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"Glazbeni šestaši"
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O kreativnosti i inteligenciji
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Iz života Glazbene škole

Što je glazba

- najmlađi odgovaraju slikom

- oproštaj od osnovne škole

- Erika i Marko Andrej
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Uvodnik
Drage čitateljice i čitatelji!
Pred vama je novi DO RE MA, list Glazbene škole Slavonski Brod u kojem smo zabilježili natjecanja i
smotre na kojima su naši učenici sudjelovali, važnije događaje iz života škole protekle godine i kojekakve
druge zanimljivosti. Kao temu ovogodišnjeg lista odabrali smo kreativnost u glazbi pa smo u skladu s
tim nagovorili nekoliko pojedinaca iz naše škole, učenika i nastavnika, da podijele sa čitateljima svoja
iskustva u stvaranju glazbe. Pratili smo naše najmlađe učenike u njihovom glazbenom i likovnom
izražavanju, posebno smo se dotaknuli jubilarne Smotre gitarista i Tjedna glazbe u našoj školi, zabilježili
smo jedno izvanredno gostovanje i ispratili po jedan naraštaj „šestaša” i maturanata.
Mnogo je dobre volje, strpljivosti i truda trebalo uložiti kako bi se skupina praznih papira u vašim
rukama ispunila smislenim slovima, riječima, rečenicama... Zato ih čitajte, molim, bez zamjerki i,
preporučam, uz osmijeh na licu.
Uživajte! (u čitanju, naravno) (a i ovako, inače)
Erika Wachtler
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Već nekoliko godina zaredom Glazbena
škola Slavonski Brod sudjeluje
koncertnim programom na Brodskome
glazbenom ljetu. Tako je bilo i u večeri
14. lipnja 2017. godine, na dvadeset
osmom izdanju ove istaknute brodske
kulturne manifestacije.
U prvom dijelu programa nastupili su učenici
osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji
su sudjelovali i bili nagrađeni na regionalnim,
državnim i međunarodnim natjecanjima u prošloj
školskoj godini. Bili su to Dječji pjevački zbor, Trio
harmonika Glazbene škole (Luka Brnjić, Martin
Norac i Ivan Horvat), pijanisti Petra Matijević, Iva
Ćerić, Josip Gregurić, Dora Pejić i Ana Bogdanić,
harmonikaši Zvonimir Kurkutović, Lara Smolić
i Luka Brnjić, flautistice Ana Vojtkuf Peranović i
Elza Lakušić, sopranistice Sandra Böhm, Lana Ćato
i Karla Baričević, tamburaši Marko Nosić i Nikola
Vincek te duo Karle Baričević uz klavirsku pratnju
Antonija Marijića. Nastupom na ovome koncertu
još jednom su pokazali koliko su vrijedni društvu u
kojemu živimo - jer pohađati paralelno dvije škole i
postizati zamjetne natjecateljske uspjehe nimalo nije
lako.

Od nagrađenih
učenika do
raspjevanih
snova
Drugi dio večeri donio je glazbeno-scensku izvedbu
ulomaka iz mjuzikla Moje pjesme, moji snovi, koje su
učenici srednje i viših razreda osnovne glazbene
škole priredili 17. svibnja 2017. godine za svečanu
proslavu Dana škole. Ovo je bila idealna prilika
da šira publika čuje i vidi naše učenike u malo
drukčijim okolnostima - u za glazbene škole
neuobičajenom glazbenom žanru. Osim onoga u
čemu znamo da su dobri, glazbenoj izvedbi, pokazali
su da se odlično znaju snalaziti i u scenskoj izvedbi.
Ovladati glumom, scenskim govorom, scenskim
pokretom, čak i plesom zahtijevalo je puno vremena
i strpljenja, no uz stručno vodstvo začetnice projekta
Tihane Havelka Tudaković, profesorice pjevanja
u brodskoj glazbenoj školi, i uz redateljsku palicu
njezinoga supruga Nenada Tudakovića, solista
opernog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku, višemjesečni trud se isplatio.
Teško je pobrojati sate individualnih i skupnih
proba, radne subote, pa i odlazak u osječko Hrvatsko
narodno kazalište da bi se vidjelo kako to rade
profesionalci. No, golemi entuzijazam, ljubav prema
glazbi, želja za kreativnošću, pa još jednom golemi
entuzijazam, jedini su pravi sastojci recepta za
uspjeh.

