
Nika Hribar je na svojo glasbeno pot stopila v družbi najmlajših, v skupini 

glasbene pripravnice. Kljunasto flavto se je začela učiti v razredu prof. Marijana 

Kocjančiča in njena nadarjenost se je prav kmalu pokazala in potrdila z drugo 

nagrado na regijskem tekmovanju.

S flavto je v razredu profesorice Alenke Zupan dokazala, da je izjemna 

glasbenica in številni uspehi ter nagrade so se začele kar vrstiti. Po zelo uspešno 

zaključeni osnovni glasbeni šoli je študij nadaljevala pri isti profesorici na 

umetniški gimnaziji v Kopru.

Med drugim je v času svojega šolanja v Kopru prejela kot solistka štiri zlata 

priznanja in dve prvi nagradi, v komorni skupini pa šest zlatih priznanj in kar 

šest prvih nagrad.

Nika Hribar je članica kvarteta flavt NEREIDE, s katerim koncertira po Sloveniji in 

v tujini ter se udeležuje mednarodnih tekmovanj. Nereide so posnele tudi 

zgoščenko, ki jo je izdala Glasbena šola Koper.

Sodelovala je na učnih urah vrhunskih flavtistov (I. Grafenauer, K. Šantl Zupan, 

M. M. Kofler, L. Goodwin, M. Zupan, C. Chere ...), se udeležila mojstrskih tečajev 

pri priznanih flavtistih (E. Pahud, A. Kacjan, S. Milan, G. Pretto ...), nastopala po 

Sloveniji in številnih evropskih mestih kot solistka, v komornih skupinah, s 

Pihalnim orkestrom Koper, Godalnim in simfoničnim orkestrom Glasbene šole 

Koper, Obalnim komornim orkestrom in Simfoničnim orkestrom Zveze 

primorskih glasbenih šol. Snemala je za Radio Koper, RTV Ljubljana in Televizijo 

Koper ter vedno pustila izjemen vtis na poslušalce.

V vseh letih je bil njen šolski uspeh odličen. Pokazala je izredno voljo, vztrajnost 

pri delu, veliko nadarjenost in sposobnost doživetega izvajanja glasbenih del. 

Svoje glasbene izkušnje bo še nadgrajevala, saj nadaljuje s študijem na 

Akademiji za glasbo v Ljubljani.
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