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Andreja Miknić je od leta 2010 učenka naše šole. V desetih letih šolanja se
je iz komaj osemletne deklice razvila v odlično mlado glasbenico in krasno
osebo.
V vseh teh letih je bil njen šolski uspeh odličen. Poleg nadarjenosti je kmalu
pokazala izredno voljo, vztrajnost in resnost pri delu. To dokazujejo tudi
številni šolski in izvenšolski nastopi, ki jih je vedno opravila zanesljivo in za
poslušalce navdušujoče.
Tudi na tekmovanjih je bilo tako, saj v njeni zbirki najdemo kar 3 zlata
priznanja z regijskih tekmovanj ter 2 srebrni in 1 bronasto priznanje
državnega tekmovanja TEMSIG. Zadnje med njimi je srebrno priznanje
državnega tekmovanja v šolskem letu 2018/19, kjer se je Andreja kot
učenka glasbene šole v 2. a kategoriji več kot uspešno pomerila z vrstniki
srednješolskih glasbenih ustanov Slovenije.
Poleg solističnega igranja Andrejo navdušuje tudi igranje v komornih
zasedbah in orkestrih. Je nepogrešljiva članica kvarteta klarinetov, ki se je
tudi z njeno pomočjo v zadnjih letih razvil v izvrstno in homogeno komorno
zasedbo, ki s svojim širokim repertoarjem popestri številne prireditve na
šoli in izven nje. Sodeluje tudi v Orkestru klarinetov glasbene šole Koper podružnic Izole in Piran.
Tako kot na inštrumentalnem je Andreja že od samega začetka šolanja na
Glasbeni šoli Koper zelo uspešna učenka tudi na pevskem področju. V vseh
teh letih je redno sodelovala v otroškem, mladinskem in dekliškem zboru
Glasbene šole Koper. V razredu učitelja Andreja Makorja obiskuje pouk
petja.
Svoje bogato glasbeno znanje bi Andreja rada še nadgradila, zato se v
prihodnjem šolskem letu vpisuje na umetniško gimnazijo Koper.
Borut Vatovec
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Andreji Miknić v
šolskem letu 2019/20 podeljuje zlati violinski ključ.
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