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Jan Malej
je učenec z izrednimi kvalitetami, zato sem prepričan, da bi lahko v življenju
počel karkoli.
Predvsem pa me vsakič preseneti njegova odgovornost in odločnost, s
katero se loti vsakega novega izziva. Pri najinem pouku je poleg dela vedno
nekaj časa za pogovor. Po navadi me premami radovednost, kaj vse Jan
razmišlja in dela poleg igranja na klarinet. In vsakič sproti z zanimanjem
poslušam, s katerimi izzivi se trenutno spopada. Teh mu nikoli ne zmanjka.
Najraje ima tiste, povezane z matematiko, fiziko, robotiko, morjem in
vetrom, včasih pa tudi tiste, pri katerih zadiši iz domače pečice.
Matematika predstavlja v Janovem življenju enega največjih izzivov. Lansko
leto je recimo zmagal na državnem tekmovanju iz matematike. S skupino
RoboSončki se redno udeležuje mednarodnih in državnih tekmovanj, s
katerih se vračajo z vedno novimi zmagami.
V glasbi ni nič drugače. Izjemno hitro dojemanje in nadgrajevanje
tehničnega znanja ter razumevanje glasbe je Jana s pomočjo njegove
zavidljive delavnosti, doslednosti in vztrajnosti pripeljalo do številnih
solističnih nastopov, nastopov v različnih komornih sestavih in orkestrih. Je
dobitnik treh zlatih, dveh srebrnih in enega bronastega priznanja z regijskih
in državnih tekmovanj. Kljub temu, da z glasbenim izobraževanjem ne bo
nadaljeval na srednji stopnji, je Jan prepričan, da bo glasba ostala njegova
zvesta spremljevalka tudi v prihodnje, saj na vajah v orkestru in komornih
skupinah neizmerno uživa v družbi svojih vrstnikov.

Učitelj Borut Vatovec

Trio Vivace
Trio Vivace je nastal na pobudo skladatelja Bojana Glavine ob predstavitvi
njegovih del za klarinet, violino in klavir na Klavirskih dnevih v Laškem leta
2013 v organizaciji Društva klavirskih pedagogov Epta-Slovenije. Daša si je
zaželela, da bi igrala s svojo sošolko, izjemno violinistko Niko Lucijo iz
razreda Tinkare Marinac, v druščino pa smo povabili še leto starejšega
nadarjenega klarinetista Jana Maleja iz razreda Boruta Vatovca. Njihovi prvi
nastopi so z zavzetim muziciranjem takoj očarali občinstvo. Kljub številnim
aktivnostim so vsi trije mladi glasbeniki v triu začutili poseben izziv in
nadaljevali z delom tudi naslednje šolsko leto, ko so pripravili svoj zaključni
koncert. V lanskem šolskem letu so posneli svoj CD, štiri skladbe pa so
posneli tudi na Radiu Koper, ki so bile predvajane v sklopu oddaj za mlade
glasbenike. Nastopili so na lanskem zaključnem koncertu Glasbene šole
Koper in številnih razrednih, šolskih in izvenšolskih nastopih.
Trio Vivace v zasedbi Nika Lucija Frank - violina, Jan Malej - klarinet in Daša
Sedmak - klavir izvaja glasbo kvalitetno, očarljivo in mladostno zagnano in
si za zgled presežnih uspehov zasluži najvišje priznanje Glasbene šole Koper
- Zlati violinski ključ.

Mentorica Nuša Gregorič

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Janu Maleju
v šolskem letu 2016/17 podeljuje zlati violinski ključ.
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