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Zelo sem vesela, da lahko ob zaključku šolanja nagradimo Brino Palčič s 

priznanjem Zlati violinski ključ. Od majhne sedemletne deklice do danes je 

namreč s svojo odličnostjo in zanesljivostjo postala eden glavnih stebrov 

našega harfističnega razreda. Zaključuje 8. razred harfe in 6. razred baleta.

Brina je odlična pri vsem, kar počne; je odlična pri vseh predmetih v 

osnovni šoli in na področjih, ki sta njena ljubezen: pri baletu in harfi. Svoje 

talente, delavnost in odnos izraža na način, ki danes, žal, ni preveč cenjen: 

je tiha, skromna, ne sili v ospredje in nikoli se ni želela udeležiti tekmovanj. 

Njena moč je v tem, da ve, kaj hoče, je samozavestna in predana delu ter 

skupini, s katero soustvarja ples in glasbo. 

Njena učiteljica baleta Manjana Milostnik je o njej zapisala: »Brina je 

učenka, ki je na svoj tih, nevsiljiv način vztrajno obvladovala plesne korake, 

na baletnih nastopih pa je vedno suvereno predstavila osvojeno znanje. Z 

veseljem je združevala ples in igranje harfe ter se kot baletka - harfistka 

večkrat predstavila na nastopih.«

Kot njena učiteljica harfe bi rada izpostavila, da je bila Brina dragocena pri 

našem delu v razredu, saj je sodelovala pri vseh naših nastopih: solistično, v 

komorni skupini in v orkestru harf. V orkestru harf je že »mentorica« 

mlajšim, saj smo le s skupinskim odnosom lahko izpeljali npr. naš nastop v 

Grajski pravljici na Ptujskem gradu, nastop v okviru Svirela na Mirenskem 

gradu, nastopa na otvoritvah razstav v Avditoriju Portorož in v Loggi v 

Kopru, nastop na reviji »Otroci otrokom«, na državni proslavi dneva 

suverenosti … V orkestru in solistično je sodelovala v naših vsakoletnih 

»Glasbenih voščilnicah« in zaključnih nastopih, sodelovala je na 

samostojnem nastopu Daše Strmšek in Mie Baškovič, letos pa pripravlja 

svojega. Sodelovala je tudi v šolskem godalnem orkestru, zadnja leta pa igra 

v triu harf z Mio Baškovič in Živo Romih.

Brina se je vedno z veseljem udeleževala vseh izobraževanj in poletnih šol, 

ki smo jih vsakoletno organizirali v okviru »Šole ustvarjalnega življenja« in 

se učila ob mentorjih: prof. Anja Gaberc, prof. Haris Brković, Lučka Joksić, 

Eva Grahonja, Tina Pavlovič, Bilka Peršič. Leta 2016 pa se je aktivno 

udeležila seminarja za harfo pri prof. Erichi Versace v Ljubljani.
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Glasba in balet sta bistveno oblikovali Brino kot mlado osebnost, sama pa je 

s svojim predanim delom in vedoželjnostjo pustila viden pečat v obeh 

razredih. S plesom in glasbo se želi še naprej ukvarjati ljubiteljsko, svoje 

šolanje pa bo nadaljevala na gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Prepričana sem, 

da bo uspešna v vsem, kar bo počela! Želim ji, da bi pri svojem delu vedno 

ohranila svojo dragoceno ustvarjalnost in radost ter s tem obogatila svojo 

okolico in izboljšala svet!

Učiteljica Svetlana Lučka Joksić, prof.

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper 
Brini Palčič v šolskem letu 2017/18 podeljuje zlati violinski ključ. 


