ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2010/2011
prejme

Samanta Škorja
Samanta se je začela učiti igranja na klarinet pred šestimi leti v razredu Karla Glavine.
Že v samem začetku je pokazala izredno zanimanje in je hitro napredovala. Zanima jo
glasba in vse, kar je z njo povezano. Doma igra na klaviature vse zvrsti glasbe, ki so ji
všeč. Tudi to ji gre od rok.
Veliko je nastopala v okviru šolskih in razrednih nastopov, na skoraj vseh srečanjih
aktiva za klarinet in saksofon Glasbene šole Koper ter na srečanjih Zveze glasbenih šol
Primorske. V drugem razredu je bila prvič na snemanju. Do danes se je udeležila že kar
nekaj seminarjev: prof. Srdića (Srbija), Řeřicha (Češka), Marellija (Italija) in Eggerja
(Avstrija). Pred štirimi leti je začela igrati v šolskem pihalnem orkestru »Morski ježki«,
tri leta pa je tudi klarinetistka v Godbi na pihala Sv. Anton. Dvakrat se je udeležila
poletnega seminarja pihalnih orkestrov Orkesterkamp v Portorožu in prav tako bo
tudi letos. Sodeluje tudi v pihalnem orkestru Komen, s katerim bo junija odšla na
svetovno tekmovanje pihalnih orkestrov v Berlin.
V šolskem letu 2009/10 se je udeležila regijskega tekmovanja TEMSIG in dosegla zlato
plaketo ter posebno priznanje za najboljše izvedeno obvezno skladbo v 1. B
kategoriji. Nato se je udeležila državnega tekmovanja v Žalcu ter dosegla zlato plaketo
in prvo mesto. Kot »zlata« je nastopila na koncertu na gradu Zemono in na koncertu
prvonagrajencev v Ljubljani v Slovenski filharmoniji. Posnela je tudi tekmovalni
program, ki je bil predvajan v radijski oddaji Radia Koper-Capodistria »Mladi talenti
Primorske«.
V tem šolskem letu se je udeležila regijskega tekmovanja ZPGŠ ter dosegla zlato
priznanje in prvo mesto v tretji kategoriji. Isti dan je tekmovala tudi v drugi kategoriji
komornih skupin v triu Prestice-mix in tudi z njim dosegla zlato priznanje.
V šoli je vseskozi uspešna in se tudi tam uspešno udeležuje raznih tekmovanj. Njen
šolski dan je pester. Vsaj trikrat tedensko jo starši pripeljejo iz Kocjančičev do
glasbene šole, a kljub temu najde še čas za marsikaj. Rada pripoveduje posrečene
dogodke iz šole, z vaj godbe, pa še od kod … nič ji ne uide. Vedno je nasmejana, pa
vendar … ko začne igrati, se njen obraz odraslo zresni.
Glede na vse naštete uspehe ter Samantin resen pristop h glasbi in prispevek h
glasbenemu dogajanju na šoli ji Glasbena šola Koper podeljuje Zlati violinski ključ
Glasbene šole Koper za leto 2010/11.
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