Filip Kravanja Veljak je učenec 6. razreda trobente na Glasbeni šoli Izola.
Svojo glasbeno nadarjenost je že večkrat pokazal na številnih šolskih in
drugih nastopih, z izjemnimi uspehi na glasbenih tekmovanjih ter tudi kot
solist s Pihalnim orkestrom Izola.
Svojo glasbeno pot je pričel pred sedmimi leti v razredu profesorja Zlatka
Tote. Njegov glasbeni talent in požrtvovalnost sta ga leta 2011 popeljala na
Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov, kjer je prejel zlato priznanje.
Uvrstitev na državno tekmovanje TEMSIG je bila njegov prvi veliki uspeh, ki
ga je okronal s srebrnim odličjem. Od šolskega leta 202012/13 svoje
glasbeno izobraževanje nadaljuje v razredu profesorja Borisa Benčiča. Nov
izziv je bil letošnje regijsko in državno tekmovanje mladih glasbenikov
Slovenije. Na obeh je prejel zlato priznanje. Potrditev njegovega glasbenega
potenciala pa je bila vsekakor 3. nagrada na TEMSIG-u v izredno zahtevni
konkurenci.
Vendar Filip ni samo trobentač − solist. Aktivno sodeluje tudi v Pihalnem
orkestru Izola pod vodstvom profesorja Mirka Orlača, kjer je večkrat
nastopil tudi s skladbami za solo trobento in orkester. Svoje orkestralno
znanje redno izpopolnjuje na poletnih šolah. V letu 2013 se je udeležil
dvodnevnega seminarja pri mednarodno priznanem trobentaču
italijanskega rodu Marcu Pierobonu, ki je bil nad njegovim igranjem izredno
navdušen. V letošnjem šolskem letu je postal tudi redni član Trobilnega
ansambla Glasbene šole Koper pod vodstvom profesorja Borisa Benčiča, kar
kaže na Filipovo veliko željo po odkrivanju in spoznavanju novih načinov
glasbenega ustvarjanja.
Filip Kravanja Veljak si je pri svojih komaj 14-ih letih nabral že veliko
glasbenih izkušenj. Že razmišlja o tekmovanjih v prihajajočem šolskem letu
ter o največjem trenutnem izzivu, ki si ga je zastavil: opravljanje
sprejemnega preizkusa na umetniški gimnaziji Koper, torej nadaljevanje
glasbenega šolanja na srednji stopnji.
Boris Benčič

Mirko Orlač,
pomočnik ravnatelja

Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Izola, 28. maja 2014

Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER
PODRUŽNICA IZOLA

