
VIOLARRA združuje dve italijanski besedi "Violina" in 

"Chitarra", odličen avstrijski duo dveh priznanih 

glasbenikov in priznanih učiteljev, Daniele Hölbling 

(violina) in Johann-a Palier-ja (kitara). 

Duo Violarra je zaradi svojih koncertnih turnej 

prepoznaven tako doma kot v tujini. 

KONCERTNI ABONMA 

KONCERT 

DUO 
VIOLARRA 

Daniela Hölbling – Violina 
Johann Palier – Kitara 

sreda, 14. 9. 2022, ob 18.00 
Glasbena šola Radlje ob Dravi

http://www.violarra.at/en


PROGRAM: 

J. Massenet

Meditation aus der Oper Thaïs 

A. Corelli

Variationen über “la Follia” op.5 Nr.12 

F. Kreisler

Liebesleid 

Schön Rosmarin 

A. Ourkouzounov

Sonatina bulgarica: Allegro ritmico 

Sir K. Haidmayer 

Romuneasca Nr. 18  (Violarra gewidmet) 

C. Gardel

Por una Cabeza 

A. Piazzolla

Libertango 

P. de Sarasate

Zigeunerweisen op. 20, Moderato 

 Allegro molto vivace 

Johann Palier je študiral 

klasično kitaro na Univerzi za 

glasbo v Gradcu. V vseh letih 

svojega kulturnega 

udejstvovanja je bil 

pomemben kitarist na 

avstrijskem Štajerskem, kjer še zdaj deluje kot 

aktivni koncertant in profesor. Je docent na 

Univerzi za glasbo in profesor kitare na Državnem 

konservatoriju – Joseph Fux  v Gradcu. 

Snema za radio in televizijo, kot solist in komorni 

glasbenik pa koncertira v številnih evropskih, 

azijskih in srednjeameriških državah. 

Je redni član žirij na številnih nacionalnih in 

mednarodnih tekmovanjih za kitare. 

 Mednarodni festival kitare v Beogradu

 Mednarodni festival kitare Zory, Poljska

 Festival kitare Antalya, Turčija

 Festival kitare Jaworzynka, Poljska

 Festival kitare Domodossola, Italija

Daniela Hölbling se je 

glasbeno izobraževala v 

Avstriji in ZDA. Bila je 

asistentka na Univerzi za 

glasbo in dramsko 

umetnost v Gradcu 

(Avstrija) in na Univerzi 

Western Illinois (ZDA). 

Koncertirala je po vsej Evropi in Združenih državah 

Amerike, kjer je bila koncertna mojstrica 

simfoničnega orkestra Western Illiois University.  

Nagrajena je bila s številnimi umetniškimi in 

akademskimi nagradami - prvo nagrado na 

koncertnem tekmovanju Univerze Western 

Illinois, nagrado Fundacije Martha-Debelli,… 

Od leta 2016 vodi godalni  oddelek na Državnem 

konservatoriju Johan Joseph Fux  v Gradcu.




