ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2009/2010
prejme

Eva Grahonja
Eva je že enajst let učenka naše šole in se je zlasti v zadnjih dveh letih, od trdne
odločitve za profesionalni študij harfe, razvila v odlično mlado glasbenico in
krasno osebo. Z ljubeznijo je predana glasbi in zelo odprta do ljudi − sošolk,
prijateljev … Prav ta njena sposobnost povezovanja v dobre odnose je v letih
njenega šolanja zelo obogatila naš harfistični razred. Sedaj kot najstarejša
povezuje sošolke v dober tim. Vedno je z navdušenjem pripravljena na
sodelovanje, pomoč in na ustvarjanje v vseh skupnih projektih (Ustvarjalne
harfistične matineje z Anjo in z Lučko, Šola ustvarjalnega življenja skozi
umetnost …)
Vsa leta je veliko nastopala na šolskih in izvenšolskih nastopih solistično, v
kvartetu harf in v drugih komornih zasedbah. Sodeluje z Godalnim orkestrom
umetniške gimnazije "Vladimir Lovec", pohvaljena pa je bila tudi za sodelovanje
z Mladinskim simfoničnim orkestrom iz Nemčije poleti 2009. S harfo je znatno
obogatila literarni večer v spomin Ludovike Kalan v piranskem gledališču leta
2009 ter dve otvoritvi razstave.
Vedno se je željno udeleževala seminarjev za harfo in tako črpala znanje
profesorjev Sirin Pancaroglu, Daliborja Bernatoviča, Anje Gaberc, Patrizie
Tassini itd. Pri profesorici Patrizii Tassini se je izpopolnjevala septembra 2008 v
"Music Master Classes" v Gorici; v šolskih letih 2008/09 ter 2009/10 pa se je
udeležila njenega letnega kurza prav tako v Gorici − Italija.
Leta 2009 je sodelovala na UPOL Orkesterkampu.
Od leta 2003 se je redno uspešno udeleževala regijskih (dve) in državnih (tri)
tekmovanj (TEMSIG), letos in 2007 pa se je uspešno udeležila tudi 1. in 2.
mednarodnega tekmovanja za harfo v Velenju ter 2007 prejela zlato plaketo.
Eva ob svojem igranju izžareva glasbo, v odnosu do ljudi pa veselje, ljubezen in
navdušenje. Veselimo se, da se je odločila za smer študija, s katerim bo
obogatila naše glasbeniške in upajmo tudi pedagoške vrste ter ji s priznanjem
Zlati violinski ključ želimo vse najboljše na njeni življenjski poti!
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