
НЕВЕН ШОБАЈИЋ је рођен 1979. године у Београду. Са шеснаест година уписао је Факултет 

музичке уметности у Београду, где је 2003. године са највишом оценом дипломирао у класи 

проф. Јокут Михаиловић. Од 2004. до 2006. године, усавршавао се на постдипломским 

студијама на Краљевском музичком колеџу у Лондону у класи проф. Нила Имелмана, док 

су му ментори из камерне музике и дириговања били чланови квартета Чилингириан и Нил 

Томсон. Невен Шобајић се усавршавао и на специјалистичким студијама Факултета музичке 

уметности у Београду, у класи проф. Лидије Станковић, а потом и на докторским студијама 

Факултета музичке уметности у Београду, стекавши звање доктора уметности 2013. године 

под менторстом проф. Јокут Михаиловић. 

Био је учесник мајсторских курсева Сергеја Доренског, Ендрјуа Бола, Ронана Охоре, Стивена 

Севиџа, Бернара Дасколија, Џона Лила, Џона Бата, Михаела Удеа и других. 

Освојио је прву и специјалну награду на Републичком и Савезном такмичењу Југославије, 

другу награду на међународном такмичењу у Монкалијерију (Италија) и трећу награду  на 

међународном такмичењу у Стрези (Италија). 

Као солиста наступао је широм Србије, између осталих у Великој сали и Галерији Коларчеве 

задужбине у Београду, Скупштини града Београда, Галерији Културног центра Београда, 

Руском дому у Београду, Кристалној дворани хотела Хајат у Београду, Центру лепих 

уметности Гварнеријус у Београду, Културном центру Студентски град у Београду, УК 

Пароброд у Београду, Галерији САНУ у Београду, као и у Градским кућама у Новом Саду и у 

Суботици, Културним центрима Панчева, Смедерева, Пирота, Културном центру у Брчком, 

у Галерији портрета у Тузли у БиХ, итд. 

Био је један од учесника Омажа Месјану одржаног у Великој сали Коларчеве задужбине 

поводом стогодишњице композиторовог рођења. Учествовао је и у обележавању 

Шопеновог и Листовог јубилеја 2010. и 2011. године у организацији Културног центра 

Београда. Вишеструки је учесник фестивала Шопен фест, у оквиру којег је забележио 

запажене наступе у Галерији и у Великој сали Коларчеве задужбине.  

Са запаженим успехом је учествовао на XX Фестивалу Будва  ̶  Град театар и на XX Фестивалу 

Барски љетопис, у Дворани Парк у Херцег Новом у Црној Гори, а гостовао је и на А темпо 

фестивалу у Подгорици у Црној Гори, 2015. године. Наступао је и у  Монктон театру и Гајевој 

капели у Лондону у Великој Британији, као и у Српском културном центру у Паризу у 

Француској. 

Током 2019. године одржао је серијал успешних концерата-предавања у више музичких 

школа у БиХ, на тему романтизма и клавирског стваралаштва Франца Листа, док су његови 

солистички наступи исте године у Банском двору у Бања Луци и Дому културе у Брчком 

имали ентузијастичне критике. 

Сарађивао је са сопраном Ољом Дакић, са којом је наступао у Великој сали Коларчеве 

задужбине у Београду, као и у Малој сали берлинског Концертхауса у Немачкој. 

Снимао је за Радио телевизију Србије. 



Запослен је на Слобомир П Универзитету у Бијељини (БиХ), где предаје клавир, историју и 

теорију пијанизма, као и познавање литературе и читање с листа. Члан је Удружења 

музичких уметника Србије и стручног одбора Слобомир међународног музичког 

такмичења (СИМЦ). 
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