Vid Ibic je prestopil prag Glasbene šole Koper leta 2007, ko se je kot
petleten fantič vpisal k pouku predšolske glasbene vzgoje. Že leto zatem je
pričel s poukom klavirja v razredu profesorice Valentine Češnjevar ter
nadaljeval vse do 6. razreda. Glasbeno izobraževanje je nato zaupal
profesorici Selmi Chicco Hajdin, pri kateri sedaj zaključuje 8. razred
klavirja ter s tem tudi višjo stopnjo osnovnega glasbenega izobraževanja.
Vid je svoj glasbeni talent kazal že na prvih klavirskih nastopih, ko je
navdušil poslušalce s svojo muzikalnostjo in barvitostjo izvedb. Kmalu se
je začel udeleževati tekmovanj in dosegal vidne uspehe. Sodeloval je na
številnih internih in javnih nastopih, srečanjih, gostovanjih ter na
pomembnejših prireditvah glasbene šole. Vid je danes že zelo napreden
mladi pianist, ki izvaja zahteven koncertni repertoar z veliko pianistično
suverenostjo ter izvirno interpretacijo, ki vedno pritegne poslušalca.
Izpopolnjeval se je na številnih poletnih šolah in klavirskih seminarjih
priznanih glasbenih umetnikov.
V osmih letih izobraževanja se lahko pohvali z udeležbo na štirinajstih
tekmovanjih, kjer je dosegel vidne uspehe:
l leta 2009 je prejel 2. nagrado na Mednarodnem klavirskem
tekmovanju »Paolo Spincich« v Trstu (Italiji);
l leta 2010 je prejel 2. nagrado na Mednarodnem tekmovanju za mlade
pianiste Premio »Isola del sole«;
l leta 2011 je dosegel 1. mesto in prejel absolutno 1. nagrado (98 točk
od možnih 100) na 2. Mednarodnem tekmovanju »Antonio Salieri« v
Legnagu (Italiji);
l leta 2012 je na Regijskem tekmovanju mladih pianistov Primorske
dosegel 1. mesto, zlato priznanje, 1. nagrado in 2 posebni nagradi: za
najmlajšega obetavnega pianista ter arhivsko snemanje na Radiu
Koper - Capodistria;
l istega leta je prejel tudi 1. nagrado (97 točk) na 3. Mednarodnem
tekmovanju »Antonio Salieri« v Legnagu (Italiji) ;

l istega leta se je udeležil še 7. Mednarodnega tekmovanja mladih pianistov
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»Zlatko Grgošević« v Zagrebu (Hrvaška), kjer je dosegel 1. mesto ter prejel
absolutno 1. nagrado in tudi posebno nagrado za izvedbo skladbe dunajske
klasike »Molly Joo- Mathe«;
leta 2013 je na 42. regijskem tekmovanju TEMSIG dosegel 1. mesto, zlato
priznanje ter vseh možnih 100 točk;
zatem je na državnem tekmovanju TEMSIG prejel zlato plaketo (96, 33 točk);
leta 2014 je na 4. Mednarodnem koroškem klavirskem tekmovanju dosegel
1. mesto in prejel zlato nagrado;
leta 2015 je na 4. Mednarodnem tekmovanju za pianiste »Ivan Rijavec«
dosegel 1. mesto in absolutno 1. nagrado (98 točk);
leta 2015 je na Primorskem tekmovanju mladih pianistov ponovno dosegel
1. mesto, zlato priznanje z vsemi možnimi 100 točkami ter posebno
priznanje za najvišje ocenjenega tekmovalca vseh kategorij;
istega leta se je na 7. Mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov »Citta'
di Treviso« (Italija) uvrstil na 4. mesto ter prejel 2. nagrado v konkurenci
osemnajstih pianistov iz sedmih držav;
v istem šolskem letu se je udeležil tudi dobrodelne revije »Otroci otrokom« v
organizaciji Zveze Lions klubov Slovenije, kjer je bil izbran za nastop na
svečani zaključni reviji v Ljubljani;
letos se je udeležil 45. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Republike
Slovenjie TEMSIG, kjer je prejel zlato priznanje;
zatem je na državni ravni tekmovanja TEMSIG prepričljivo zmagal z
99 točkami od možnih 100 in tako prejel zlato plaketo ter 1. nagrado. Prejel je
tudi posebno nagrado - snemanje dveh izbranih skladb v profesionalnem
snemalnem studiu »Pianoroom«. Kot edini predstavnik Glasbene šole Koper
je očaral publiko tudi na slovesnem koncertu prvonagrajencev TEMSIG-a v
Mariboru;

Po izjemnem uspehu na državnem tekmovanju je Vid prejel povabilo, da se
junija 2016 predstavi s samostojnim recitalom v Viteški dvorani mariborskega
gradu znotraj niza koncertov, imenovanega »Poletne muzejske noči klavirske
glasbe«, ob 170. obletnici Lisztovega koncertiranja v Mariboru.
Vid bo v prihodnjem šolskem letu nadaljeval glasbeno pot na Gimnaziji Koper,
kjer bo obiskoval vzporedno glasbeno izobraževanje po programu Umetniške
gimnazije.
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper
Vidu Ibicu v šolskem letu 2015/16 podeljuje zlati violinski ključ.
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