ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2011/2012
prejme

Teja Udovič Kovačič
Teja je s poukom klavirja začela pri petih letih na Glasbeni šoli Koper, v razredu prof.
Selme Chicco Hajdin, kjer sedaj obiskuje 7. razred.
Nadpovprečno glasbeno nadarjenost je kazala od začetka svojega šolanja, ko je že
kot predšolska deklica z navdušenjem odkorakala na oder ter z lahkotnostjo in
suverenostjo izvajala že zahtevnejše skladbice. Kmalu je na glasbenih tekmovanjih
doma in v tujini navdušila in prepričala tudi mednarodne ocenjevalne komisije. »Iz te
punčke izvira čista glasba … prepričan sem, da bomo o njej še slišali,« je komentiral
član strokovne žirije, ko je kot osemletna nastopila na mednarodnem klavirskem
tekmovanju v Parizu.
Komaj devetletna se je predstavila kot solistka s komornim orkestrom »Vladimir
Lovec« na osrednji proslavi ob 60. obletnici Glasbene šole Koper, kjer je navdušila
publiko z izvedbo Mozartovega koncerta.
Danes ima za seboj prek sto javnih nastopov v Sloveniji in tujini. Za svoja leta izvaja
zelo zahteven repertoar, ki sega od virtuoznih kompozicij do liričnih skladb, kjer so
posebej razvidne njena čutna zrelost, tonska prefinjenost in muzikalnost.
Večkrat je sodelovala na poletnih šolah in delavnicah mednarodno priznanih
profesorjev. Svoje tekmovalne programe je redno snemala za arhiv Radia Koper ter
večkrat nastopila v oddaji Mladi primorski talenti.
Dosegla je izjemne uspehe na naslednjih klavirskih tekmovanjih:
- februarja 2007 je zmagala na Regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov Primorske v kategoriji začetnikov, prejela je zlato priznanje
in posebno nagrado za najbolj obetavnega tekmovalca v najnižji
kategoriji;
- maja 2007 je zmagala na Mednarodnem tekmovanju »Ithaka«
v Ljubljani, prejela absolutno 1. nagrado in dosegla najvišje število točk
v celotni disciplini za instrumente s tipkami;
- junija 2007 je prejela 1. nagrado na Mednarodnem tekmovanju
»Marco Fortini« v Bologni (Italiji);
- februarja 2008 je zmagala na Mednarodnem tekmovanju »A. Skrjabin«
v Parizu ter prejela absolutno 1. nagrado s posebno pohvalo
ocenjevalne komisije;
- maja 2008 je zmagala na Mednarodnem tekmovanju »Zlatko
Grgošević« v Zagrebu, prejela absolutno 1. nagrado, posebno nagrado
za najboljšo izvedbo skladbe hrvaškega skladatelja ter posebno
nagrado hrvaške EPTE;
- decembra 2008 je prejela 1. nagrado na Mednarodnem tekmovanju
»Premio Paolo Spincich« v Trstu;
- aprila 2009 je dosegla 1. mesto ter zlato priznanje na Tekmovanju
mladih pianistov Primorske;
- februarja 2010 je zmagala na Regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov Primorske ter prejela zlato priznanje in tri posebne
nagrade: za najvišje doseženo število točk v kategoriji in v celotni
disciplini klavir ter za izvedbo obvezne skladbe;
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- marca 2010 je zmagala na državnem tekmovanju TEMSIG, kjer je
prejela zlato plaketo in 1. nagrado ter dosegla vseh možnih 100 točk,
s tem pa tudi najvišje število točk v celotni disciplini klavir; prejela je
posebno nagrado za izvedbo obvezne skladbe ter za doseženih
100 točk. Kot zmagovalka državnega tekmovanja je nastopila v dvorani
Slovenske filharmonije v Ljubljani;
