Andreja Gregorič obiskuje Glasbeno šolo Koper že deseto leto. Letos
zaključuje 8. razred klavirja ter tako tudi višjo stopnjo osnovnega
glasbenega izobraževanja v razredu profesorice klavirja Selme Chicco
Hajdin.
S prvimi glasbenimi koraki je pričela pri treh letih in pol, ko se je z
radovednostjo učila na klavirju prve skladbice po posluhu. Njena
učiteljica je takoj opazila, da gre za živahno, temperamentno malo deklico
z izostrenim glasbenim posluhom ter bujno domišljijo. Skladbice so na
nastopih zvenele tako, da ne bi nikoli rekli, da gre za drobno deklico, ki pod
klavirjem z nogami ne doseže niti pručke.
Pri petih letih je vstopila v Glasbeno šolo. Obiskovala je istočasno
predšolsko glasbeno vzgojo in otroški pevski zbor. Leto kasneje se je
vpisala tudi k pouku klavirja ter v baletno pripravnico pri učiteljici baleta
Manjani Milostnik.
V šol. l. 2009/10 in 2010/11 se je v času porodniškega dopusta profesorice
Selme Chicco Hajdin izobraževala v razredu profesorice Nives Pavlič.
Že od samega začetka izobraževanja je bila pri klavirju vzorna učenka.
Redno in zelo uspešno je sodelovala na številnih internih in javnih
nastopih ter na pomembnejših prireditvah in gostovanjih glasbene šole.
Skupaj šteje čez sto nastopov s klavirjem, kjer je izvajala za svojo starost
zelo zahteven repertoar. Udeležila se je različnih tekmovanj, kjer je s
svojim temperamentom, muzikalnostjo in tehnično suverenostjo
prepričala mnoge strokovne žirije na regijski, državni in mednarodni
ravni.
Prejela je naslednja priznanja in nagrade:
l komaj sedemletna je na Tekmovanju mladih pianistov Primorske leta
2009 dosegla zlato priznanje, 1. mesto, vseh možnih 100 točk ter
posebno priznanje za najvišje doseženo število točk na celotnem
tekmovanju;
l leta 2010 je prejela 2. nagrado, 94 točk na Mednarodnem klavirskem
tekmovanju »P. Spincich« v Trstu (Italiji);
l leta 2011 je prejela 1. nagrado, 96 točk ter dosegla 2. mesto na
Mednarodnem tekmovanju »A. Salieri« v Legnagu (Italiji);

l leta 2011 je na Mednarodnem klavirskem tekmovanju »P. Spincich« v

Trstu (Italiji) dosegla 1. nagrado, 97 točk ter prav tako 2. mesto med 26
udeleženci iz štirih evropskih držav;
l leta 2012 je na Regijskem tekmovanju mladih pianistov Primorske prejela
zlato priznanje, 97,66 točk in dosegla 2. mesto med 22 udeleženci;
l leta 2014 je na Regijskem tekmovanju TEMSIG tekmovala v disciplini
klavirski duo skupaj z Ano Grzetič, pod imenom »GR.AN. DUO«. Dosegli
sta 1. mesto, zlato priznanje, 98,33 točk ter posebno nagrado za
najobetavnejši duo na tekmovanju;
l nato se je isti duo udeležil državnega tekmovanja TEMSIG, kjer je med
sedemnajstimi prepričljivo zmagal z 99 točkami ter tako prejel zlato
plaketo, 1. nagrado ter posebno priznanje žirije za najboljšo izvedbo
obvezne skladbe. GR.AN. DUO je zablestel tudi na svečanem koncertu
prvonagrajencev TEMSIG-a, kjer je zastopal Glasbeno šolo Koper.
Svoje tekmovalne programe je vsako leto tudi zelo uspešno posnela v studiu
Radia Koper in večkrat nastopila v glasbeni oddaji Radia Koper »MLADI
PRIMORSKI TALENTI«.
Nekajkrat se je udeležila poletnih klavirskih šol in drugih seminarjev priznanih
glasbenikov in pedagogov.
V toku glasbenega šolanja je bila aktivna kot komorna glasbenica tudi v drugih
zasedbah. Izredno uspešno se je predstavila v duu z violončelom ter v duu s
harmoniko.
Andreja neprekinjeno poje v otroških in mladinskih zborih Glasbene šole
Koper že 10 let. Med leti 2006 in 2011 je pela v Otroškem pevskem zboru GŠ
Koper pod vodstvom profesorice Vanje Gregorič, od 2011 dalje pa je pevka
Mladinskega pevskega zbora in zadnja tri leta tudi Dekliškega pevskega zbora
GŠ Koper pod vodstvom profesorice Maje Cilenšek. Z zbori se je udeležila vseh
največjih projektov in tekmovanj.
Andreja letos zaključuje tudi višjo stopnjo programa baleta. V desetih letih
obiskovanja baleta je sodelovala na različnih plesnih nastopih in na zaključnih
baletnih predstavah. Dokazala je, da je lahko tudi nemogoče včasih mogoče. V
baletni predstavi Morska simfonija je imela namreč dvojno vlogo, saj je
nastopila kot baletna plesalka in hkrati tudi pevka pevskega zbora, ki je
sodeloval v skupnem projektu in tako združila dve glasbeni dejavnosti, ki sta jo
vsa leta obiskovanja glasbene šole poleg klavirja dodatno osrečevali.
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper
Andreji Gregorič v šolskem letu 2015/16 podeljuje zlati violinski ključ.
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