
Gianni Dariš letos zaključuje osnovno glasbeno izobraževanje na Glasbeni 
šoli Koper. Tolkala je začel igrati pri osmih letih in kmalu opozoril nase s 
svojim talentom in predvsem željo po znanju. Kljub oddaljenosti je redno 
prihajal na ure, številne vaje ter nastope in tekmovanja. 

Z veseljem in navdušenostjo je priskočil na pomoč in se odzval prav 
vsakemu povabilu. Številna sodelovanja z zbori, orkestri in komornimi 
skup inami  ter  ansambl i  zahteva jo  ve l iko  odrekanja  in  
požrtvovalnosti,vendar je Gianni vsakemu klicu z veseljem in nasmehom 
odgovoril: »Seveda pridem!« 

Ravno želja in užitek v skupni igri sta Giannija vodila skozi glasbeno 
izobraževanje in po tem ga vsi najboljše poznajo. Kot solist se je preizkusil 
na tekmovanjih in vedno dosegal odlične rezultate (Temsig 2011 srebrno 
priznanje ter Temsig 2014 srebrno priznanje). Že pri svojih mladih letih 
velja za izkušenega orkestralnega glasbenika in vodjo sekcije za tolkala pri 
različnih orkestrih. Dejaven je tudi na področju popularne glasbe, kjer 
sodeluje s skupino Orange juice in koncertira na velikih odrih. Za študij 
glasbe se ni odločil, kajti njegove spretnosti segajo na različna področja. 
Igra tudi kitaro ter obožuje motorje. Ravno ta ljubezen do motorjev ga je 
odpeljala na Tehnično gimnazijo Koper, kjer zaključuje 1. letnik. 

Kljub temu pa Gianni ostaja zvest glasbi. Je redni član Pihalnega orkestra 
Marezige ter že omenjene skupine Orange juice. V času šolanja je igral v 
šolskem pihalnem orkestru, Simfoničnem orkestru Glasbene šole Koper, 
Simfoničnem orkestru Glasbene šole Koper in  Glasbene šole Vič Rudnik 
Ljubljana, Bobnarski skupini Glasbene šole Koper, Orkestru flavt ZPGŠ ter 
v mnogih drugih. 

Ob zaključku šolanja bo za Giannijem ostala velika praznina, kajti njegov 
prispevek vzornega učenca in discipliniranega glasbenika k delovanju 
šolskih orkestrov in komornih skupin je bil izjemen. Zagotovo pa lahko 
trdim, da bo tudi v prihodnosti z veseljem priskočil na pomoč, ko ga bomo 
povabili k sodelovanju in še naprej tkali prijateljske vezi. 
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Za izjemne uspehe in trud Glasbena šola Koper Ganniju Darišu v šolskem 
letu 2014/15 podeljuje zlati violinski ključ.
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