Pragi;
1983 – začetek glasbenega pouka na osnovni glasbeni šoli v Ljubljani;  
1978 - rojena 16. 6. v Ljubljani.

Koncerti in turneje:
2009 – nastopi v Berlinu in Cottbusu (DE), Sarajevu (BiH); 
2009 - nastop za predsednika RS Danila Tuerka;
2009 – tretji tradicionalni samostojni novoletni koncert;
2008 - nastop za njeno veličanstvo britansko kraljico Elizabeto II.;
2008 - samostojna svetovna turneja z nastopi na elitnih lokacijah v Kairu 
(Narodna opera), Tel Avivu (Narodna opera), Washingtonu (Kennedy Center), 
Madridu (Conde Duque), Lizboni (Palacio Foz), Berlinu (Konzerthaus), 
Edinburghu (St. Cecillia’s Hall in Škotski parlament), Pragi (Betlehemska kapela), 
Bratislavi (Primarcialna palača), Sarajevu (Bošnjački institut), Skopju (Dom ARM), 
Kijevu (Narodna filharmonija), New Yorku (Cerkev Sv. Cirila) in Ottawi (Kanadski 
parlament); 
2008 – drugi tradicionalni samostojni novoletni koncert; 
2007 - samostojna recitalska turneja Gemini po Sloveniji; 
2007 - prvi tradicionalni samostojni novoletni koncert v Ljubljani; 
2007 - turneja s skupino Terrafolk po Angliji;
2006 - koncert z Beograjsko filharmonijo v Beogradu; 
2005 - nastopi v Pekingu, Kitajska;
2004 – koncert z orkestrom Anton Webern na Dunaju;  
2004 – Young Euro Classic Festival Berlin;
2003 – koncert z Reško filharmonijo v Reki;
2001 – 2. turneja po Avstraliji z orkestrom Junge Philharmonie Köln: solistično, 
komorno in v simfonični zasedbi;
2000 – 1. turneja po Avstraliji z orkestrom Junge Philharmonie Köln: solistično, 
komorno in v simfonični zasedbi; 
1999-2002 – nastopi s Die Fantastischen 4, Marlo Glen, Jeffom Healeyem in 
Marquejem;
1985-2007 - javni nastopi in koncerti po Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Avstriji, Nemčiji, 
Italiji, Švici, Romuniji,  Češki, Kitajski in Avstraliji.

BIOGRAFIJA 

V hitrem utripu sodobnega sveta, kjer najrazličnejši elementi prekinjajo 
skoraj vsak naš korak, se ob večerih in dragocenih prostih trenutkih vse 
pogosteje vračamo v čarobni svet klasične glasbe ter svet kulture, ki nas 
pomirja in polni z duhovnostjo. To je svet Anje Bukovec, mlade, energične in 
čutne violinistke.

Anja je vrhunska glasbenica in priljubljena medijska osebnost. Ob tehnični 
dovršenosti izstopa zaradi prepoznavnega sloga, edinstvene interpretacije 
in komunikacije z občinstvom. Je prepoznavna in cenjena oseba, ki je lik 
kulturne ambasadorke pilila na šolanju v Ljubljani, Pragi, Kölnu in na Dunaju. 
Nastopa kot solistka in navdušuje občinstvo po vsem svetu. Nadarjena solistka 
brez zadržkov razkriva pogled na svet in dogajanje okoli nje, ter zmaguje na 
tekmovanjih in festivalih po svetu.

Rodila se je v glavnem mestu Slovenije v Ljubljani, kjer je začela s študijem 
violine, ko je bila stara pet let. Pri trinajstih je šolanje nadaljevala na glasbenem 
konzervatoriju v Pragi pri profesorju Jaroslavu Foltynu, dve leti zatem pa je 
opravila sprejemni izpit pri profesorju Igorju Ozimu, enem največjih glasbenih 
pedagogov našega časa. Pod njegovim okriljem je nadaljevala študij na Dunaju 
in na visoki šoli za glasbo v Kölnu, kjer je diplomirala leta 2001. Kmalu za tem 
je končala tudi podiplomski študij pri prof. Vasiliju Meljnikovu na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Je prejemnica številnih nagrad z mednarodnih tekmovanj 
za mlade violiniste. 

Anja Bukovec je cenjena gostja številnih zasedb in orkestrov. Že v mladih letih 
je nastopala z orkestrom Slovenske filharmonije, Simfoničnim orkestrom RTV 
Slovenija, Reško filharmonijo, orkestrom Antona 
Weberna z Dunaja ter Beograjsko filharmonijo, sodelovala je s številnimi 
dirigenti, med drugim z En Shaom, Georgom Pehlivanianom, Markom Letonjo, 
Urošem Lajovicem, Antonom Nanutom, Alanom Buribajevom in Alexandrom 
Walkerjem. Kot solistka in članica komornih zasedb je redno nastopala v 
Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Švici, Srbiji, na Hrvaškem ter na Češkem, 
nastopila pa je tudi v Romuniji, Avstraliji in na Kitajskem. 
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Leto 2007 je bilo za Anjo prelomno. Prvenec Gemini je doživel odličen odziv 
kritikov in poslušalcev ter postal najbolje prodajani album klasične glasbe pri 
nas in prvi album klasične glasbe, ki je pristal na vrhu glasbenih lestvic. Na 
koncertni turneji, ki je sledila izidu prvenca, je Anja dokazala, da pozorno izbrana 
in domiselno predstavljena klasična glasba v njeni izvedbi zadovolji najširši krog 
poslušalcev.
Nič drugače ni bilo na razprodanem novoletnem koncertu v Unionski dvorani 
v Ljubljani, kjer je ob spremljavi 50-članskega simfoničnega orkestra postavila 
piko na i izredno uspešnemu letu.

Leta 2008 je Anja Bukovec v sklopu samostojne svetovne turneje nastopila 
na elitnih lokacijah v Kairu (Narodna opera), Tel Avivu (Narodna opera), 
Washingtonu (Kennedy Center), Madridu (Conde Duque), Lizboni (Palacio Foz), 
Berlinu (Konzerthaus), Edinburghu (St. Cecillia’s Hall in Škotski parlament), 
Pragi (Betlehemska kapela), Bratislavi (Primarcialna palača), Sarajevu (Bošnjački 
institut), Skopju (Dom ARM), Kijevu (Narodna filharmonija), New Yorku (Cerkev 
Sv. Cirila) in Ottawi (Kanadski parlament). Izdala je svojo drugo zgoščenko 
z naslovom Follow, imela čast nastopiti za britansko kraljico Elizabeto II. in 
ponovno razprodala samostojni božično-novoletni koncert v Ljubljani.

2009 je Anja Bukovec izdala dolgo načrtovani projekt z naslovom Chameleon. 
Na zgoščenki, ki združuje najlepše filmske glasbene teme iz tujih in domačih 
filmov, se ji je pridružil Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko 
svetovno priznanega dirigenta En Shaa, pri projektu pa je aktivno sodeloval 
tudi mednarodno uveljavljeni komponist in večkratni dobitnik nagrad BAFTA 
Christopher Gunning.  Na tretjem zaporednem  novoletnem koncertu se je Anji 
na odru kot poseben gost pridružil svetovni zvezdnik opernih dvoran, tenorist 
Janez Lotrič.

Hommage d.o.o., 
Kidriceva ulica 116, Trzin 1236, Slovenia, EU 

T: +386 41 282 887, W: www.hommage.si, E: management@hommage.si


