
Наша ученица VI5 разреда, Кристина Зима, поред петица из свих 

предмета постиже изванредне успехе на музичким такмичењима. Тиха, 

вредна и ненаметљива заслужује да је мало боље упознамо. 

Рођена је 01.07.1999. године у Новом Саду. Таленат и љубав према 

музици је наследила од својих родитеља (професори виолине), а музичко 

образовање на виолончелу започиње у својој шестој години у                

М.Ш. “ Исидор Бајић“ у Новом Саду у класи проф. Јудит Нидерхолцер 

Јосифоске. 

После првих успешних наступа у музичкој школи и ван ње, Кристина 

учествује на републичком такмичењу музичких и балетских школа у 

Београду (2006. године) где као најмлађи учесник (6 година) осваја I 

награду (100 бодова) и назив ЛАУРЕАТА. 

Исте године, Кристина постаје члан клавирског триа “ Плави чуперак“, 

са којим постиже изузетне успехе све до данас. Поред великог броја 

наступа на концертима и такмичењима, као солиста и члан клавирског триа 

Кристина је један од солиста на CD-у “ Бајићеви гудачи“, снимљеном 2007. 

године, где свира уз пратњу оркестра. 

Добитница је награде дечијег фестивала “ Златно звонце“ за изузетне 

резултате у области уметничке музике априла 2008. године. 

Члан је Београдске Дечије Филхармоније као и фондације “ Деца 

деци“. 

Такмичења и награде: 

Република такмичења 

 2006 године виолончело, преткатегорија I награда ( ЛАУРЕАТ) 

 2007 године клавирски трио “ Плави чуперак“, I награда (100 бодова) 

 2008 године вилончело, преткатегорија  I награда ( ЛАУРЕАТ) 

 2010 године виолончело, Прва категорија I награда ( ЛАУРЕАТ) 

 2012 виолончело, Друга категорија I награда ( ЛАУРЕАТ) 

III такмичење гудача Ниш 

 2007 године виолончело, беби категорија специјална награда (100 

бодова) 



VII отворено позивно школско такмичење Београд (М.Ш. “ Ватрослав 

Лисински“) 

 2007 године клавирски трио “ Плави чуперак“, I награда (100 бодова) 

Фестивал гудача Сремска Митровица 

 2007 године виолончело, I награда (100 бодова) 

 2008 године виолончело, I награда ( ЛАУРЕАТ) 

 2008 године клавирски трио “ Плави чуперак“ , I награда ( ЛАУРЕАТ) 

14. Међународно такмичење младих музичара Петар Коњовић 

 2009 године виолончело, I награда  

8. Међународно виолончелистичко такмичење за младе до 20 година 

Антонио Јанигро-Пореч, Р.Хрватска 

 2010 године виолончело, I награда  

21. Међународно такмичење Heran-Usti nad Orici Р. Чешка 

 2011 године виолончело, II награда 

Интернет Мусиц Цомпетитион 2011 

 Диплома Internet Music Champion of The World, виолончело I награда 

 

 


