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Selma Chicco Hajdin, rojena v Kopru, je začela glasbeno pot pri sedmih letih na Glasbeni
šoli Koper v klavirskem razredu prof. Lilije Kranjec. Kot zelo perspektivna dijakinja je za
izjemne uspehe na več področjih prejela državno štipendijo. Študij klavirja je nadaljevala
na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu red. prof. Dubravke Tomšič - Srebotnjak, kjer je
diplomirala z najvišjimi ocenami. Zelo odmevno je nastopala tako solistično kot v komornih
zasedbah v Sloveniji in tujini (Italija, Hrvaška, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Makedonija,
Estonija).
Leta 1992 je prejela drugo nagrado na državnem tekmovanju v Celju ter prvo nagrado na
mednarodnem tekmovanju na Reki (Hrvaška). Istega leta je prejela študentsko Prešernovo
nagrado za solistični nastop z orkestrom RTV Slovenija. Med študijem se je ukvarjala tudi s
kompozicijo ter za svoje klavirske skladbe dvakrat prejela nagrado na hrvaškem
mednarodnem natečaju. Vrsto let se je izpopolnjevala pri vrhunskih pianistih in pedagogih
v Sloveniji in tujini.
Od leta 1995 je zaposlena na Glasbeni šoli Koper ter od leta 1999 tudi na Umetniški
gimnaziji v Kopru. Njeni učenci in dijaki so do sedaj prejeli okoli sto štirideset priznanj in
nagrad na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Med njimi je veliko
prvonagrajencev ter absolutnih zmagovalcev, ki so na tekmovanjih prejeli vse možne točke.
Mnogi so danes že uspešni pedagogi in koncertanti. Poučuje na klavirskih seminarjih in
poletnih šolah ter sodeluje kot članica ocenjevalne komisije na regijskih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih. Večkrat je sodelovala pri sestavljanju propozicij za državna
tekmovanja ter pri prenovi učnih načrtov za klavir na srednji stopnji. Leta 2012 je s
soprogom, violončelistom Antonijem Hajdinom, ustanovila Poletno glasbeno akademijo v
Izoli, ki podpira izobraževanje in promocijo mladih talentov. Za izjemne uspehe na področju
glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja ji je Zveza slovenskih
glasbenih šol leta 2013 podelila priznanje Frana Gerbiča.