- decembra 2011 je na Mednarodnem tekmovanju »Premio Paolo
Spincich« v Trstu med 32 udeleženci v kategoriji do 14 let dosegla
2. mesto in 1. nagrado;
- letos marca je na Regijskem tekmovanju mladih pianistov Primorske
dosegla zlato priznanje, 1. nagrado ter vseh možnih 100 točk. Prejela je
obenem 3 posebne nagrade: za najboljši umetniški vtis, za doseženo
najvišje število točk na celotnem tekmovanju ter arhivsko snemanje
na Radiu Koper.
Teja se je pri osmih letih odločila, da poskusi še z igranjem harmonike, in sicer v
razredu svoje mame, mag. Erike Udovič Kovačič. Kmalu je svoj izrazit talent
pokazala tudi na tem glasbilu. Z občutkom za ton in vodenje meha ter s
prefinjenostjo v izražanju je s harmoniko dosegla naslednje odmevne rezultate:
- aprila 2007 je zmagala na 32. mednarodnem tekmovanju v Pulju in
prejela absolutno 1. nagrado;
- septembra 2007 je na 5. mednarodnem tekmovanju »Fisa…armonie«
v Trstu dosegla absolutno prvo mesto (99,33 točk) in prejela posebno
nagrado za najobetavnejšo mlado glasbenico;
- februarja 2011 je zmagala na Regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov Primorske in prejela zlato priznanje (99,25 točk) ter
posebno nagrado za izvedbo obvezne skladbe ne glede na kategorijo;
- marca 2011 je v Brežicah zmagala na državnem tekmovanju TEMSIG,
kjer je prejela zlato plaketo, 1. nagrado ter dosegla vseh možnih
100 točk in s tem tudi najvišje število točk v celotni disciplini harmonika.
Prejela je posebno nagrado za doseženih 100 točk. Kot zmagovalka
državnega tekmovanja je konec marca nastopila v dvorani Slovenske
filharmonije v Ljubljani;
- aprila 2011 se je udeležila 36. mednarodnega tekmovanja v Pulju in
v B kategoriji prejela absolutno 1. nagrado (97,44 točk) in veliki pokal
mesta Pulj za najvišje število točk v kategorijah Baby, A, B, C, D in E;
- septembra 2011 se je udeležila 36. mednarodnega tekmovanja »Citta di
Castelfidardo« in v kategoriji A (do 12 let) prejela absolutno prvo
nagrado (18,667/20) točk;
- oktobra 2011 je na 9. mednarodnem tekmovanju »FISA…ARMONIE«
v Trstu prejela absolutno 1. nagrado (97,66 točk);
- v novembru 2011 je na povabilo Glasbene mladine Slovenije kot
posebna gostja simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije s
harmoniko nastopila v veliki dvorani Cankarjevega doma.
Svoje tekmovalne programe je posnela v studiu Radia Koper. Kot gostja je s
harmoniko dvakrat nastopila v oddaji Mladi primorski talenti, junija 2011 pa je s
komornim godalnim orkestrom »Vladimir Lovec« kot solistka nastopila v
Pokrajinskem muzeju Koper.
Zanjo je klavir še vedno na prvem mestu, posveča mu največ časa in vaj, zanimivo ji
je odkrivati nove zvoke, barvne kombinacije in različne tehnike igranja. Pri
harmoniki ji je pa všeč, da lahko z mehom ustvarja ton, ga spreminja in vodi, kar ne
more početi na klavirju. Tako se ta dva instrumenta v njenem življenju že nekaj let
dopolnjujeta in ji tako omogočata bogato glasbeno izražanje.
Vsi v Glasbeni šoli Koper, tudi njeni učiteljici Selma Chicco Hajdin in Erika Udovič
Kovačič verjamemo, da se bo Tejin glasbeni biser še naprej brusil in oblikoval ter
zažarel v polnem sijaju.

pomočnica ravnatelja,
Vanja Gregorič

ravnatelj GŠ Koper,
Iztok Babnik

