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Gašper Jerman
Gašper Jerman se je rodil 23. januarja 2001 v Izoli. Septembra 2008 se je
vpisal v Glasbeno šolo Koper na oddelek v Marezigah, kjer je vstopil v razred
profesorja klarineta Aleša Groska, ki je takrat pričel poučevati na Glasbeni
šoli Koper. Najprej je začel z igranjem kljunaste flavte. Gašper je pridno,
vestno in odgovorno srkal vsa posredovana znanja ter učiteljeve napotke in
z naslednjim šolskim letom nadaljeval z učenjem klarineta. Že po dveh letih
se je udeležil regijskega tekmovanja za klarinet, kjer je prejel zlato priznanje
in najvišje število točk v svoji kategoriji. Letos zaključuje 8. razred klarineta
in višjo stopnjo osnovne glasbene šole. Svoje osnovno glasbeno
izobraževanje bo zaključil v razredu učitelja, ki ga je budno spremljal že ob
njegovih prvih tonih in taktih.
Gašper je nastopal na več kot 70-ih šolskih nastopih, srečanjih učencev
Glasbene šole Koper, podružnice Izola in podružnice Piran ter srečanjih
učencev klarineta in saksofona Zveze primorskih glasbenih šol. Pohvali se
lahko tudi z igranjem v različnih komornih zasedbah. Na Glasbeni šoli Koper
je sodeloval v kvartetu in kvintetu klarinetov, pod mentorstvom svojega
učitelja.
V šolskih letih 2012/13, 2013/14 in 2014/15 je sodeloval v Šolskem
pihalnem orkestru pod dirigentsko taktirko Aleša Groska. Od šolskega leta
2013/2014 sodeluje v KIP orkestru klarinetov, ki ga sestavljajo učenci in
učitelji Glasbene šole Koper, podružnice Izola in podružnice Piran. Prav tako
je sodeloval na vseh vajah, koncertih in snemanju CD-ja z orkestrom
klarinetov Zveze primorskih glasbenih šol pod vodstvom Aleša Groska.
Svoje orkestrske izkušnje in pridobljena znanja komornega igranja pa sedaj
tudi pridno nadgrajuje z glasbenim udejstvovanjem v Pihalnem orkestru
Marezige pod taktirko dirigenta Aleša Groska.
Z udeležbo na delavnicah o servisiranju klarineta si je pod budnim očesom
učitelja Karla Glavine pridobil potrebna znanja in veščine za izvedbo
osnovnih popravil klarineta. Gašper se je udeležil seminarjev za klarinet pri
prof. Dušanu Sodji, prof. mag. Bertram Eggeerju (Avstrija), prof. Seanu
Osbornu (Amerika), prof. Slavku Kovačiču in prof. Jožetu Kotarju.
Gašper se je udeležil regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, na
katerih je prejel zlata, srebrna in bronasta odličja ter 1. nagrade.

TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE 2011
- zlato priznanje z najvišjim številom točk v kategoriji
9. MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO,
Beograd, Srbija, marec 2012 - 1. nagrada
MEDNARODNO TEKMOVANJE SVIREL,
Štanjel, april 2012 - srebrna plaketa
TEMSIG 2013 - REGIJSKO TEKMOVANJE - zlato priznanje
TEMSIG 2013 - DRŽAVNO TEKMOVANJE - bronasta plaketa
MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALCEV,
Požarevac, Srbija 2014 - 1. nagrada
TEMSIG 2016 - REGIJSKO TEKMOVANJE - zlato priznanje
TEMSIG 2016 – DRŽAVNO TEKMOVANJE - bronasta plaketa
MEDNARODNO TEKMOVANJE SVIREL, april 2016 - srebrna plaketa
Nekaj tekmovalnih skladb je posnel na Radiu Koper, kjer je nastopil tudi v
oddaji Mladi primorski glasbeni talenti.
Ob zaključku vsakega šolskega leta je Gašper za svoje glasbeno
udejstvovanje prejel pohvale za odličen uspeh, nastopanje, tekmovanje ter
pohvale za igranje v komorni igri.
Vse našteto je zgolj kamenček v mozaiku Gašperjevega talenta in izjemne
radovednosti pri odkrivanju in soočanju z novimi glasbenimi izzivi. Zato
predlagam, da se Gašperju Jermanu za šolsko leto 2017/2018 podeli Zlati
violinski ključ Glasbene šole Koper.
Učitelj Aleš Grosek, prof.
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper
Gašperju Jermanu v šolskem letu 2017/18 podeljuje zlati violinski ključ.
Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja
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