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Ko je Katja vstopila v glasbeno šolo in pričela z igranjem flavte, me je vsako
uro prijetno razveseljevala njena ljubezen do glasbenega izražanja, njen
odgovoren odnos do vsega, kar počne, ter njena mirna vztrajnost pri
premagovanju ovir. V vseh teh letih občudujem tudi njen talent in
neomajno veselje do jadranja. Je namreč izvrstna jadralka, ki ne izpusti
nobenega treninga ali jadralne regate. Kljub njeni vsestranski nadarjenosti,
ki jo izkazuje tudi pri šolskih predmetih in številnih šolskih tekmovanjih,
ostaja skromna, notranje mirna in predana svoji poti.
Pri igranju flavte je že od malega kazala svoj prefinjen občutek za
oblikovanje zvoka, prilagodljivo izražanje in hkrati vživljanje v pestro paleto
občutkov. S svojo tenkočutnostjo se je vedno v polnosti izrazila tako pri
solističnem igranju kot igranju v komornih zasedbah ali orkestrih. Zelo rada
nastopa in svobodno predaja svoja občutja občinstvu tako na šolskih kot na
izvenšolskih nastopih. Z muzikalnostjo in ljubeznijo do igranja flavte vedno
znova očara občinstvo.
Katji nikoli niso bile odveč tudi številne dodatne vaje in velikokrat se je
zgodilo, da naju je s korepetitorjem Nelfijem Palisko s svojim izpovednim
igranjem prijetno presenetila. Včasih celo tako šokirala, da sva oba kar
obnemela in z navdušenjem občudovala njeno izvrstno tehnično igro ter
predano muziciranje.
Katja se je v vseh šestih letih igranja flavte zelo rada udeleževala številnih
flavtističnih aktivnosti. Od 2. razreda flavte dalje je igrala in nastopala z
orkestrom flavt Glasbene šole Koper (od leta 2015 do 2017), s katerim je
nastopala tudi v Trstu (19. 12. 2016 - Trieste Flute Day). V letih 2016 in 2017
je bila članica ansambla flavt Biseri. Novembra 2016 in novembra 2018 se je
aktivno udeležila 4. in 5. mednarodnega združevanja mladih flavtistov
FlavtIstra, kjer je za svoj solistični nastop na festivalu prejela stimulativna
mnenja priznanih flavtistov. Januarja 2019 je v dvorani Sv. Frančiška
nastopala kot solistka, v duetu s klarinetistko Saro Reja in z godalnim
orkestrom Glasbene šole Koper. Aprila 2019 se je kot članica tria (Katja
Filipič - flavta, Sara Reja - klarinet in Vid Božič - klavir) udeležila gostovanja v
Bialystoku na Poljskem. Decembra 2019 je zaigrala v Slovenskem
nacionalnem mladinskem orkestru v okviru projekta KRESLINOVANJE v
Cankarjevem domu.

Tudi v vročih poletjih je skrbno vadila in igranje flavte obogatila na poletnih
glasbenih delavnicah flavte PIKOLO na Bledu (2016, 2017, 2018). Poleg
prijetnega druženja je muzicirala tako solistično kot tudi v komornih
zasedbah in ansamblu flavt.
Zelo malo je otrok, ki znajo prisluhniti in slediti sebi. Katja je ena izmed
slednjih, ki ljubi glasbo in igranje flavte. Kljub temu da se je odločila za
šport, verjamem, da bo še naprej izražala svoje številne talente in počela
stvari, ki jo osvobajajo. Želim ji, da ji veter v jadrih dobro služi in da se še
naprej svobodno izraža ter uresničuje svoj življenjski namen.
mag. Alenka Zupan

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Katji Filipič
v šolskem letu 2019/20 podeljuje zlati violinski ključ.
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