Biografija
ZRINKA VLAŠIĆ LEPEN je rojena 1990. leta in izhaja iz glasbene družine. Violončelo se je začela učiti v
Glasbeni šoli Ribnica, nižjo glasbeno šolo pa je končala pri prof. Matiju Lorenzu v Glasbeni šoli
Ljubljana na Vegovi. Šolanje je nadaljevala pri prof. Vladimirju Kovačiču na tedanji Srednji glasbeni in
baletni šoli Ljubljana, dodatno pa se je izobraževala pri prof. Damirju Hamidullinu. V februarju 2016.
leta je opravila umetniški magisterij v razredu doc. Jaka Stadlerja na ljubljanski Akademiji za glasbo.
Redno se udeležuje strokovnih seminarjev in poletnih šol za violončelo in komorno glasbo, kjer
sodeluje z mednarodno priznanimi profesorji, kot so Valter Dešpalj, Karmen Pečar, Tomaž Lorenz,
Jérôme Pernoo, Miklós Perényi, David Grigorian, Susanne Basler, Marina Horak, Martin Ostertag,
Dragan Đorđević, Marc Coppey, Enrico Bronzi, Gustav Rivinius, Tchaikovsky Trio, Fine Arts Kvartet,
Orlando Kvartet, Bartok Kvartet, Chilingarian Kvartet, Trio di Parma idr.
Zrinka je bila v letu 2012 in 2013 kot štipendistka sprejeta na mednarodno priznano poletno šolo
PragWienBudapest- ISA, kjer je delala s priznanimi violončelisti kot so Miklós Perényi, Xenia Jankovic
itd.
Nadarjenost in prizadevnost je dokazala na številnih nastopih in tekmovanjih. V letu 2014 je prejela 2.
nagrado na mednarodnem tekmovanju Svirel v Sloveniji, 2012 1.mesto in 2.nagrado na
mednarodnem tekmovanju Valsesia Musica Premio Monterosa Kawai v Varallu, 2013 pa 2. nagrado
na mednarodnem tekmovanju v Padovi.
Kot komorna glasbenica je prejela z godalnim kvartetom SGBŠ Ljubljana 2. nagrado in zlato plaketo
na državnem tekmovanju TEMSIG, s klavirskim triom Barcarola pa je pod mentorstvom prof. Tomaža
Lorenza osvojila tri absolutne prve nagrade na mednarodnih tekmovanjih Ars nova v Trstu (2009),
Davorin Jenko v Beogradu (2011), Antonio Salieri v Legnagu (2011), 3.nagrado na mednarodnem
tekmovanju Citta di Treviso (2012), 2. mesto in 2. nagrado na tekmovanju komornih skupin Primož
Ramovš v Ljubljani (2012) in 3. nagrado na mednarodnemu tekmovanju Svirel v Sloveniji.
V študijskem letu 2011/2012 je za koncertne in umetniške dosežke s klavirskim triom Barcarola
prejela študentsko Prešernovo nagrado. Nekaj posnetkov z njenih komornih in solističnih koncertov
se nahaja tudi v arhivu RA Slovenija.
Kot solistka in komorna glasbenica je kar šestkrat nastopila na koncertih v organizaciji Glasbene
mladine ljubljanske, na festivalu »Allegro Giovanissimo« v Rdeči dvorani ljubljanskega Magistrata, na
koncertu mednarodnega glasbenega cikla Mladi Virtuozi, na večih koncertih v okviru cikla Akademije
za glasbo, na solističnih in komornih recitalih v svečani dvorani subotiške mestne hiše in narodne
knjižnice, na dveh celovečernih komornih koncertih v Budimpešti in dveh mednarodnih komornih
festivalih v Targu Muresu in Bistriti v Romuniji, v italijanskem Devinu, Pordenonu, šoli Tria di Trieste,
na mednarodno priznani poletni šoli PragWienBudapest v Avstriji in drugih tujih mednarodnih
komornih festivalih v Franciji, Angliji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, na Hrvaškem, na Madžarskem in v
Romuniji.
Zrinka je prejemala štipendijo za nadarjene Mestne občine Ljubljana.
Po zaključenemu študiju se je posvetila svoji veliki ljubezni do poučevanja z vsemi starostnimi
generacijami. Njeni učenci se že uspešno predstavljajo na številnih nastopih in mednarodnih
tekmovanjih.

