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Bilka je pred devetimi leti kot iskriva, vesela petletnica prvič vstopila v naš 
harfistični razred, letos pa zaključuje 8. razred harfe kot izvrstna mlada 
glasbenica z že zelo bogato "kariero" in izkušnjami, odločena, da bo 
nadaljevala s študijem harfe. Njeno vsestranskost, delavnost in talent 
najbolje ponazarja njeno glasbeno udejstvovanje v začetku letošnjega 
aprila: v dobrem tednu je trikrat nastopila kot harfistka v "Mladinskem 
superorkestru", ko so igrali  v Portorožu, Ljubljani in Beogradu, vmes pa je 
igrala še na komornem koncertu v Kazljah kot članica kvarteta harf "Zlate 
nitke" ter solistično zelo uspešno tekmovala na mednarodnem tekmovanju 
"Svirel" v Štanjelu.

Pri Bilki najbolj občudujem, kako je navdušena nad igranjem harfe, kako se 
veseli vsake nove skladbe in kako s svojim igranjem, z dobro voljo in 
pripravljenostjo deliti znanje in veselje tudi s sošolkami, vedno napolni naš 
razred. Lepo je opazovati, kako jo občudujejo mlajše sošolke in kako se je 
povezala s starejšimi, že srednješolkami. Je zanesljiva, delovna in vedno 
rada pomaga.

Že od prvih let dalje odlično predstavlja naš harfistični razred in našo šolo na 
številnih šolskih in izvenšolskih nastopih, na tekmovanjih, srečanjih in 
prireditvah. Vedno prepriča občinstvo s svojim nastopom, s tehnično 
spretnostjo, ki presega njen "razred" in z muzikalnim izrazom. Ko sem 
pregledovala seznam vseh njenih nastopov in tekmovanj (za katerega sem 
prosila njeno mamo, ki je vse to vestno beležila vsa leta), še sama nisem 
mogla verjeti, koliko dogodkov smo skupaj doživeli ob Bilkinih uspehih. 
Naštela sem preko osemdeset nastopov, ki so se odvijali v številnih 
dvoranah in prireditvenih prostorih: GŠ Koper, GŠ Izola, GŠ Velenje, GŠ 
Kočevje, OŠ Koper, OŠ Dušna Bordona, OŠ Anton Ukmar, Pokrajinski muzej, 
Pretorska palača, Gledališče Koper, Avditorij Portorož, Škocjanski narodni 
park, Dom upokojencev Koper, samostan sv. Ane, Rotunda, Ankaran, 
Štanjel, Kazlje na Krasu, Pacug, Drežnica, Rovinj, Poreč, Grožnjan, Novi Sad, 
Slovenska filharmonija, dvorana I. Kolarca Beograd … V vseh teh dvoranah je 
z glasbo obogatila poslušalce in polepšala dogodke, kot so šolski in 
inzvenšolski nastopi, koncerti, otvoritve razstav, podelitve priznanj in razna 
spominska obeležja, pomembna za naš kraj, kulturne prireditve, Dnevi 
pomorstva, srečanja s priznanimi in zanimivimi osebnostmi … 

Bilka Peršič

ZLATI VIOLINSKI KL  UČ
za šolsko leto 2012/2013

prejme

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER
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Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Danijela Terbižan,
pomočnica ravnatelja K
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Zaradi vseh teh nastopov ima Bilka med svojimi spomini ogromno fotografij 
s svojimi harfističnimi vrstniki iz Slovenije in Hrvaške, slikana pa je tudi s 
priznanimi harfisti Patrizio Tassini, Diano Grubišić, Rudo Kosi, Anjo Gaberc, 
Daliborjem Bernatovičem; ponosna pa je tudi na slike, kjer stoji ob 
državnikih Milanu Kučanu, Danilu Turku, Borutu Pahorju, Nestorju Lopezu,  
pa ob Benki Pulko, Tini Pavlovič, … 

Bilka se je odlično odrezala na dveh regijskih in dveh državnih tekmovanjih 
TEMSIG ter na štirih mednarodnih tekmovanjih (Velenje, Novi Sad). 
Preizkusila se je tudi v studijskem snemanju, ki ga je dobila kot posebno 
nagrado na tekmovanju. 

Svoj prvi samostojni koncert je imela 18. maja 2012.
Bilka je že tretje leto članica kvarteta harf GŠ Koper "Zlate nitke", v orkestrski 
igri pa se je letos prvič uspešno preizkusila s sodelovanjem v "Mladinskem 
superorkestru" pod vodstvom dirigentke Jelene Brčarević.

 Zaradi svoje delavnosti, vedoželjnosti in podpore staršev se že več let 
dodatno izobražuje na seminarjih za harfo (P. Tassini, A. Gaberc, D. Grubišić, 
D. Bernatovič).

 Ob vsem tem pa je Bilka tudi v osnovni šoli odlična in zelo dejavna učenka.

Naša Bilka je zakon! V veliki meri je prispevala, da je sedanji harfistični 
razred tak, kot je. Zato si želimo, da bi se vračala v našo sredino tudi še kot 
srednješolka in kasneje kot zrela glasbenica. Želimo ji vse najboljše na njeni 
glasbeni in življenjski poti! Vedno jo bomo s ponosom spremljali in vem, da 
bomo vedno lahko rekli: "To je naša Bilka!“

S ponosom in ljubeznijo,
 njena učiteljica Lučka


