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Neža Morgan je že enajst let učenka naše šole. Svojo glasbeno pot je začela pri
učiteljici Lučki Joksič. Poleg učenja harfe je pela v otroškem zboru pod
mentorstvom Danijele Terbižan in zaključila nižjo stopnjo baleta pri Manjani
Milostnik. V zadnjih dveh letih jo je glasba še posebej prevzela in se ji posveča
z veliko vnemo.
Njen talent in glasbeno spretnost dokazujejo uspešni in številni razredni,
šolski ter izvenšolski nastopi. Rada sodeluje tudi v komornih zasedbah. Neža
ni izrazito tekmovalna oseba, a je kljub temu septembra 2019 sprejela tudi ta
izziv, in sicer se je udeležila mednarodnega tekmovanja harfistov v Velenju,
kjer je prejela bronasto kolajno. Letos je uspeh ponovila na državnem
tekmovanju Temsig, kjer je tudi dosegla bronasto priznanje. Tekmovalni
program je posnela za Radio Koper.
Učiteljica Maja Cilenšek tako pravi o njej: »Neža je pri pouku nauka o glasbi in
solfeggia že vsa leta odlična učenka. V razredu je sicer tiha in skromna,
nerada se izpostavlja. Ko pa jo nekoliko bolje spoznaš, postane jasno, da
pouku sledi zbrano, da snov odlično obvlada ter informacije med seboj
smiselno povezuje. Pri delu je izredno samostojna in samoiniciativna. Zelo
lepo je bilo z njo odkrivati glasbeni svet.«
Neža je prizadevna, natančna, odgovorna in vedno pripravljena na nove
izzive. Občudujem njeno navdušenje nad igranjem harfe, njen vesel in
radoveden obraz pred novimi skladbami. V veselje in zadoščenje mi je, da bo
nadaljevala s študijem harfe na umetniški gimnaziji Koper, kjer je uspešno
opravila sprejemni preizkus.
Mislim, da je najboljši zaključek njen citat: »Glasba je kot moj najboljši
prijatelj, moj rešitelj, moj pobeg iz sveta, kakšenkrat tudi hec ali pa sporočilo
svetu avtorja.«
Ponosna učiteljica Tadeja Kralj
Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Neži Morgan v
šolskem letu 2020/2021 podeljuje zlati violinski ključ.
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