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Agnese obiskuje šesti razred Glasbene šole Koper pri učitelju Goranu 
Moskovskemu. Tolkala se je začela učiti pri 9-ih letih. Že v prvem razredu je 
pokazala nadpovprečno nadarjenost in veselje do učenja tolkal. Z izjemno voljo, 
vztrajnostjo, samoiniciativnostjo, velikim talentom, posluhom za ritem in čutom za 
glasbeno interpretacijo, pa tudi z zrelostjo, občutkom in spoštovanjem do 
inštrumenta je v vseh teh letih, bogatih z nastopi in tekmovanji, zrasla v izjemno 
tolkalistko. S prvo nagrado na državnem tekmovanju Temsig leta 2008 je postala 
prva učenka s tovrstnim uspehom v zgodovini Glasbene šole Koper in s tem 
postavila nov mejnik za inštrumente, ki so pogosto podcenjeni. Veliko je prispevala 
k promociji marimbe kot samostojnega koncertnega inštrumenta, ki je bil še pred 
kratkim na našem območju precej neznan. Program, ki ga izvaja, je za njena leta 
izjemno zahteven in se ga učenci običajno učijo v srednji šoli oziroma na akademiji. 
Udeležila se je seminarjev in privatnih delavnic z uglednimi mojstri tolkal, kot so: 
Ney Rosauro, Katarzyna Mycka, Nebojša Jovan Živković, Shoko Sakai, Barbara 
Kresnik, Haruka Fujii. Vsi so bili navdušeni nad njenim talentom in ji napovedali 
svetlo prihodnost v glasbeni karieri.

Agnese ne igra samo tolkal. Aktivno igra tudi klavir, kitaro, bas kitaro, pozavno, v 
naslednjem šolskem letu pa si želi vpisati tudi violončelo. Tekmovanja in nagrade, ki 
jih je prejela do sedaj, so:

Zlata plaketa, prva nagrada in najvišje doseženo število točk v vseh kategorijah je 
prejela na regijskem tekmovanju leta 2008 (TEMSIG). Nastopila je na koncertu 
prvonagrajencev v Trbovljah.
Na 37. tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG je prejela 1. nagrado, zlato 
priznanje in nastop na koncertu prvonagrajencev v Mariboru.
Leta 2009 je na mednarodnem tekmovanju Upolova svirel prejela 1. nagrado in 
zlato plaketo, leta 2010 pa srebrno plaketo.
Na 14. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG 2011 je z izjemnim 
nastopom prejela zlato plaketo, 1. nagrado in nagrado za najboljšo izvedeno 
obvezno skladbo v svoji kategoriji.
Na 40. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG pa je prejela zlato plaketo 
in 2. nagrado.
Istega leta je na Mednarodnem tekmovanju v Povolettu zasedla 2. mesto v svoji 
kategoriji.

Agnese Federica Gobbi

ZLATI VIOLINSKI KL  UČ
za šolsko leto 2011/2012

prejme

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER



ravnatelj GŠ Koper,
Iztok Babnik

pomočnica ravnatelja, 
Vanja Gregorič

Trenutno redno sodeluje s šolskim pihalnim orkestrom in šolskim godalnim 
orkestrom Glasbene šole Koper ter orkestrom »Vladimir Lovec«, brass bandom 
Glasbene šole Koper, orkestrom flavt Glasbene šole Koper in Mestnim pihalnim 
orkestrom POK.

Nastopala pa ni le v Sloveniji, ampak tudi v tujini (Italija, Avstrija, Nemčija, Švica). 
Imela je svoj recital ter sodelovala pri skladbi in snemanju skladbe za skupino 
Calegaria.

Vse povedano potrjuje, kako zelo predana in vestna glasbenica je Agnese, in 
zanesljivo bo takšna tudi v prihodnje, kar je največja nagrada in sreča za učitelja - 
zato je letošnja dobitnica zlatega violinskega ključa.


