
Rodila se je leta 1999. Leta 2007 se je na Glasbeni šoli Izola začela učiti 
violončelo pri profesorju Antoniju Hajdinu. Od samega začetka učenja 
instrumenta je hitro napredovala in se tako že v prvem razredu predstavila 
kot solistka z virtuozno skladbo na reviji godal ZPGŠ.

V drugem letu šolanja se je že udeležila mednarodnega tekmovanja »Daleki 
akordi« v Splitu ter v svoji kategoriji osvojila prvo nagrado in prvo mesto. 
Izvrsten rezultat je tudi uspešno potrdila na koncertu prvonagrajencev v 
dvorani splitske Opere HNK. Leta 2010 se je udeležila mednarodnega 
tekmovanja v Padovi ter osvojila tretjo nagrado. Istega leta je nastopila na 
koncertu nagrajencev mednarodnih tekmovanj ZPGŠ. 

Od leta 2010 redno nastopa solistično, v orkestrih ter v ansamblu 
»Violoncello principale« na zaključnih šolskih in prestižnejših izvenšolskih 
nastopih ter koncertih. Naj omenimo nekatere:

»Podajmo si roko« glasbena matica Trst, Revija godalnih orkestrov in 
ansamblov ZPGŠ v Postojni, Revija godalnih orkestrov ZPGŠ v Novi Gorici, 
Otvoritev festivala Sladka Istra, 60. obletnica pediatričnega oddelka splošne 
bolnišnice Izola. Od leta 2009 do 2016 je redno nastopila na zaključnih 
koncertih GŠ Izola in GŠ Piran ter GŠ Koper. Za posebej pomemben nastop z 
ansamblom »Violoncello principale« šteje nastop za svetovno znan duo 
2cellos. 

Leta 2015 je bila izbrana za prvo violončelistko v Simfoničnem orkestru 
»Vladimir Lovec«, v katerem je kot članica nastopila na Reviji Slovenskih 
simfoničnih orkestrov, na več celovečernih koncertih v Avditoriju Portorož 
ter v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Redno se izpopolnjuje na seminarjih »Parnas« pri profesorici violončela 
Zdenki Kristl Marinič ter na »Poletni glasbeni akademiji v Izoli« pri 
profesorju Antoniju Hajdinu. Danes z lahkoto obvlada zahteven akademski 
solistični repertoar, ki ga suvereno in tehnično prepričljivo redno predstavlja 
na nastopih.
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Poleg glasbe se intenzivno ukvarja s plesom v plesni šoli »LAI« v Izoli, kjer 
izvaja zahtevne koreografije v skupinskem plesu in kot solistka. 

Aja Golob s svojo vsestransko aktivnostjo, nesporno predanostjo in 
odgovornostjo ter interesom za timsko delo pozitivno vpliva na okolje, 
sošolce in ne nazadnje na svoje učitelje. Poleg navedenih atributov bi veljalo 
izpostavili še enega, zlasti karakterističnega zanjo, to je njena skromnost. 

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper - podružnica Izola 
Aji Golob v šolskem letu 2015/16 podeljuje zlati violinski ključ.

Antonije Hajdin, prof.


