ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2012/2013
prejme

Eris Šker
Kot šestletna deklica je prvič vstopila v glasbeno šolo, se prvič dotaknila
majhne violine in njeni prstki so prvič zabrenkali po strunah. Bila je mirna in
tiha, izraz na obrazu je bil resen, njene velike oči pa so radovedno opazovale
vsak moj gib. Bila je vedoželjna in vestna. K pouku je prihajala pripravljena in
njen trud se je kmalu začel obrestovati.
Leta 2009 se je prvič udeležila mednarodnega tekmovanja Ars Nova
International Music Competition Trieste in prejela 3. nagrado. Leto kasneje
je na istem tekmovanju prejela 2. nagrado. Sledilo je tekmovanje Leona
Pfeiferja v Ljubljani, kjer je prejela 2. nagrado, in tekmovanje Giovani
Musicisti Citta di Treviso, kjer je prejela 1. nagrado.
Leta 2011 je na regijskem tekmovanju ZPGŠ dosegla 1. mesto, zlato
priznanje ter posebno priznanje za najvišje število točk v kategoriji in
radijsko snemanje tekmovalnega programa na Radiu Koper Capodistria.
Leta 2012 je na regijskem tekmovanju ZPGŠ ponovno osvojila 1. mesto, zlato
priznanje in na državnem tekmovanju priznanje za udeležbo.
Njeno sodelovanje in udejstvovanje na glasbenem področju je
mnogostrano, saj igra tudi v komorni skupini Etnotok, v šolskem godalnem
orkestru in poje v mladinskem pevskem zboru.
S komorno skupino Etnotok pod skrbnim vodstvom učiteljice Mirjane
Gvozdenac je na letošnjem Regijskem tekmovanju mladih harmonikarjev
Primorske 2013 prejela zlato priznanje in na 38. mednarodnem tekmovanju
v Puli srebrno priznanje.
Eris Šker je bila eden od stebrov otroškega pevskega zbora
pod mentorstvom Kristine Babič. Na 3. Regijskem tekmovanju otroških in
mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici je leta 2009 dosegla zlato priznanje.
Na 4. Regijskemu tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov, Nova
Gorica 2011, pa zlato priznanje z odliko. Nastopili so tudi na Mednarodnem
festivalu ruskih pesmi Pesem našega otroštva – »Krilate gugalnice« 2011.

Izola, 28. maja 2013

Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER
PODRUŽNICA IZOLA

Sedaj Eris poje v mladinskem pevskem zboru pod vodstvom Maje Cilenšek.
Letos so se udeležili 6. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Citta di
Rimini, kjer so prejeli 2. mesto in zlato priznanje, ter Mednarodnega
zborovskega festivala Varsovia Cantat, kjer so dosegli 1. mesto.
Veselje do igranja ji ni dalo miru niti med počitnicami, zato se je redno
udeleževala poletnih šol »Godalko« (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), ki smo
jih vsako leto skrbno pripravile z učiteljicama Amando Vidic in Tinkaro
Marinac. V sklopu teh je svoje znanje nadgrajevala tudi pod mentorstvom
profesorja Vasilija Meljnikova in profesorice Mojce Gal. Udeležila se je tudi
seminarja prof. Gorjana Košute.
Eris Šker je imela številne šolske in izvenšolske nastope, sodelovala je na
različnih dobrodelnih prireditvah, nastopila je na zaključnih koncertih šole,
revijah, razstavah, osnovnih šolah in sodelovala v različnih projektih naše
šole kot npr. v glasbeni pravljici Časovni stroj.
Vse povedano potrjuje, kako zelo predana in vestna glasbenica je Eris, zato
je letošnja dobitnica zlatega violinskega ključa. Učiteljski zbor Glasbene šole
Koper - podružnica Izola ji izreka posebno priznanje šole in ji želi nadvse
uspešno uresničitev vseh glasbenih sanj.
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