AKADEMIJA ZA GLASBO
TANJA SONC, violonistka
SOLISTIČNA NASTOPA Z ORKESTROM SLOVENSKE FILHARMONIJE V MODREM
ABONMAJU 2010/2011
Predstavitev nagrajenke
Devetnajstletna violinistka TANJA SONC, študentka četrtega letnika violine v razredu red.
prof. Primoža Novšaka na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani je konec avgusta 2011
zmagala na velikem tri etapnem mednarodnem glasbenem tekmovanju, kar je doslej uspelo
le redkim, danes svetovno uveljavljenim slovenskim glasbenikom. V avstrijskem Pörtscahu
je na Tekmovanju Johannesa Brahmsa med 114 violinisti iz vsega sveta osvojila prvo mesto
in prvo nagrado.
Violino se je začela učiti pri petih letih pri prof. Arminu Sešku ter šolanje nadaljevala na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri prof. Primožu Novšaku, ki je njen mentor tudi
med študijem na Akademiji za glasbo. Junija 2011 je vzporedno maturirala še na umetniški
gimnaziji. Leto dni se izpopolnjevala na Inštitutu Leopold Mozart za izjemno nadarjene v
Salzburgu v razredu prof. Wonji Kim, redno pa se udeležuje tudi mednarodnih seminarjev pri
profesorjih Igorju Ozimu, Stephenu Shippsu in Sylvie Gazeau.
Doslej je kot solistka koncertirala z dvanajstimi orkestri po Sloveniji, Avstriji, Češki, Italiji in
Srbiji, s solističnimi recitali ali kot članica komornih skupin pa je nastopala v Sloveniji,
Hrvaški, Italiji, Nemčiji, Švici, Belgiji, Avstriji in Češki.
Na mednarodnih in domačih glasbenih tekmovanjih je doslej osvojila 23 nagrad, med njimi
prve nagrade v Avstriji, Italiji, Srbiji, Hrvaški in Sloveniji, za izjemne dosežke pa je prejela tudi
Škrjančevo nagrado Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.
Izjemen dosežek sta bila njena koncerta z Orkestrom Slovenske filharmonije v okviru
Modrega abonmaja 11. in 12. novembra 2011 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ko je
vrhunsko poustvarila Romanco za violino in orkester Antonina Dvoraka ter Introdukcijo in
rondo capriccioso Camila Saint-Saensa. Prikazala je dovršeno violinsko igro, s spevnim in
toplim tonom, ki je posebej prišel do izraza v Dvorakovi Romanci; ter virtuozno briljanco,
eleganco in gracioznost v zahtevnem delu Saint-Saensa. V obeh delih se je Tanja Sonc
izkazala kot tenkočutna umetnica ter s prepričljivima interpretacijama navdušila občinstvo in
strokovno javnost.
Obrazložitev podeljene nagrade:
Devetnajstletna violinistka Tanja Sonc, študentka tretjega letnika violine, je prva slovenska
violinistka, ki je zmagala na pomembnem velikem tri-etapnem mednarodnem glasbenem
tekmovanju. Konec avgusta 2011 je v avstrijskem Pörtscahu na Tekmovanju Johannesa
Brahmsa med 114 violinisti iz celega sveta osvojila prvo mesto in prvo nagrado.
Izjemen dosežek je bil njen nastop z Orkestrom Slovenske filharmonije 11. in 12.11.2011 v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma - Modri abonma, ko je vrhunsko poustvarila Romanco
za violino in orkester v f-molu, op. 11 A. Dvořaka ter Introdukcijo in Rondo capriccioso, op.
28 C. Saint-Saensa. Demonstrirala je dovršeno violinsko igro, s spevnim, toplim tonom, ki je
posebej prišel do izraza v Dvořakovi Romanci, ter virtuozno briljanco, eleganco in
gracioznost v zahtevnem delu Saint-Saensa. V obeh delih se je Tanja Sonc izkazala kot
tenkočuten umetnik ter navdušila s prepričljivima interpretacijama.

