ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2007/2008
prejme

Luka Batista
je kitarist, ki je v osmih letih šolanja na GŠ Koper pokazal in dokazal veliko.
Skozi celotno glasbeno šolanje ni bilo teme v kitarski glasbi ali nasploh v glasbi, ki ga
ne bi zanimala. Kljub temu, da ne stanuje v bližini Kopra, je s pomočjo staršev
posvečal glasbeni šoli vso potrebno voljo in čas ter prihajal ne samo redno, temveč
tudi izredno.
Veliko je nastopal na izvenšolskih nastopih, ki jih je vedno opravil zanesljivo
in za poslušalce navdušujoče. Sodeloval je v raznih komornih zasedbah (tudi kot
učenec klarineta), predvsem pa je postal opazen v duu z učencem Ivanom Umerjem.
Nastopal je na izvenšolskih nastopih od Ankarana do Portoroža ter v okviru ZPGŠ.
Dodatno se je izpopolnjeval na kitarskih seminarjih Kitarika in Trio Nahual,
opravil dva razreda klarineta pri Gianfrancu Stancichu ter obiskoval dodaten pouk
kompozicije pri prof. Ambrožu Čopiju. Kvalitetno in uspešno je opravil tudi
sprejemne izpite na UG.
Izven glasbene šole igra Luka že nekaj let s svojim očetom Vladom Batisto v
duu kitara - violina in drugimi etno-jazz skupinami. Z njimi je sodeloval na koncertih
od Cankarjevega doma do Avditorija Portorož in snemal za RA Koper. Pred kratkim
je sodeloval kot gost na klasični kitari z Obalnim komornim orkestrom ter etno-jazz
skupino Bonaventura. Sprva kot kitarist in kasneje kot bas kitarist je postal član
pihalnega orkestra Marezige. Aktivno sodeluje tudi v osnovnošolskem ansamblu
pod vodstvom Damjana Pobege ter aktivno pomaga s kitarsko igro na šolskih
prireditvah.
Luka je sadež glasbene šole, ki se je z vsemi obkrožajočimi glasbenimi vplivi
v času svojega glasbenega zorenja na GŠ Koper in doma razvil in se še naprej razvija
v kvalitetnega kitarista in nedvomno tudi vsestranskega glasbenika.
Glede na vse zunanje nastope, ki jih je za GŠ Koper z veseljem in
entuziazmom kvalitetno opravil - solistično ali v komorni igri, si zasluži pomembno
priznanje GŠ Koper - Zlati violinski ključ.
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