ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2012/2013
prejme

Eva Veršič
Radovedni črni očki, klepetavi pristop in učilnica je bila v trenutku
napolnjena s smehom. Take se je bom vedno spominjala. Vedrina,
zagnanost in duhovita samokritika so bile vedno njene značilnosti, ki so
najine dolge skupne ure, pri katerih sva večkrat tudi angažirano kritično
obravnavali šolski sistem in svetovne razmere, spremenile v nepozabna
srečanja.
Eva Veršič letos zaključuje višjo stopnjo osnovne glasbene šole ter 9. razred
osnovne šole. Z igranjem klavirja in študijem glasbe pa bo nadaljevala na VGI
na Gimnaziji Koper.
Je nadarjena in perspektivna ter zelo prizadevna učenka, kar je v letih
šolanja na Glasbeni šoli Koper nedvomno dokazala.
Leta 2003 se je vpisala v malo glasbeno šolo, nadaljevala v glasbeni
pripravnici in vstopila v moj razred klavirja leta 2005. Že v prvem razredu je
nastopila na projektu ob predstavitvi knjige Igorja Dekleve v Tartinijevi hiši v
Piranu. Naslednje leto se je udeležila regijskega tekmovanja v Kopru in
prejela srebrno priznanje. V svoji otroški dobi se je izkazala kot izvrstna in
duhovita voditeljica koncertov in glasbenih projektov (Mozart, Počitnice so
tu …) v zasnovi in režiji učiteljice Vanje Gregorič. Leta 2008 je na regijskem
tekmovanju na Vrhniki prejela zlato priznanje, 2009 je prejela 4. nagrado na
mednarodnem tekmovanju v Gradežu, 2010 pa 3. nagrado na
mednarodnem v Radljah ob Dravi. Letos je na regijskem tekmovanju v
Postojni prejela zlato priznanje. Njeno igro odlikujeta pristna in doživeta
izvedba ter ustvarjalna drža, polna glasbene domišljije.
Izkazala se je tudi kot skladateljica, saj je napisala popevko za svojo učiteljico
na osnovni šoli, ki so jo peli učenci osnovne šole Koper.
Vsa leta je aktivna tudi kot komorna glasbenica. Igrala je v duu s Sandro
Boršič, na konferenci EPTA v Krškem je nastopila v duu z Vasjo Sedmakom,
letos na EPTI v Postojni pa je v triu UNETRI s klarinetistko Samanto Škorja in
flavtistko Laro Nemac sodelovala v projektu predstavitve komorne glasbe
Bojana Glavine.
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PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER

Isti trio je lani zastopal GŠ Koper tudi na gostovanju v Kočevju. Sodelovala je
v projektu Bartokove glasbe v zasnovi in organizaciji Valentine Češnjevar, s
katerim se je koprski klavirski aktiv predstavil na EPTI v Murski Soboti leta
2011.
Eva Veršič je vsa leta aktivna tudi kot pevka. Iz Otroškega pevskega zbora je
prestopila v Mladinski pevski zbor GŠ Koper, s katerim se je udeležila
tekmovanja v Malcesinah, Zagorju, Riminiju, Varšavi in gostovanja v Leobnu
ter koncertov v Slovenski filharmoniji in Cankarjevem domu v Ljubljani.
Obenem je bila članica najprej OPZ in nato MPZ OŠ Koper, ki se je redno
udeleževal revije Naša pomlad in sodeloval pri drugih večjih projektih OŠ
Koper. Kot nadarjena učenka se je večkrat udeležila različnih taborov in
gostovanj v organizaciji OŠ Koper.
Ob vsej prizadevnosti v osnovni šoli se je redno izpopolnjevala tudi v
klavirski igri. Udeležila se je poletne šole pri Igorju Laszku v Izoli, poletnih šol
Klavir v Istri (Danijela Masliuk, Denys Masliuk), študijskih skupin (Aleksandra
Češnjevar, Denys Masliuk) ter seminarjev z gostujočimi profesorji (Marija
Szekely, Isabella Lo Porto).
V 6. in 7. razredu je ob zaključku šolskega leta pripravila samostojen nastop,
prav tako ga ob zaključku šolanja načrtuje tudi letos.

Danijela Terbižan,
pomočnica ravnatelja

Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper
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Učiteljski zbor Glasbene šole Koper je ob dosežkih Eve Veršič soglašal, da se
ji za šolsko leto 2012/2013 podeli nagrado šole – zlati violinski ključ.

