ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2006/2007
prejme

Mia Guček
Mia Guček je svoje prve glasbene korake naredila s petimi leti, ko je bila
sprejeta v oddelek male glasbene šole na Glasbeni šoli Koper. Nato je obiskovala
še glasbeno pripravnico ter pri sedmih letih pričela z učenjem klavirja. Njena prva
učiteljica klavirja je bila prof. Valentina Češnjevar, ki jo je kot nadarjeno učenko
skrbno motivirala in pripravljala na številne šolske ter izvenšolske nastope. Mia je
hitro napredovala in tako v drugem razredu že zelo uspešno sodelovala na 6.
Mednarodnem tekmovanju za mlade glasbenike v Povolettu, kjer je za svoj nastop
prejela 92,64 točk. Naslednje leto je na 10. Tekmovanju mladih pianistov Primorske
prejela zlato priznanje, prvo nagrado ter posebno nagrado za najboljšo izvedbo
skladbe S. Prokofieva. Tega leta je prvič obiskovala poletno šolo prof. Igorja Lazka
in glasbene delavnice različnih gostujočih profesorjev. Leta 2004 je na regijskem
tekmovanju ponovno prejela zlato priznanje ter sodelovala na državnem
tekmovanju - TEMSIG.
Na koncu četrtega razreda, ob odhodu njene učiteljice na porodniški
dopust, je Mia pridno nadaljevala z učenjem klavirja v razredu prof. Selme Chicco.
Tako je v naslednjem šolskem letu zmagala na 3. Mednarodnem klavirskem
tekmovanju »Marco Fortini« v Bologni. Vrstili so se številni izvenšolski nastopi ter
samostojni večeri, na katerih je Mia izvajala vedno zahtevnejši repertoar ter
navdušila s svojo muzikalno lirično igro kakor tudi s prepričljivo virtuoznostjo. Leta
2006 je nadaljevala z uspehi na regijskem tekmovanju mladih pianistov Primorske,
kjer je ponovno prejela zlato priznanje. V tem času je začela obiskovati tudi
mladinski pevski zbor glasbene šole Koper, ki se je pod vodstvom prof. Maje
Cilenšek zelo uspešno predstavil na različnih regijskih, državnih in mednarodnih
tekmovanjih.
Njen zaključek nižje glasbene šole so letos okronali izjemni uspehi na
tekmovanjih: prejela je zlato priznanje na regijskem tekmovanju ter posebno
nagrado - snemanje v studiu Radia Koper, zlato plaketo in drugo nagrado na
državnem tekmovanju TEMSIG ter prvo nagrado na mednarodnem glasbenem
tekmovanju »ITHAKA« v Ljubljani.
.
Mia se je odločila, da bo svojo glasbeno pot nadaljevala v naslednjem
šolskem letu na umetniški gimnaziji v Kopru. Želimo ji veliko uspehov!
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