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PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER - PODRUŽNICA IZOLA

Zlati violinski ključ
ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 PREJME

Staša Galvani
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Staša Galvani
Pred osmimi leti, natančneje leta 2011, je v razred učiteljice Brede Pečnik Božič
vstopila tiha, majhna, simpatična deklica z imenom Staša.
Že na samem začetku šolanja, ko je prvič položila svoje drobne prstke na tipke, je
bilo začutiti, da v sebi nosi dar za glasbo.
Izkazalo se je, da to drži in da učiteljica ni bila v zmoti. Vsa leta je Staša negovala,
pridno brusila in razvijala svojo prefinjeno muzikalnost ter gojila tehnično
spretnost, jo izpopolnjevala in jo pripeljala do dovršene igre. V njenih
interpretacijah se prepletajo otroška fantazija, sramežljivost, igrivost pa tudi
zrelost.
Na oder je stopila nemalokrat. Vsakič znova in znova z željo po boljšem, lepšem,
dovršenem. Iskala je izraznost, gradila na samozavesti in skozi vse uspehe in
neuspehe ostala neomajna, željna napredka, zvesta svojemu instrumentu in
predana glasbenemu svetu.
Svoje znanje je kot nadarjena učenka štiri leta nadgrajevala v komorni igri. Izkazala
se je kot virtuozno spretna, suverena, zanesljiva in uspešna komorna glasbenica s
poglobljenim občutkom za frazo in zvok.
Njeni dosežki dosegajo vzorno raven tako na šolskih, izvenšolskih in razrednih
nastopih kot tudi na srečanjih klavirskega aktiva in zaključnih koncertih glasbene
šole Izola. Udeležila se je poletne šole pri profesorici Selmi Chicco Hajdin in igrala na
koncertu gostovanja učencev in učiteljev na Poljskem.
Staša letos zaključuje 8. r. klavirja in s tem višjo stopnjo osnovne glasbene šole. V
celotnem obdobju šolanja je bila odlična učenka.
Odlikuje jo marljivo, vestno, požrtvovalno delo in želja po popolnosti. Svoje znanje
bo še naprej plemenitila na umetniški gimnaziji v Kopru, kjer je letos uspešno
opravila sprejemni preizkus.
Za vse dosedanje uspehe ji čestita in želi, da bi jo glasba še dolgo spremljala in
osrečevala na življenjski poti, saj bi bilo življenje brez glasbe napaka.
Učiteljica
Breda Pečnik Božič
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper - podružnica Izola Staši
Galvani v šolskem letu 2018/19 podeljuje zlati violinski ključ.
Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper
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