Učenec Glasbene šole Ravne na Koroškem ANEJ GORENJAK
Anej je star 11 let. Že četrto leto igra trobento pri g. Janezu Miklavžini. V letošnjem šolskem
letu obiskuje tudi 1. razred tolkal pri g. Davorinu Jevšnikarju. Ker je z glasbo prepleteno
njegovo življenje, mu to res veliko pomeni. V šoli obiskuje mladinski pevski zbor.
Anej obiskuje tudi komorno skupino trobil v Mežici. Je član Mladinskega pihalnega orkestra
Glasbene šole Ravne na Koroškem, Pihalnega orkestra Ravenskih železarjev ter Simfoničnega
orkestra glasbene šole Ravne.
V šolskem letu 2016/17 se je Anej udeležil treh velikih tekmovanj, kjer je dosegel izjemne
uspehe.
Na 20. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja, ki je
potekalo leta 2017 v Slovenskih Konjicah, je v 1. A kategoriji prejel zlato priznanje- 95,67
točk, ter nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe L. Niehaus- Turnabout. Z odličnim
nastopom na regijskem tekmovanju se je uvrstil na 46. tekmovanje mladih glasbenikov
Slovenije –TEMSIG 2017, na katerem je prejel 1. nagrado za absolutno 1. mesto v svoji
kategoriji in zlato plaketo za osvojenih 97 točk.
Svoje znanje je pokazal tudi na Mednarodnem tekmovanju v Varaždinu MEĐUNARODNO
NATJECANJE PUHAČA VARAŽDIN WOODWIND & BRASS COMPETITION 2017. Prav tako je
dosegel odličen rezultat. V svoji starostni kategoriji je prejel 1. nagrado- zlato priznanje- za
doseženih 99 točk. Komisija mednarodnega tekmovanja ga je izbrala za prejem posebne
nagrade. Za svoj trud, delo in uspeh je prejel Yamaha trobento. Podelili so mu jo na finalni
podelitvi nagrad in priznanj tekmovalcev vseh kategorij in vseh instrumentov v Varaždinu.
Meseca aprila 2017 je nastopal na podelitvi Gerbičevih nagrad v Cerknici.
Njegova korepetitorka v šolskem letu 2016/17 je bila učiteljica Staša Skarlovnik. Skupaj sta
imela veliko vaj in javnih ter internih nastopov.
Tudi v šolskem letu 2017/18 se je Anej udeležil dveh mednarodnih tekmovanj. Prvo je bilo v
Beogradu (Davorin Jenko 2018), kjer je Anej zaigral tri skladbe. Za svoj nastop mu je komisija
štirih žirantov dodelila vseh 100 točk. Dosegel je absolutno 1. mesto v svoji kategoriji.
Drugo mednarodno tekmovanje je bilo v Novi Gorici (Svirel 2018). V svoji starostni kategoriji
in kategoriji vseh trobil je prejel 99 točk.
V šolskem letu 2017/18 je Aneja korepetirala učiteljica Petra Delopst. Skupaj sta morala uriti
vsako noto, premagovati tremo in se soočati s težavami ter poiskati rešitve, ki nastanejo med
igranjem.

Ponosni smo !!!!

