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Vid Božič je svoje prve korake h klavirski igri naredil pri šestih leti. Najprej ob 

profesorici Selmi Chicco Hajdin, ki jo je po štirih letih zamenjala Danijela Masliuk. 

Čeprav si je sprva želel igrati bobne, so ga starši prepričali, da bo zanj boljši klavir. In 

verjetno se niso zmotili, saj je Vid klavir kaj hitro vzljubil in z njim vzpostavil tesno 

vez: z njim izpoveduje svoje bogato notranje doživljanje in pripoveduje zgodbe. S 

svojo občuteno in muzikalno igro je vedno prepričal žirije na tekmovanjih ter 

občinstvo na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih.

Pomembnejši izvenšolski nastopi: leta 2016 je na srečanju pianistov EPTE v Novi 

Gorici sodeloval v projektu »Mala morska deklica«, Glasbeno šolo Koper je zastopal 

tudi na srečanju pianistov EPTE leta 2017 v Velenju, kjer se je v projektu »Dajva, 

zaigrajva!« predstavil s tretjim stavkom klavirskega koncerta A. Rowlyja. S tem 

koncertnim programom se je predstavil tudi na gostovanju na Glasbeni matici v 

Trstu, novembra 2017. V decembru 2017 pa je za RTV Koper posnel tretji stavek 

Klavirskega koncerta A. Rowlyja.

V maju 2019 je kot eden izmed predstavnikov GŠ Koper gostoval na Poljskem v 

Bialystoku, kjer se je predstavil na dveh zaključnih koncertih, na enem kot solist in 

na drugem v komorni zasedbi klavirskega tria. 2019/2020 je nastopil na srečanju 

EPTE na Glasbeni matici v Ljubljani s projektom »Chopin incognito«, kjer je navdušil 

poslušalce s Chopinovim valčkom, ki ga je tudi posnel za Radio Koper.

Uspehi na tekmovanjih: leta 2015 je na regijskem tekmovanju pianistov Primorske 

osvojil 1. mesto in zlato priznanje; leta 2016 je na regijskem tekmovanju pianistov 

TEMSIG osvojil zlato priznanje; leta 2018 je na regijskem tekmovanju pianistov 

Primorske osvojil zlato priznanje; leta 2019 je osvojil zlato priznanje na regijskem in 

nato še na državnem tekmovanju TEMSIG na Jesenicah. Kot nagrado za dosežke na 

državnem tekmovanju je prejel snemanje v studiu Hendrix Radia Koper.
Vid posveča prosti čas namiznemu tenisu in motorjem. Njegov najljubši hobi je 

vožnja s kartingom, rad pa pokuka tudi v notranjost motorja in ga po potrebi 

popravi, zato si med drugim želi postati tudi strojni tehnik. V prihodnosti bodo 

njegovi prsti morda več brskali po motorjih kot pa drseli po tipkah, a klavir bo s svojo 

izpovedno močjo zagotovo ostal njegov dober prijatelj.

Danijela Masliuk

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Vidu Božiču v šolskem letu 

2020/2021 podeljuje zlati violinski ključ.


