
13 јули /понеделник / 19:30 часот
Музеј на град Скопје

Концерт на 

Mиран Бегиќ – виолина

Бојан Мартиновиќ – пијано



ПРОГРАМА:

W. A. Mozart: Sonata in e - minor K.V. 304

                         - Allegro

                         - Tempo di Menuetto 

 

W. A. Mozart: Sonata in G - major K.V. 

                         - Allegro con Spirito

                         - Allegro

C. Franck: Violin sonata in A-major

                         - Allegretto ben moderato

                         - Allegro

                         - Ben moderato: Recitative-Fantasia

                         - Allegretto poco mosso

Миран Бегиќ е роден 1975 година во Подгорица каде го завршува нижото и 
средното музичко училиште во класата на професор Вили Фердинанд.Своето деби го 
има на 13 години со Симфонискиот оркестар, изведувајќи го Менделсон во e –moll.
Музичка академија запишува во Подгорица во класата на проф.Мирослав Русин, а 
дипломира во Цетиње во класата на проф.Урош Пешиќ.Магистерските студии по 
виолина , како и специјализацијата за камерна музика ги завршува на Уметничката 
академија во Нови Сад и на Факултетот за музички уметности во Белград.Миран 
Бегиќ се усовршува и на мајсторските курсеви кај професорите Павел Варњиков и 
Ерика Гринберг.Неговата изведувачка активност е поврзана за концертните подиуми 
во Италија,Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Грција, Австрија, Франција, 
Англија, Бугарија, Шведска, Либан, САД и Русија.Настапувал со уметници како што 
се:Alexander Bonduriansky, Wilfried Strehle, Guigla Katsarava, Peter Langgartner, Ja-
roslav Nadrzicky, Viktor  Uzur, Љубиша Јовановиќ , Herbert  Kefer, Barbara Hendrix, 
Sergey Smbatyan, Jean Reis, Даринка Матиќ - Маровиќ. 



Миран  Бегиќ повеќе пати настапувал и како солист со Црногорскиот симфониски 
оркестар и Меѓународниот студентски оркестар.Од 2001 годинатој реализирал 
повеќе од 150 концерти во соработка со пијанистот Бојан Мартиновиќ со кој исто 
така делува во клавирското трио „Tritonus.“Миран има снимки за РТЦГ, РТС и РТ 
Грчка. Има освоено повеќе награди на републичките и сојузните напревари на млади 
музичари. Добитник е на прва награда на VI Меѓународен натпревар „Петар Коњовиќ“ 
во Белград. Работи како вонреден професор по предметите виолина и камерна 
музика на Музичката академија на Цетиње.Од мај 2011 година држи мастеркласа 
на Конзерваториумот „Петар Илиќ Чајковски “  во Москва за студентите по виолина.
Моментално е декан на Музичката академија во Цетиње и уметнички директор на 
Летната академија и фестивал „Esspersivo“.Во октомври 2014 година награден е со 
титулата почесен професор на Државниот музички институт„ Иполитов– Иванов“ во 
Москва.

Бојан Мартиновиќ е роден 1981година во Цетиње. Потекнува од музичко 
семејство.Нижо и средно училиште завршува во Котор во класата на проф. Владимир 
Бочкајров, а исто така во оваа  класа дипломира и магистрира со највисока оцена. Во 
2002 и 2003 година посетува курсеви на Академијата во Беч, каде се усовршува во 
класите на професорите Christoph Bernera , Noel Floresai I Gyrgy Nador.Во изминатите 
десетина години Бојан заедно со Миран Бегиќ реализира повеќе од 150 концерти 
во земјата и странство кои од стручната крутика се оценети како врвни уметнички 
достигнувања. Тој интезивно и со голем успех настапува во рамки на разни камерни 
ансамбли соработува со бројни домашни и странски уметници како што се: Marina 
Yashvilli, Duncan McTier, Wilhelmas Cepinskis, Peter Langgarttner, Роман Симовиќ,Игор 
Перазиќ,Владислав Игулинскиi, Ksenia Akeynikova и многу други. Бојан Мартиновиќ 
настапува и како солист со ЦСО, Бањалучката фикхармонија и Камеарт академика. 
Тој заедно со Миран Бегиќ и Игор Перазиќ го сочинуваат клавирското трио “TRITO-
NUS”.Во својот богат репертоар има преку 25 програми на солистичка,камерна и 
оркестарска музика. Настапувал во најпрестижните сали во Бивша Југославија (ЦНП 
– Подгорица, Ватрослав Лисински – Загреб, Хрватски музички завод – Загреб,Сава 
Центар – Белград, Галерија Коларец – Белград, Градска куќа – Суботица, Синагога 
– Нови Сад, Бошњачки институт – Сараево ) како и на бројни фестивали во Италија, 
Германија, Англија, Австрија, Франција, Унгарија, Белгија, Русија, Либан. Учесник е 
бројни семинари и конгреси .Член е на меѓународното здружение Innovative con-
servatoire (ICON) во кое членуваат голем број уметници и педагози од цела 
Европа.Тој е еден од основачите на меѓународниот музички фестивал „„Esspersivo“.
Снима за РТЦГ, РТС, ХРТ , ТВСЛО,Радио Белград и Радио Црна Гора. Во текот на 
2013 година настапува во Русија, Англија, Ерменија,Франција, Италија,САД, Србија 
и Хрватска.Во моментов работи какопрофесор попијано на Музичката академија на 
Цетиње. Создава и интерпретира музика.



Дирекција за култура и уметност – Скопје
Directorate of Culture and Arts - Skopje

бул. „ Св. Климент Охридски“ б.б. п.фах 519
тел/факс: 3222 341, 3165 064

e–mail: skleto@unet.com.mk  www.dku.org.mk

www.facebook.com/skopskoleto.skopje               @skopskoleto

Медиумски спонзори:


