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    Alenka Zupan je svojo glasbeno pot pričela 
na Glasbeni šoli Koper v razredu prof. 
Marijana Kocjančiča. Od nekdaj je čutila 
izredno naklonjenost in navdušenje do pouče-
vanja in dela z otroki, zato se je po osnovni šo-
li odločila za izobraževanje na  Srednji peda-
goški šoli v Kopru. Študij flavte je leta 1988 
nadaljevala v Ljubljani na Srednji glasbeni in 
baletni šoli pri prof. Jožetu Pogačniku, hkrati 
pa je študirala in diplomirala na Pedagoški fa-
kulteti v Ljubljani, smer profesorica razredne-
ga pouka. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
je študij flavte zaključila leta 1995 pri prof. 
Fedji Ruplu. V izobraževalnem obdobju je 
prejela več nagrad in priznanj na tekmovanjih, 
samostojnih nastopih, recitalih in v komornih 
zasedbah. V času študija je kot prva flavtistka 
sodelovala v orkestru Opere in baleta Ljublja-
na ter v simfoničnem orkestru Akademije za 
glasbo. Takrat in še danes kot članica in solist-
ka aktivno sodeluje tudi z Obalnim komornim 
orkestrom.   

    Podiplomski študij je sprva nadaljevala na 
Accademii Italiani del Flauto v Rimu pri prof. 
Raymondu Guiotu,  nato pa specializacijo za-
ključila na Ecole Normale de Musique v Parizu 
pri prof. Christianu Cheretu, kjer je na regij-
skem tekmovanju konservatorijev prejela naj-
višjo nagrado "Premier prix". Na sklepnem te-
kmovanju na Ecole Normale de Musique de 
Paris je kar trikrat zaporedoma (leta 1996, 
1997 in 1998) z najvišjimi ocenami dosegla 
prvo nagrado s pohvalo, enoglasno odločitvijo 
žirije in diplomo odličnosti, kar je najvišje 
priznanje šole. 

    Septembra 2006 je zaključila magistrski 
študij na Akademiji za glasbo s temo Specialna 
didaktika flavte ter si pridobila naziv magis-
trica znanosti. Povzetek njene magistrske nalo-
ge je izšel v Glasbeno – pedagoškem zborniku 
Akademije za glasbo v Ljubljani (10. zvezek 
2008). 

    Alenko Zupan poznamo kot izvrstno in us-
pešno pedagoginjo na Glasbeni šoli Koper od 
leta 1997 in na Umetniški gimnaziji Koper od 
leta 1999 dalje. S svojim edinstvenim načinom 
dela in predanostjo spodbuja učence in dijake, 
da svoje največje potenciale svobodno izrazijo 
tudi na odru. Zato njene varovanke dosegajo 
izjemne uspehe, nastopajo na izvenšolskih na-

stopih, festivalih, seminarjih, delavnicah in 
mojstrskih tečajih solistično, v različnih ko-
mornih zasedbah kot tudi solistično s sim-
foničnimi in godalnimi orkestri. Uspešno jih 
pripravlja tudi za nadaljnji študij flavte. Mnoge 
so že zaključile ali pa trenutno študirajo na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani, na Conser-
vatoire de Musique de Genève v Švici in dru-
god.  

    V osemnajstih letih delovne dobe je s svo-
jimi učenci dosegla vrsto izjemnih uspehov na 
tekmovanjih doma in v tujini. Njene učenke so 
poleg številnih posebnih nagrad in priznanj 
osvojile 24 prvih nagrad, med katerimi je tudi 
5 stotic,  9 drugih nagrad, 1 tretja nagrada in 3 
zlate plakete na regijskih, državnih in med-
narodnih tekmovanjih doma in v tujini. 

    Poleg poučevanja je bila aktivna tudi kot 
vodja aktiva učiteljev flavte ZPGŠ ter članica 
komisije na regijskih tekmovanjih v Sloveniji. 
Od 2012 do 2015 je združila mlade flavtiste ter 
učitelje flavte v Orkester flavt ZPGŠ, v kate-
rem je bila umetniški vodja in dirigentka. Leta 
2013/2014 je zaključila 1. stopnjo dirigentske 
šole pod mentorstvom Mira Sajeta.  

    Kot glasbenica redno koncertira solistično, v 
sodelovanju z drugimi glasbeniki, v raznih ko-
mornih zasedbah ter kot solistka in članica z 
Obalnim komornim orkestrom.  

    Leta 1999 je izdala zgoščenko z naslovom 
Dih življenja kjer je združila zvoke flavte in 
narave. V projektih Dih življenja in Svetloba v 
temi je ustvarila stilno in doživljajsko posebne 
glasbene dogodke ter jih predstavila na kon-
certih po Sloveniji. Sodelovala je pri snemanju 
zgoščenk z Obalnim komornim orkestrom – 
Storu si je lepi vrt (2000) ter drugimi glas-
beniki: Angelski zvoki (1999) in Kristalno 
drevo (2004). Snemala je za RTV Koper Capo-
distria, RTV Slovenija in Radio Malta. 

    Od leta 1997 vodi seminarje, delavnice, 
predstavitve za učitelje in učence flavte, peda-
goge in učence drugih instrumentov o uspeš-
nem vadenju flavte, poučevanju flavte, igranju 
flavte in interpretaciji, odpravljanju treme in 
nastopanju, komunikaciji ter predstavitvah pri-
ročnikov na glasbenih šolah Slovenije in v tu-
jini. Leta 2002-2003 je izvajala seminarje v so-
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delovanju z Ability Associated Consultants 
L.T.D., Velika Britanija (predavatelj Rocco 
Lanata', Italija). Od leta 2004 do 2006 je sode-
lovala z Zavodom RS za šolstvo Ljubljana kot 
multiplikatorica. Leta 2007 do 2008 je bila 
predavateljica in sodelavka v okviru študijske 
skupine ISSTIP. Vse do danes je svoje izku-
šnje in znanje delila na glasbenih šolah in inšti-
tucijah doma in v tujini – na Hrvaškem, v Črni 
gori, Bosni in Hercegovini, Italiji, Franciji, 
Argentini, Braziliji, Dominikanski republiki, 
na Floridi v ZDA in na Tajskem.  Od leta 2013 
vodi mojstrski tečaj za flavto v sodelovanju z 
Ars Haliaeti v Kopru in Izoli, ki ga v soorgani-
zaciji z Glasbeno šolo Koper organizira pianist 
Rok Palčič. 

    Od leta 1997 organizira in vodi glasbene de-
lavnice flavte z imenom PIKOLO za mlade 
slovenske flavtiste. Do sedaj se jih je zvrstilo 
na Bledu že 18. Bila je koordinatorka semi-
narjev za flavto in komorne skupine v organi-
zaciji ZPGŠ in GŠ Koper. Od leta 2012 je do 
danes kot idejni vodja v sodelovanju z GŠ Ko-
per organizirala štiri strokovne delavnice za 
slovenske učitelje flavte z izbiro izvrstnih pre-
davateljev.  Največji doprinos  slovenskemu 
flavtizmu pa je nedvomno organizacija Flavt-
Istre - Mednarodnega združevanja mladih flav-
tistov v letih 2007, 2012 in 2014 v sodelovanju 
z GŠ Koper.  

 

 

 

 

    Zupanova od nekdaj rada raziskuje na 
pedagoškem področju. Leta 1992 je s svojo 
didaktično igro obogatila priročnik Didak-tične 
igre 2 (MZŠŠ). Leta 2000 je svoj avtorski 
projekt Dih življenja predstavila v reviji 
Sozvočja. Leta 2002 je rezultate ra-
ziskovalnega dela objavila v reviji Sozvo-čja 
št. 7 (ZPGŠ).  

    Pedagoško znanje in izkušnje je leta 2009 
združila v treh priročnikih, ki so namenjeni 
učiteljem in učencem flavte z naslovom Vaje 
za flavto I, II in III. Leta 2014 je svoji zbirki 
učbenikov dodala priročnik za najmlajše 
učence flavte z na-slovom Potovanje s flavtico, 
leto pozneje pa za nekoliko starejše še 
priročnik Poto-vanje s flavto. Oba priročnika 
za najmlajše flavtiste sta opremljena s 
klavirsko sprem-ljavo in zgoščenko – zvočnim 
posnetkom ljudskih in avtorskih skladbic. 
Dobiček od prodaje vseh priročnikov že ves 
čas na-menja izobraževanju otrok iz socialno 
og-roženih družin. 

    Alenka Zupan je v celoti predana pedagoš-
kemu poklicu. Njene kvalitete so srčnost, pom-
oč drugim ter nenehna skrb za izboljšanje glas-
benega nivoja. Vsestranske sposobnosti in po-
tenciale odraža tako na koncertnem kot na or-
ganizacijskem področju. S pozitivno energijo, 
visoko motiviranostjo in raziskovanjem pa v 
slovenski prostor neprestano vnaša kvalitetne 
novosti.  


