ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2011/2012
prejme

Peter Lovšin
Violinist Peter Lovšin letos zaključuje 10. razred in s tem šolanje na Glasbeni šoli
Koper. V vseh teh letih glasbenega izobraževanja se je izkazal kot prizadeven
učenec, ki se je udeležil številnih šolskih in izvenšolskih nastopov, koncertov in
tekmovanj.
Vsako leto je izvedel samostojni solistični nastop. Letošnji je bil že sedmi po vrsti. Na
njih je uspešno izvajal najzahtevnejšo - koncertno violinsko literaturo (violinski
koncerti Mozarta, Wieniawskega, Mendelssohna in Brahmsa, Ravelov Cigan,
Ciganske melodije Sarasateja, Ysayejeva Furia …). Večkrat se je izkazal tudi kot solist
ob spremljavi orkestra. S šolskim orkestrom je izvajal Violinski koncert A. Vivaldija
in Božični concerto grosso A. Corellija. Na treh božičnih koncertih, v Kopru, Izoli in
Piranu, sta z oboistko Moniko Babič ob spremljavi Obalnega komornega orkestra in
dirigenta Aleksandra Spasiča odlično zaigrala 1.st. iz Bachovega koncerta za violino
in oboo. Na lanskoletnem novoletnem koncertu v Kopru pa se je ob spremljavi
Obalnega komornega orkestra pod taktirko dirigenta Patrika Grebla izkazal kot
solist v Ciganskih melodijah Pabla de Sarasateja.
Skupaj z violinistko Majo Lešnik, violistko Veroniko Primožič in violončelistko
Apolonio Vidic že sedem let sestavljajo godalni kvartet. V tem času so se razvili v
izvrstno, homogeno komorno skupino z bogatim koncertnim repertoarjem.
Nastopili so na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih, imeli pa so tudi pet
samostojnih nastopov.
Peter že deveto leto igra v različnih šolskih orkestrih. Več let je bil tudi koncertni
mojster, za potrebe orkestra pa se je tudi spoprijel z violo.
Na regijskih in državnih tekmovanjih je dosegal zlata in srebrna priznanja, kot član
kvarteta pa še posebno priznanje za najobetavnejšo komorno skupino v Sloveniji.
Peter Lovšin se je v času šolanja razvil v odličnega violinista, komornega in
orkestrskega glasbenika, ki si s svojim znanjem in prizadevnostjo zasluži priznanje
Glasbene šole Koper zlati violinski ključek.
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