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AirString duo

AirString duo sestavljata diplomanta Univerze za glasbo Dunaj Uroš 
Barič (kitara) in Luka Železnik (flavta). Njun repertoar vključuje dela 
vseh zgodovinskih obdobij od renesanse do sodobne klasične glasbe, 
drzno pa se podajata tudi v svet popularne in latinskoameriške 
glasbe. Občinstvu sta se prvič predstavila leta 2010 na vrsti koncertov  
v okviru festivala “GM Oder” Glasbene mladine Slovenije, med 
drugim v Osterčevi dvorani Slovenske filharmonije. Leta 2011 je 
AirString duo osvojil prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju 
“Città di Gorizia” v kategoriji komornih skupin brez starostne omejitve, 
leta 2012 pa drugo nagrado na tekmovanju komornih skupin “Primož 
Ramovš”.

Uroš Barič se je s kitaro prvič srečal v sežanski glasbeni šoli in zatem 
nadaljeval šolanje na Glasbeni matici v Trstu pri prof. Marku Feriju. Leta 
2011 je z odliko opravil magisterij iz kitare na Univerzi za glasbo Dunaj, 
kjer je bil od leta 2005 njegov mentor mednarodno priznani kitarist in 
pedagog Alvaro Pierri. Na področju stare glasbe se je med študijem 
izpopolnjeval pri Lucianu Continiju, ure jazz kitare pa je obiskoval pri 
Martinu Kelnerju. Prejel je številne nagrade na tekmovanjih mladih 
kitaristov in igral na koncertih po Sloveniji, Avstriji, Italiji in Slovaški. 
Občinstvu se je med drugim predstavil na solo recitalih v okviru festivalov 
GM Oder in Glasbene mladine ljubljanske ter na Mednarodnem festivalu 
kitare Kras. Poleg solističnih koncertov se je udejstvoval v številnih 
komornih zasedbah. Sodeluje na mojstrskih tečajih in se izpopolnjuje pri 
svetovno znanih kitaristih in skladateljih.

Luka Železnik je osnovno in srednjo glasbeno šolo obiskoval v Celju,  po 
maturi pa je študij flavte pričel na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. 
Fedji Ruplu. Od leta 2004 je študiral na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost na Dunaju v razredu prof. Hansgeorga 
Schmeiserja, kjer je leta 2011 zaključil magisterij iz flavte. V okviru 
izmenjave se je izpopolnjeval na Državni visoki šoli za glasbo v Stuttgartu 
v razredu prof. Davida Formisana in na številnih seminarjih in mojstrskih 
tečajih pri priznanih flavtistih. Obiskoval je tudi pouk baročne prečne flavte 
pri prof. Gertraud Wimmer na dunajski Univerzi za glasbo. Med letoma 
2008 in 2010 je deloval kot pikolist v Orkestru opere in baleta SNG 
Maribor, od leta 2009 pa je solo flavtist Simfoničnega orkestra Hiše kulture 
Celje. Publiki se je predstavil tudi na številnih koncertih komorne glasbe v 
različnih zasedbah in kot solist z orkestrom, za sabo pa ima tudi več 
samostojnih recitalov.
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