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PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER

ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2005/2006
prejme

Jure Goručan
Jure Goručan je doma iz Seničnega, majhne vasice pod Kriško goro. Glasbeno
nadarjenost je že zelo zgodaj izražal in s petimi leti so ga starši vpisali v
Glasbeno šolo Tržič, najprej na klavir, čez tri leta pa še na oddelek tolkal.
Kasneje je nadaljeval na Glasbeni šoli Jesenice in se začel udeleževati
seminarjev priznanih klavirskih pedagogov kot so Lovro Pogorelić, Konstatin
Bogino, Arbo Valdma. Prav na pobudo in priporočilo prof. Valdme pa je
septembra 2004 postal učenec Glasbene šole Koper v razredu prof. Selme
Chicco, kjer letos končuje 7. razred klavirja, obenem pa še prvi letnik Srednje
glasbene šole v Ljubljani na oddelku tolkala. S študijem klavirja bo po končani
osnovni šoli nadaljeval na umetniški gimnaziji v Kopru pri isti profesorici.
V zadnjih dveh letih je veliko nastopal na šolskih in izvenšolskin nastopih kakor
tudi na samostojnih večerih. Številne nagrade in zlate plakete na regijskih,
državnih in mednarodnih tekmovanjih so potrdile njegov izjemni glasbeni
talent, saj se s prvimi nagradami lahko ponaša kar na treh področjih: klavirju,
tolkalih in solfeggiu. Tedenska vožnja z Gorenjske v Koper je v njegovem
izrednem ritmu dela postala običajni napor. Kljub temu najde čas še za
tekmovanja iz splošnih predmetov, branje knjig in seveda računalniške igrice.
Med njegovimi največjimi uspehi pa so koncerti v Estoniji. Komaj trinajstleten je
na povabilo Arba Valdme dvakrat igral kot solist z okestrom. Predstavil se je z
Mozartovim koncertom KV 414 v A-duru ter Chopinovo koncertno glasbo
Andante spianato ter Veliko briljantno polonezo. Tudi letos poleti ponovno
potuje v Estonijo, kjer bo z orkestrom igral Mozartov koncert KV 466 v d-molu.
Izjemen nastop na letošnjem regijskem tekmovanju pianistov v Postojni mu je
prinesel med nagrajenci še priznanje za najvišje ocenjenega tekmovalca,
nedavno pa je na mednarodnem tekmovanju v Bologni osvojil prvo nagrado.
Njegove umetniške dosežke je letos zabeležil tudi Radio Koper.
Glasbena šola Koper mu izreka posebno priznanje, verjame v njegov umetniški
potencial in mu želi nadvse uspešno uresničitev vseh glasbenih sanj.
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