
Лана Зорјан има 13 година и  свира виолину од четврте године . 

До сада је освојила преко 50 првих и специјалних  награда као и 

лауреата на међународним и републичким такмичењима у 

земљи и  иностранству (Аустрија, Русија, Бугарска, Македонија, 

Мађарска, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Švedska, 

Španija )  и реализовала преко 100 концерата, јавних наступа, тв 

гостовања... 

Најзначајнија такмичења: 

- Интернационално такмичење  „Јозеф Мицка за младе 

виолинисте“ , Праг, Чешка 2020. прва награда и специјална 

награда „Јозеф Мицка 

- „44 Међународно такмичење виолиниста проф. Надалка 

Симеонова“ Бугарска,2019.  прва награда победник категорије и 

први виолиниста са простора бивше Југославије који је освојио 

ово такмичење 

- Интернационално телевизијско такмичење 

„Шелкунчик“2021.Москва, специјална награда Академије Закхар 

Брон, Швајцарска  

 -Међунеродно такмичење „Ђузепе Тартини” Словенија, 2018.  

прва награда и специјална награда најпеспективнији млади 

виолиниста на такмичењу 

- „ Међународно натјецање „Фрањо Крежма“, Хрватска,2019. 

прва награда и специјална награда фондације Спиваков из 

Москве, наградни наступ у Москви на фестивалу „Москва сусреће 

пријатеље“  

-4.Међународно такмичење „Оскар Ридинг“, 2020. Словенија, 

Gold Award и награда Оскар Ридинг за извођење своје 

композиције, а 2021.  у дисциплини виолина  Gold award. 



-„Virtuosos V4+“ талент шоу класичне музике,Будимпешта 2020,  

Супер финале, специјална награда, награда публике 

- Интернационално такмичење „Охридски бисери“, Макединија 

2017. прва награда 

Најзначајнији наступи: 

Лана је наступала као солиста 9 различитих професионалних 

оркестара на 20 концерата у три различите државе Европе, а као 

солиста уз пратњу клавирског сарадника реализовала је преко 

стотину наступа у 13 држава.  

-Гала  концрт лауреата  „Grand prize virtuoso“ у Музикфереину у 

Бечу као представник  Србије поред учесника из 22 земље света. 

-Гала Новогодишњи концерт у Будимпешти као солиста Дунав 

Симфонијског оркестра, са Маестром Ковач Јаношем. 

 - Москва фестивал „Мосва сусреће пријатеље“ у галерији 

Александра Шилова на позив Спиваков фондације под 

покровитељством Унескоа и администрације председника Руске  

Федерације, Владимира Путина 2019. уживо, а 2021. онлине. 

-Прву концертну турнеју реализовала је као солиста 

Војвођанског симфонојског оркестра са 6 концерата у 6 градова 

Војводине, 2021. 

- Као солиста Зрењанинског камерног оркестра концерти у 

Зрењанинској и Новосадској Градској кући, као и у Скупштини 

Града Београда 2018. Са симфонијским оркестром Српског 

народног позоришта  наступала као солиста на Божићном 

концерту 2020. 

  -Као солиста са оркестрима Арт Линка и Мастер Арт Академије 

наступала је на концертима  у Резиденцији Амбасадора САД, 



Скупштини града Београда, Задужбини Илије Коларца  и на Тргу 

слободе у Новом Саду, 2018. 

    У организацији Фондације Нови Сад 2021. свирала је као 

најмлађи солиста Филхармоније младих  на Дочеку српске Нове 

године у Синагоги 2018., а 2020. солистички концерт у преносу 

онлине и на државној телевизији. 

Учествовала као најмлађи полазник  двонедељног Мастер класа 

Стефана Миленковића(7.2021.) где је на крају наступила на 

завршном концерту као солиста и као члан ансамбла који је 

предводио Стефан Миленковић. 

Наступала на различитим манифестацијама као нпр. Отварање 

Британске „Поп Ар“ Амбасаде пред Амбасадором Велике 

Британије , Шан Маклеод, 1.07.2021... 

     Ученик је М.ш.“Исидор Бајић“ у Новом Саду, а на њен 

досадашњи музички и уметнички развиј је највећи утицај имала 

Проф. Ивана Аћимоски-Жикић са Факултета Музичке Уметности у 

Београду и Проф. Имре Лакатош са Академије Уметности у Новом 

Саду.    Лана од шесте године до данас свира на инструментима 

из колекције Уроша Жикића из Београда. 

    Гостовала је у разним радио и телевизијским емисијама: „Мира 

Адања- Полак и ја“, РТС, „Пријатељи заувек“ и „Добро јутро, 

Вијводино“ РТВ1, „Active Culture” Riverwest Radio, Milwaukee, SAD, 

„Обично, а врхунски“ РТВ1, „Азбука родитељства“ Новосадска тв, 

„Национални дневник“ РТВ Пинк.... 

Течно говори енглески језик, а учи италијански, немачки и руски. 

 

 



 

 

 

 


