ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2012/2013
prejme

Kim Babič
Kim Babič je začel igrati kitaro v šolskem letu 2006/2007 na Glasbeni
šoli Koper pri profesorju Ivanu Evetoviču in kasneje nadaljeval pri profesorju
Svetlinu Markovu. V času svojega šolanja se je vseskozi izkazal za marljivega
in odgovornega učenca, vedno odprtega za nove ideje in izzive. Nastopal je
na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih, poleg solističnega igranja pa se
je aktivno vključeval tudi v različne komorne skupine - kitarski duo, trio,
kvintet in kitarski ansambel. Leta 2013 je v kitarskem triu s svojim
mentorjem Svetlinom Markovom in dijakom Umetniške gimnazije Koper
Markom Želkom sodeloval tudi na koncertu v okviru cikla Vivace v
organizaciji Društva prijateljev glasbe.
V zadnjih dveh letih se je Kim preizkusil tudi na tekmovanjih in
dosegel bronasto priznanje na 41. državnem tekmovanju Temsig in srebrno
priznanje na mednarodnem tekmovanju »Dnevi kitare« 2013 v Krškem. V
času šolanja se je udeleževal tudi različnih seminarjev in delavnic z
glasbeniki, kot so člani Tria Nahual in Sašo Lamut. Leta 2013 je uspešno
opravil sprejemni preizkus na Umetniški gimnaziji v Kopru.
Poleg klasične glasbe se Kim udejstvuje tudi na področju popularne
glasbe in aktivno nastopa na profesionalni ravni s skupino Orange juice
band, za katero je že napisal nekaj pesmi. S svojim glasbenim znanjem
pomaga tudi v svoji župniji v Marezigah.
Kim Babič je učenec, ki ga odlikujejo vsestranskost, samostojnost in
ustvarjalnost. Naprej ga žene velika želja po muziciranju, je vedno vesel
odkrivanja novih glasbenih svetov, zato je delo z njim vselej zanimivo in
navdihujoče.
Za vse dosežke je učiteljski zbor Glasbene šole Koper soglašal, da se Kimu
Babiču za šolsko leto 2012/2013 podeli nagrada šole - zlati violinski ključ.
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