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Jana Stanišić
Jana Stanišić je štirinajstletna učenka 8. razreda klavirja pri profesorici
Valentini Češnjevar.
V moj razred je vstopila pred manj kot dvema letoma. Takoj sem opazila
njeno energičnost, odločnost in zrelost. Kot nadarjena, odgovorna in
vodljiva učenka je v teh dveh letih predelala izjemno zahtevno snov ter
naredila velik korak naprej na svoji pianistični poti. Občinstvu se je uspešno
predstavila na več kot štiridesetih nastopih v Kopru, Izoli, Piranu, Sežani in
Poreču.
Največji letošnji uspeh je vsekakor Zlata plaketa in druga nagrada z
visokimi 99 točkami na državnem tekmovanju TEMSIG. O sugestivnosti in
prepričljivosti njenega tekmovalnega nastopa priča tudi posebna nagrada
za izvedbo slovenske skladbe, ki jo je priigrala z navdihnjeno interpretacijo
Dveh arabesk skladatelja Bojana Glavine. Svoj tekmovalni program je pred
kratkim posnela v Studiu Hendrix Radia Koper. Bila je ena od pianistk, ki je
Glasbeno šolo Koper predstavljala na gostovanju na Poljskem. Od letos
sodeluje s sošolko Nastasjo Češnjevar Ušumović v klavirskem duu. Marca
letos je uspešno opravila sprejemne preizkuse za umetniško gimnazijo in
bo naslednje leto nadaljevala učenje pri profesorici Valentini Češnjevar kot
dijakinja Gimnazije Koper.
Junija lani se je udeležila Mednarodnega tekmovanja »G. Tartini« v Piranu
in v ostri konkurenci dosegla prvo nagrado in drugo mesto s 95,67 točkami.
Dva meseca predtem pa se je udeležila Regijskega tekmovanja mladih
pianistov Primorske in kot najmlajša tekmovalka celotne kategorije
dosegla Zlato priznanje in tretje mesto s 95 točkami.
Jana se je do šolskega leta 2016/17 izobraževala na Vrhniki. V razredu
profesorice Kaje Stražar je uspešno tekmovala na šolskih in regijskih
tekmovanjih. Nekaj časa jo je učila tudi profesorica Nika Tkalec, ki je Jani
približala komorno muziciranje. V klavirskem triu K.A.J., kjer je igrala skupaj
s prijateljicama violinistko in violončelistko, je velikokrat nastopala v
Cankarjevem domu na Vrhniki. Za trio sta njihova učiteljica in Blaž Pucihar
napisala več skladb - najbolj prepoznavna ter največkrat izvajana je bila
skladba Dancing Twins. Poleg tria je Jana na Glasbeni šoli Vrhnika
spremljala številne učence godal ter nastopala s šolskim godalnim
kvartetom QUARTISSIMO ter zelo veliko sodelovala s pevskimi zbori.

Draga Jana, ne dvomim, da boš s svojo odločnostjo, zagnanostjo in
muzikalnostjo iz dneva v dan vztrajno tlakovala svojo glasbeno pot. Ne pozabi
pa, da je na tej poti veliko veliko trdega dela. Želim ti, da to delo zate postane
užitek, da ga z ljubeznijo do glasbe preoblikuješ v veselje - veselje ob vadenju,
ob odkrivanju novega, ob poslušanju glasbe. Upam, da ti bo sčasoma pot
postala enako pomembna kot cilj, ki ga imaš pred seboj, saj je prav to odlika
umetnika. Želim ti, da neguješ to seme umetnice v sebi. Na tvoji poti ti bom še
nekaj let vestno stala ob strani.
Tvoja profesorica
Valentina Češnjevar
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Jani Stanišić v
šolskem letu 2018/19 podeljuje zlati violinski ključ.

Dosedanji rezultati (pod mentorstvom profesorice Valentine Češnjevar):
1.
12. 3. 2019 - 48. TEMSIG (Jesenice):
Zlata plaketa, druga nagrada - 99 točk,
Posebna nagrada za izvedbo obvezne slovenske skladbe
(Dve arabeski skladatelja Bojana Glavine)
2.
5. 2. 2019 - 22. predtekmovanje Slovenije (Moste polje):
Priznanje za prehod na državno raven
3.
8. 6. 2018 - Mednarodno tekmovanje »Giuseppe Tartini« (Piran)
1. nagrada in medalja za drugo mesto - 95,67 točk
4.
11. 4. 2018 - Regijsko tekmovanje mladih pianistov Primorske (Sežana)
Zlato priznanje, tretje mesto - 95 točk
Dosežki iz časa šolanja na Vrhniki:
1.
V šestem razredu je Jano učila profesorica Nika Tkalec. Pod njenim
mentorstvom je tekmovala na Mednarodnem tekmovanju pianistov
»Memorijal Jurica Murai«.
2.
V petem razredu se je udeležila tekmovanja TEMSIG 2016. Na Regijskem
tekmovanju mladih pianistov okolice Ljubljane in Zasavja je osvojila prvo
mesto, hkrati pa je bila edina v svoji kategoriji, ki se je uvrstila naprej
na državno tekmovanje.
3.
V četrtem razredu se je udeležila Regijskega tekmovanja mladih pianistov
Primorske (2015) in prejela Zlato priznanje ter visoko drugo mesto.
4.
V tretjem razredu jo je poučevala učiteljica Kaja Stražar in v tem letu
se je udeležila lokalnega oziroma šolskega tekmovanja in bila prvo-uvrščena.

Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja
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