
Rok Felicjan je na glasbeni šoli v Piranu pred natanko desetimi leti, v šolskem 

letu 1995/1996, v razredu prof. Roberta Staniča pričel s poukom kljunaste flavte 

in po enem letu s poukom klarineta. Že po dveh letih od začetka šolanja, je nase 

opozoril s 1. nagrado na državnem tekmovanju in najvišjim doseženim 

številom točk v kategoriji do 11 let.

V naslednjih letih so sledile številne nagrade na regijskih, državnih in 

mednarodnih tekmovanjih tako v komornih skupinah (s kvartetom klarinetov 

in pihalnim triom) kot solistično. 

V letošnjem šolskem letu je že drugič sodeloval na mednarodnem tekmovanju 

»Citta di Carlino« pri Vidmu v Italiji, kje je v konkurenci 17-ih klarinetistov 

dosegel 90 točk ter s tem 2. mesto in 3. nagrado, prva nagrada pa ni bila 

podeljena. 

Rok se poleg klarineta uči tudi saksofon. Bil je član kvarteta saksofonov in v 

letošnjem šolskem letu tudi Jazz ansambla glasbene šole Piran pod vodstvom 

prof. Roberta Staniča. Opravil je tudi 4 razrede klavirja pri učiteljici Piroški Sič 

Birsa. Njegovo glasbeno delovanje pa sega še dlje  je nepogrešljiv član 

šolskega pihalnega orkestra in Mladinskega pihalnega orkestra KUD Karol 

Pahor Piran, s katerim je dosegel priznanja in nagrade doma in v tujini, s tem 

orkestrom pa je v letošnjem šolskem letu pod vodstvom Benjamina Makovca, 

ki je bil tudi njegov učitelj nauka v glasbi, nastopil kot solist.

Samo v letošnjem šolskem letu je Rok Felicjan nanizal preko 30 nastopov s 

pihalnim kvartetom, jazz ansamblom in kot solist ob klavirski spremljavi prof. 

Bojana Glavine. Rok je vsakokrat navdušil poslušalce s svojo muzikalno 

prepričljivo interpretacijo in tehnično dovršeno igro, svojo glasbeno pot pa bo 

zaradi ljubezni do glasbe in klarineta nadaljeval na Akademiji za glasbo v 

Ljubljani. 
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PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER

PODRUŽNICA PIRAN

za šolsko leto 2005/2006

prejme

Rok Felicjan

G
la

sb
en

a 
šo

la
 K

op
er

S
cu

ol
a 

di
 m

us
ic

a 
C

ap
od

is
tr

ia

Ravnateljica:

Marija Gombač, univ. dipl. muz.

ZLATI VIOLINSKI KL  UČ


