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PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER

Zlati violinski ključ
ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 PREJME

KITARSKI DUO MODRI ZVEZDI

Veronika Kopačin in Taša Troha

Koper, 28. maja 2019

KITARSKI DUO MODRI ZVEZDI – VERONIKA KOPAČIN in TAŠA TROHA
Veronika in Taša sta že od samega začetka šolanja na glasbeni šoli kazali veliko
mero prizadevnosti in vztrajnosti. Z veliko radovednostjo in navdušenjem sta
vse do danes sprejemali nova znanja ter vselej z dobro voljo.
Kot solistki sta se izkazovali na številnih šolskih nastopih, nastopih v okviru
Zveze primorskih glasbenih šol in drugje, na tematskih nastopih v čast
skladateljic Marie Linnemann in Tatiane Stachak ter skladatelja Aleša
Strajnarja. Vzporedno s tem pa sta pridno obiskovali balet pri Manjani
Milostnik, violino pri učiteljici Sonji Horvat in violo pri Cristini Verità, Rock band
pod mentorstvom Boštjana Adrejca ter orkester kitar pri Svetlinu Markovu.
V tretjem razredu kitare sta prvič poskusili igrati skupaj. Pokazalo se je, da sta se
njuna sicer različna karakterja izredno ujela in v nadaljevanju dobro
dopolnjevala. Postali sta dobri prijateljici vse do danes in njuno igranje se je s
tem še bolj poglabljalo v nadvse pozitivno sinergijo.
Veronika in Taša sta v času šolanja popestrili številne prireditve, kot so otvoritve
fotografskih in slikarskih razstav, predstavitve novonastalih knjig v Osrednji
mestni knjižnici in knjigarni Libris, protokolarna in zgodovinska obeležja
Mestne občine Koper in Pokrajinskega arhiva Koper, obeležja Luke Koper,
prireditev Živeti s pristaniščem, manjše prireditve ter veliki kongresi Univerze
na Primorskem - Pedagoške fakultete Koper in še bi lahko naštevali …
Njuni nastopi so prireditvam dodali toplino, prežeto z mladostniško intuicijo.
Odprli sta nove horizonte in dodali prireditvam kulturno noto. Namen je bil
oplemenititi okolje z iskrenim igranjem, ne glede na to, ali so ju poslušali ljudje,
ki se ukvarjajo z glasbo, ali preprosti poslušalci.
Vse to jima je dobro uspevalo, kar so vedno znova potrjevali zadovoljni
poslušalci.
Učitelj
Friderik King
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Veroniki Kopačin in
Taši Troha v šolskem letu 2018/19 podeljuje zlati violinski ključ.
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