Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER - PODRUŽNICA IZOLA

Zlati violinski ključ
ZA ŠOLSKO LETO 2020 / 2021 PREJME

Tine Ivančič

Koper, 17. junija 2021

Tine Ivančič obiskuje osmi razred violončela na Glasbeni šoli Koper, podružnica
Izola, pri profesorju Antoniju Hajdinu. Pred začetkom svoje mlade glasbene
kariere je pozorno spremljal svojo starejšo sestro, violončelistko Nežo Ivančič ter
se navdušil za instrument. Kmalu so se začeli vrstiti nastopi in tekmovanja. Kot
violončelist je leta 2017 na regijskem tekmovanju Primorske osvojil zlato
priznanje (95,75 točk). Leta 2018 je po uspešnem regijskem tekmovanju na 47.
TEMSIG-u osvojil zlato plaketo in drugo nagrado (98,60 točk). Po državnih
uspehih se je podal na mednarodna tekmovanja ter istega leta na tekmovanju
»Giovani talenti Gorizia 2018« osvojil prvo nagrado (98 točk). Naslednje leto je
na tekmovanju »Giovani talenti Gorizia 2019« v višji kategoriji uspeh ponovil ter
osvojil prvo nagrado (97 točk). V letošnjem šolskem letu (2020/2021) je uspešno
opravil sprejemni preizkus na Gimnaziji Koper - vzporedno glasbeno
izobraževanje. Redno obiskuje Poletno glasbeno akademiji v Izoli pri svojem
profesorju. Leta 2020 je tudi sodeloval na izpopolnjevanju EMARS s profesorjem
Igorjem Mitrovičem.
Od malih nog igra v različnih skupinah in orkestrih. Od leta 2019 je član
Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra, s katerim je sodeloval na
koncertih v Cankarjevem domu in Križankah v Ljubljani.
Tine je od nekdaj navdušen zborovski pevec. Sodeloval je v otroškem pevskem
zboru pri profesorici Kristini Babič ter v pevskem zboru Osnovne šole Šmarje, ki je
na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih med leti 2015 in 2018 vedno
osvajal zlata priznanja in dosegal odlične rezultate.
Osnovno šolo redno zastopa na tekmovanjih iz kemije, geografije in zgodovine.
Poleg glasbe in šolskih dejavnosti ima Tine še vrsto hobijev. Naj omenim, da je
osvojil tudi zlata in srebrna odličja mladega gasilca v letih 2014, 2015, 2016 in
2018.
Nenazadnje uspe Tine trenirati tudi namizni tenis. Na področni in regijski ravni se
je držal kar štiri sezone na prvih treh mestih.
Vse doseženo pa je zavito v tančico skromnosti in Tinetove redkobesednosti. Za
njo je slutiti še veliko več, kot nam kažejo že tako zavidljivi uspehi.
Antonije Hajdin, prof.
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper - podružnica Izola
Tinetu Ivančiču v šolskem letu 2020/2021 podeljuje zlati violinski ključ.
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