ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2008/2009
prejme

Nika Toškan
Nika Toškan, rojena 7. 4. 1997, obiskuje pouk violine v razredu prof. Tinkare
Palčič peto leto. V tem času je pokazala vsestransko predanost glasbi. Poleg violine in
teorije namreč obiskuje pouk baleta, poje v dveh pevskih zborih (MePz in
osnovnošolski zbor), igra v Godalnem orkestru Vladimir Lovec in godalnem kvartetu.
Obenem je tudi članica folklorne in gledališke skupine v osnovni šoli. Redno nastopa
na šolskih in izvenšolskih nastopih, uspešno se je udeležila tudi kar nekaj tekmovanj,
regijskih, državnih in mednarodnih, kjer je dosegla vidne rezultate. Med njimi velja
omeniti Tekmovanje Leona Pfeiferja, na katerem je pred dvema letoma dobila prvo
nagrado in posebno nagrado, prav tako je leto kasneje na mednarodnem
tekmovanju v Citta` di Pieve di Soligo dobila absolutno prvo nagrado. Na letošnjem
Regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske si je prislužila 100 točk in zlato
plaketo ter s prvo nagrado potrdila svoje znanje tudi na državni ravni.
Na slavnostnem koncertu ob 60-letnici glasbene šole Koper je v Avditoriju Portorož
kot solistka nastopila z Godalnim orkestrom Vladimir Lovec.
Nika ima v petih letih za seboj vrsto uspešnih nastopov tako samostojnih kot tudi s
kvartetom, orkestrom, zborom, baletom … Je zanesljiva in vestna učenka, vedno
pripravljena na sodelovanje, njena ljubezen do glasbe pa je iz leta v leto bolj izrazita.
Zelo hitro napreduje in vedno več časa posveča glasbeni šoli, predvsem violini.
Kljub pomanjkanju prostega časa pa najde trenutke zase in za izražanje svoje
ustvarjalnosti tudi na drugih področjih: Nika zelo lepo riše, rada posluša glasbo in
bere, predvsem Harrya Potterja. V zadnjem času z velikim navdušenjem pleše hip
hop ter povsem samoiniciativno in za svojo dušo igra v duetu s svojim prijateljem,
harmonikarjem Tomažem Boškinom.
Rada ima konje in si želi, da bi nekega dne lahko obiskovala tečaj jahanja, a ji
trenutno zmanjkuje časa za še eno aktivnost. Poleg tega si neredko vzame čas za
pomoč sošolcem pri učenju in je nasploh vedno pripravljena priskočiti na pomoč.
Nika je prijeten in živahen otrok, je odprta, družabna in ima neverjetno
veliko energije. Za svojih dvanajst let zelo zrelo pristopa k vsem svojim obveznostim
in se z veliko mero samokritičnosti loteva svojih nalog, pri tem pa je zelo samostojna
in odločna. Ima pa še eno veliko željo: da bi čim prej malo zrasla, da bi dobila večjo
violino, ki lepše in boljše zveni …
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