
Tadej Časar je učenec 8. razreda kitare na Glasbeni šoli Izola. Svojo glasbeno 
pot je pričel v šolskem letu 2007/2008, ko se je vpisal v glasbeno pripravnico. 
Naslednje leto je začel s poukom kitare v razredu Boštjana Andrejca ter 
nadaljeval pri učitelju Blažu Lamovcu. Od 3. razreda dalje se je šolal pri 
profesorju Bojanu Kuretu.

Ves čas je bil marljiv in odgovoren učenec, vedno pripravljen na sodelovanje 
in odprt za nove ideje in izzive.

Njegovo udejstvovanje na glasbenem področju je že od malih nog 
vsestransko. Po štirih letih prepevanja v Otroškem pevskem zboru Glasbene 
šole Izola pri profesorici Kristini Babič se je priključil Mladinskemu pevskemu 
zboru Glasbene šole Koper pod vodstvom profesorice Maje Cilenšek in takoj 
postal eden vodilnih pevcev zbora ter večkratni solist. Z obema zboroma je 
na regijskih in državnih tekmovanjih prejel eno zlato ter tri zlata priznanja z 
odliko. Na mednarodnem tekmovanju »Il Garda in coro« se je letos z 
mladinskim zborom uvrstil na drugo mesto.

Sodeloval je v različnih projektih: koncert, posvečen Jakobu Ježu, v 
organizaciji Glasbene matice Ljubljana leta 2013, festival sodobne 
zborovske glasbe »Styria cantat« ter zborovski festival »Voices of spirit« v 
Avstriji v letu 2014 ter koncert srednjeveške glasbe v sodelovanju s Cappello 
Justinopolitano leta 2015. Prepeva na zgoščenki Andreja Makorja 
»Fantazije«, ki je izšla lani. 

Igral je v raznih komornih zasedbah. Vrsto let je bil član skupine Etnotok pod 
vodstvom mentorice profesorice Mirjane Gvozdenac. Z njmi je nastopal na 
številnih šolskih, izvenšolskih in dobrodelnih koncertih. Leta 2013 se je 
skupina udeležila več tekmovanj in prejela: zlato priznanje na Regijskem 
tekmovanju mladih harmonikarjev Primorske, srebrno priznanje na 
38. mednarodnem tekmovanju v Puli (Hrvaška) in srebrno priznanje na 
1. mednarodnem glasbenem tekmovanju Tomaž Holmar v Naborjetu 
(Italija). 

Zavidljive uspehe je dosegel tudi kot solist na mednarodnem tekmovanju 
»Dnevi kitare« v Krškem: srebrno priznanje leta 2012 in zlato priznanje leta 
2014.



Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Mirko Orlač,
pomočnik ravnatelja

Dodatno se je izpopolnjeval na vseh kitarskih seminarjih, ki so bili 
organizirani za učence Glasbene šole Koper.

Tadej svojo ljubezen glasbi izkazuje tudi s komponiranjem skladb za kitaro 
solo in kitarski duo. Napisal pa je tudi skladbo za triglasen mladinski zbor 
»Konec sveta« in priredbo prekmurske ljudske pesmi »Snočkaj so me 
zgrabili« za kitarski orkester.

Njegova izvajalska občutljivost in muzikalnost nas vedno znova prevzameta 
na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih. Šolo je zastopal tudi na 
pomembnih prireditvah Občine Izola. Kot solist je nastopal s Pihalnim 
orkestrom Izola pod vodstvom profesorja Mirka Orlača.

Tadej si je izbral drugo smer pri nadaljnjem izobraževanju, vendar sem 
prepričan, da ga bo glasba, ki se ji je v teh mladih letih tako predajal, 
spremljala skozi vse življenje. 

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper - podružnica Izola 
Tadeju Časarju v šolskem letu 2015/16 podeljuje zlati violinski ključ.

Bojan Kuret


