ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2010/2011
prejme

Sandra Boršič
Sandra Boršič je učenka 7. razreda klavirja in letos končuje osnovno glasbeno
izobraževanje ter devetletko. Šolanje nadaljuje na umetniški gimnaziji v Kopru.
Klavir se je pričela učiti pri Darji Peroša. Od drugega do petega razreda jo je
poučevala Daniela Masliuk, v 6. razredu pa najprej Sanja Šehić, nato Rok Palčič,
od novembra 2009 pa z veseljem ustvarjata skupaj z učiteljico Nušo Gregorič.
Sandra je bila v času šolanja zavzeta učenka. Veliko je nastopala, večkrat s
samostojnimi večeri, izkazala se je tudi s klavirskimi spremljavami. Vsa leta se je
udeleževala seminarjev, študijskih skupin in poletnih šol v organizaciji Glasbene
šole Koper. Udeležila se je regijskega tekmovanja na Vrhniki, kjer je prejela
srebrno priznanje, ter kar treh mednarodnih tekmovanj v Trstu, Bologni in
Gradežu. V letošnjem letu je bila aktivna v klavirskem duu z Evo Veršič ter v triu s
klarinetistko Samanto Škorja in violinistko Ano Trebše. Trio se je udeležil
regijskega tekmovanja v Postojni in prejel zlato priznanje. Uspešno je opravila
tudi sprejemni izpit na umetniško gimnazijo in se udeležila gostovanja koprskih
pianistov v Gironi v Španiji.
Veliko je nastopala ob različnih priložnostih na svoji osnovni šoli v Pradah, tudi
ob svečanem obeležju 100-letnice šole. V svojem okolju se je izkazala kot
aktivna glasbenica, pomaga voditi otroški cerkveni zbor ter redno igra orgle
(kot samouk) pri bogoslužju ter spremlja cerkveni zbor.
Sandra Boršič se je izkazala za zavzeto učenko, predano glasbi. Zna motivirati
tudi svoje vrstnike. Skromna je in ve, da se mora še veliko naučiti. Za vse našteto
ji Glasbena šola Koper podeljuje Zlati violinski ključ za leto 2010/11, učiteljica
Nuša Gregorič pa ji želi veliko uspeha pri študiju in srečnih izbir v življenju ter da
bi vedno črpala navdih za glasbo iz svojega nalezljivega navdušenja.
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