ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2006/2007
prejme

Sara Horvat
Sara Horvat je svojo glasbeno pot na piranski glasbeni šoli začela
pred tremi leti v razredu prof. Aleksandre Češnjevar Glavina. Že v prvem
razredu (2004) je opozorila nase z zelo uspešno udeležbo na mednarodnem
tekmovanju »Euritmia« v Povolettu (Italija), kjer je poleg 3. nagrade dobila
tudi posebno nagrado za najmlajšo tekmovalko, ki je dosegla nad 85 točk,
ter udeležbo na zaključnem koncertu nagrajencev. Od takrat so se njeni
tekmovalni uspehi le še nadaljevali in vzpenjali. V istem letu je tekmovala na
mednarodnem tekmovanju »Paolo Spincich« v Trstu (Italija), kjer je dobila 1.
nagrado, v letu 2006 pa je na mednarodnem tekmovanju »Citta di Gorizia« v
Gorici (Italija) dobila 2. nagrado. Svoj napredek je pokazala z uspehom na
najprestižnejšem slovenskem državnem tekmovanju TEMSIG 2007 v
Ljubljani, kjer je s 97 točkami prejela zlato plaketo in dosegla 2. mesto v
slovenskem merilu v svoji kategoriji.
Vendar se Sara ni izkazovala le na tekmovanjih. Glasbeno šolo in
Občino Piran je predstavljala na več kot petdesetih šolskih in izvenšolskih
nastopih in vedno navdušila občinstvo. Naj naštejem le nekaj
pomembnejših nastopov:
zaključni koncert nagrajencev v Trstu muzej Revoltella
koncert prvonagrajencev mednarodnih tekmovanj v Kostanjevici
na Krasu
koncert nagrajencev ZPGŠ na gradu Zemono
nastop ob 100. obletnici Italijanske šole v Sečovljah
nastop ob občinskem prazniku v Avditoriju Portorož
nastop v Tartinijevem gledališču pri predstavitvi kandidatov za
župana
nastopi ob otvoritvah razstav v Galeriji Gasspar
Sara ima odlično oceno pri Nauku o glasbi, kjer je preskočila en razred,
sodelovala pa je tudi v klavirskem duu in spremljala mlajše učence.
Menimo, da je Sara Horvat v treh letih šolanja na Glasbeni šoli Piran
dosegla izjemne rezultate in velik napredek ter zastopala šolo na visokem
nivoju, zato ji podeljujemo nagrado šole ZLATI VIOLINSKI KLJUČ.
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