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Vasja Kitić je svojo pot učenja tolkal začel pred osmimi leti na GŠ Izola. Je 

muzikaličen in talentiran učenec, igranje ter odkrivanje novih ritmov, 

zvokov in glasbenih idej sta bila pri Vasji vedno izziv, motivacija. Zaradi 

svojega nemirnega duha se je sicer včasih rad izogibal dolgočasnim načinom 

vadenja (kar je tudi zahtevalo alternativne pedagoške postope), zdrava 

radovednost in pristno navdušenje pa sta bila v procesu njegovega 

glasbenega dozorevanja vedno gonilni sili. 

Vasja je vsestranski glasbenik. Uspešno je obiskoval tri leta klavirja kot 

stranski predmet pri učiteljici Valentini Češnjevar (od leta 2014 do leta 

2017).

Vsa leta svojega šolanja na Glasbeni šoli Koper je sodeloval v pevskih zborih: 

do leta 2017 v otroškem pevskem zboru pod vodstvom Kristine Babič, od 

leta 2017 do 2021 pa v mladinskem pevskem zboru pod vodstvom Maje 

Cilenšek. V zborovskih zasedbah je nastopil na vseh zaključnih koncertih ter 

sodeloval na vseh občinskih revijah v organizaciji JSKD. Decembra 2017 je v 

sodelovanju s šolskim orkestrom nastopil na prazničnih koncertih v Kopru in 

Ankaranu, oktobra 2018 pa na slavnostnih koncertih ob 70-letnici Glasbene 

šole Koper v Slovenski filharmoniji v Ljubljani ter v Avditoriju Portorož. 

Marca 2019 je v okviru demonstracijskega zbora sodeloval tudi na 

mednarodnem tekmovanju dirigentov Aegis Carminis v organizaciji APZ UP 

v dvorani Sv. Frančiška v Kopru. Vasja je bil vedno zanesljiv in odgovoren 

pevec z odličnimi pevskimi dispozicijami. S svojo vedro naravo je v zbor 

prinašal smeh in dobro voljo.

Poleg sodelovanja v pevskih zborih je Vasja veliko igral tudi v orkestrih. Po 

vsakem koncertu z orkestrom je bil zadovoljen in nasmejan, saj mu je bilo 

skupinsko muziciranje vedno v poseben užitek. Igral je v Brass bandu KIP, ki 

ga vodi Boris Benčič, v Ustvarjalni skupini Etnotok, ki jo vodi Mirjana 

Gvozdenac, in v Šolskem pihalnem orkestru GŠ Izola, ki ga vodi Mirko Orlač. 

Od leta 2017 igra v Pihalnem orkestru Izola (dir. Mirko Orlač), s katerim je 

trikrat nastopal tudi kot solist na ksilofonu. Od leta 2018 do leta 2020 je igral 

v simfoničnem orkestru »Vladimir Lovec« GŠ Koper pod vodstvom Žige 

Cerarja. Dve leti je igral v Slovenskem nacionalnem mladinskem orkestru 

(leta 2019 koncert v Cankarjevem domu z Vladom Kreslinom ter leta 2020 

koncert na Kongresnem trgu v Ljubljani pod vodstvom Žive Ploj Peršuh). V 

vseh teh orkestrih je igral in se tako izpopolnil na široki paleti orkestrskih 

tolkal (mali boben, veliki boben, timpani, činele, tamburin, triangel, 

shakerji, ksilofon, vibrafon, zvončki ...).
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Vasja se je v času svojega glasbenega šolanja udeležil tudi tekmovanj: na 

Temsigu je leta 2017 v kategoriji 1. a dobil zlato priznanje, na Temsigu leta 

2020 pa se je v kategoriji 1. c udeležil le predtekmovalnega dela.

Letos je Vasja pokazal še veliko večje zanimanje in napredek kot v prejšnjih 

šolskih letih. Posebej v zadnjem obdobju je izkazal večjo zrelost v igranju in 

vestnost pri vadenju.

Opravil je sprejemni preizkus glasbene nadarjenosti na umetniški gimnaziji 

Koper, kjer bo tudi nadaljeval glasbeno izobraževanje.

Za vsestranski glasbeni razvoj in raznolik glasbeni kurikulum ter v upanju, da 

bo ta nagrada dodatna spodbuda za srednješolsko obdobje in naprej v 

življenju, Glasbena šola Koper - podružnica Izola Vasji Kitiču v šolskem letu 

2020/2021 podeljuje zlati violinski ključ.
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