ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2008/2009
prejme

Eva Tomšič
Eva združuje v sebi vse tiste odlike, ki naj bi krasile nosilca priznanja »Zlati
violinski ključ«.
Poleg tega, da je nadarjena in od vsega začetka zelo zavzeta in delovna učenka, je v letih
šolanja zelo obogatila naš harfistični razred s svojim zgledom, pripravljenostjo za
timsko delo in izredno lepim prijateljskih odnosom do sošolk – harfistk. Našo šolo pa je
z odličnostjo zastopala na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih.
Eva se je aktivno srečala z glasbo že pri treh letih v pevskem zborčku, pri štirih je začela
obiskovati pouk klasičnega baleta, pri šestih pa se je z vpisom v glasbeno šolo zelo
odločno postavila: Ali harfa – ali pa nič …
Ker je izredno samoiniciativna, si že od malega zna jasno predstavljati svoje
cilje: želela si je postati harfistka in gre vztrajno po tej poti (naslednje šolsko leto bo
nadaljevala študij harfe na umetniški gimnaziji), želela je imeti samostojni koncert,
posneti CD (to je dosegla decembra lani) … in še ima cilje pred seboj. Zanje je
pripravljena prizadevno delati in se spopasti z ovirami, ki se pojavijo na poti vsakega
velikega uspeha.
V času šolanja se je udeleževala seminarjev za harfo pri prof. Sirin Pancaroglu,
prof. Daliborju Bernatoviču, prof. Patriziji Tassini …
Njeno posebno umetniško nadarjenost je opazila legendarna pedagoginja Elisabeth
Fonten Binoche na mednarodnem harfističnem tekmovanju v Beogradu l. 2008 in Evo
osebno povabila, da lahko v bodočnosti postane njena učenka … Zelo jo je pohvalila
tudi prof. Patrizia Tassini, ko se je letos udeležila njenega seminarja v Gorici.
Poleg tekmovanja v Beogradu se je Eva zelo uspešno udeležila tudi
mednarodnega harfističnega tekmovanja v Velenju, kjer je dosegla zlato priznanje, ter
dveh regijskih in nato državnih tekmovanj TEMSIG, kjer je letos spet dosegla zlato
priznanje.
Kot solistka, v duu, triu in kvartetu harf je nastopala na številnih šolskih in izvenšolskih
nastopih in vsakič z odličnostjo zastopala našo šolo. 19. decembra 2008 je imela v
dvorani Glasbene šole Izola prvi samostojni koncert, na katerem je bil posnet tudi CD.
Eva je tudi v osnovni šoli odlična – nadpovprečna učenka. V življenju bo prav
gotovo zelo uspešna, obenem pa verjamemo, da bo vedno znala svoje znanje in
bogastvo v dosežkih vračati skupnosti – v dobro in napredek vseh.
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