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Lia Calcina

Lia Calcina, rojena 18. 9. 2007, se je v šolskem letu 2014/2015 vpisala k 

pouku violončela na Glasbeni šoli Piran k profesorju Antoniju Hajdinu. Ni 

bila zgovoren otrok, pa vendar je ob vstopu v učilnico izžarevala dobroto in 

toplino. Od prvega dne je prihajala k pouku redno in vedno pripravljena, 

seveda tudi ob podpori staršev, ki so jo znali motivirati za vadbo. Pri pouku 

je Lia vsa leta predstavljala izziv za učitelje - bister pogled in čustvena zrelost 

sta bila že ob začetku šolanja njena opazna aduta. Toda kakor se vrhunsko 

vino sčasoma uleže ter pridobi široko paleto novih arom, tako tudi določeni 

posamezniki postajajo čedalje bolj rafinirani, senzibilni, kompleksni. Lia je 

tako z leti odkrivala svoje nove vrline tako pri sebi kot tudi pri vseh, ki smo jo 

poslušali, ji sledili, jo učili, a vzponom so sledili tudi padci, nujno potrebni za 

glasbeno in osebnostno dozorevanje.

Pogostoma učenci, nezadovoljni z oceno na tekmovanju, izgubijo voljo, 

popustijo pri vadbi, ocena lahko celo negativno vpliva na njihovo 

samopodobo - in njihove mlade tekmovalne sanje ugasnejo. Lia Calcina pa 

je imela jasno vizijo, smer in odločnost; udeležila se je več tekmovanj in 

sreča ji ni bila vedno naklonjena, vendar ji je to dalo nov zagon in še več 

volje do dela. Tekmovala je leta 2017 na regijskem tekmovanju Primorske, 

leta 2018 na regijskem tekmovanju Ljubljane ter po uspešni uvrstitvi tudi 

na TEMSIG-u v Kranju, kjer je za končni rezultat odločilo le pol točke le 

enega člana komisije premalo … 

To Lie ni ustavilo - vse izzive je doživljala kot zanjo koristne življenjske 

lekcije. Po taki izkušnji bi marsikateri učenec ob omembi novega 

tekmovanja samo zamahnil, da ne gre nikoli več v »bitko«, a Lii so se ob 

učiteljevem predlogu le zaiskrile oči. Nase je opozorila, ko je aprila letos 

navdušila mednarodno komisijo na tekmovanju »Giovani talenti 2019« ter 

osvojila prvo absolutno nagrado v svoji kategoriji. Poleg tega je bila 

naslednjega dne, po koncertu prvonagrajencev »Premio Conte Coronini«, 

kot najbolj perspektivna mlajša tekmovalka v veliki konkurenci na vseh 

instrumentih izbrana za del recitala v Italiji, ki jo čaka v mesecu septembru 

2019. 



Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Mirko Orlač,
pomočnik ravnatelja

Piran, 30. maja 2019

Lia redno sodeluje pri projektih v Osnovni šoli Sečovlje, kjer letos zaključuje 

šesti razred. Udeležuje se Poletne akademije v Izoli pri svojem profesorju 

ter tudi med poletnimi počitnicami nadgrajuje svoje znanje. Snemala je za 

Radio Koper, kjer bo predstavljena tudi v oddaji Mladi primorski talenti. 

Pouk z Lio se lahko opiše kot glasbena simbioza učitelja in učenca, iz katere 

se rojeva umetnost. 

Profesor 
Antonije Hajdin, prof.

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper - podružnica 

Piran Lii Calcina v šolskem letu 2018/19 podeljuje zlati violinski ključ.
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