Dizajn i prijelom: G.A.D. PRODUKCIJA d.o.o. (gad.hr)
Tisak: Offset tisak NP GTO
Naklada: 300 primjeraka
Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1 / 35000 Slavonski Brod
Tel./fax: 035/447-148
E-mail: ured@ogs-izajc-sb.skole.hr
http://www.gsslavonskibrod.com

Ivan Tečer i Lana Ćato

U backstageu uoči izvedbe mjuzikla
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Nagrada Ogranka Matice
hrvatske brodskim
teoretičarima

Proslava Svjetskog
dana glazbe
Prvog dana ljeta, 21. lipnja 2017.
godine učenici i nastavnici Glazbene
škole Slavonski Brod pridružili su
se mnogim glazbenicima amaterima
i profesionalcima iz čitavoga svijeta
kako bi obilježili Svjetski dan glazbe.
Zahvaljujući inicijativi Glazbenoumjetničke udruge Slavonski Brod
i njenim predvodnicima Vladimiru
Jevickom i Karlu Đuriću, ujedno
profesorima u Glazbenoj školi Slavonski
Brod, ova je globalna manifestacija prvi
put organizirana u Slavonskom Brodu.

Muziciralo se toga dana na više gradskih lokacija,
pa je i Glazbena škola priredila predvečernji koncert
učenika i nastavnika. Nekoliko osnovnoškolaca i niz
srednjoškolaca nastupili su u solističkim točkama,
a nastavnici su se predstavili kao korepetitori i kao
vješti komorni glazbenici. Mnogi od njih pjevali su i
svirali tijekom dana na brodskom Korzu, na kojemu
je u rano jutro osvanuo jedan od školskih klavira.
Bila je to izvrsna prilika da naši učenici izađu iz
školskih okvira i osjete čari nastupa na otvorenome.
Toga dana grad je živnuo na poseban način. Osjetili
su to i učenici koji su se s radošću priključili tome
globalnom trenutku - istinskoj svečanosti glazbe.

1.

4.

2.

5.

1. Ana Ereš i Erika Wachtler / 2. Dio sudionika s koncerta u Glazbenoj školi 3. Elena Wachtler, Antonijo Marijić i
Marina Jovičić / 4. Luka Brnjić / 5. Na gradskom Korzu - Karla Baričević, prof. Andrej Šeper i Ivan Tečer
6. Nastavnici Marko Rušnov i Marta Galić

3.

6.

Završni rad Karle Baričević i Antonija
Marijića, maturanata Odjela za teorijske
glazbene predmete Glazbene škole
Slavonski Brod, nagrađen je na 24.
natječaju Ogranka Matice hrvatske
u Slavonskom Brodu za najbolje
maturalne/završne radove brodskih
srednjih škola u školskoj 2016./2017.
godini. Nagrađen je njihov zajednički
rad pod naslovom „Otkrivanje
skrivenog: Andrija Torkvat Brlić mlađi
- glazbeni romantičar pod liječničkom
kutom”, s kojim su učenici osvojili
1. mjesto na Županijskom natjecanju
iz povijesti te 7. mjesto na Državnom
natjecanju iz povijesti ove godine.
Svečana dodjela nagrada upriličena je 13. srpnja
2017. godine u dvorani Državnog arhiva u
Slavonskom Brodu. Tom prigodom Karla i
Antonijo uveličali su dodjelu odabranim glazbenim
programom. Antonijo je odsvirao Etidu u cismolu, op. 2 br. 1, za klavir Aleksandra Skrjabina
(skladbu pripremio pod mentorstvom prof. Frane

Fabrisa), a potom su zajedno izveli popijevku
Kaj je ono mesečina, iz ciklusa Po dragomu kraju, za
sopran i klavir Ive Lhotka-Kalinskog (skladbu
pripremili pod mentorstvom prof. Tihane Havelka
Tudaković). Također su izveli skladbu Pepeljugo naša,
za glas i klavir Andrije Torkvata Brlića mlađeg
čija je analiza bila dio njihovog završnog rada, a
koju su također izveli na obama natjecanjima, na
Tjednu glazbe u Glazbenoj školi te na koncertu
nagrađenih učenika u sklopu Brodskoga glazbenog
ljeta. Zahvalnicu za sudjelovanje u natječaju primili
su mentorica prof. Mirta Špoljarić i Glazbena škola
Slavonski Brod.
Karla i Antonijo nastavili su svoj put na Fakultetu
elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a Karla je
odlučila paralelno nastaviti i glazbeno obrazovanje,
upisavši smjer pjevanja u zagrebačkoj Glazbenoj
školi Blagoja Berse. A zajedničko „kopanje” po
brodskim arhivima, listanje po starim spisima,
prepisivanje nota, potragu za davno zaboravljenim
imenima, „otkrivanje skrivenoga”, sigurno će
pamtiti kao lijepo i korisno iskustvo, ponosni što
su na svoj način doprinijeli vrednovanju glazbene
kulture svoga rodnoga grada.

Događaji 2016.-2017.

Događaji 2016.-2017.
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Kreativci
obogaćuju
svijet u
kojem živimo

„Kreativnost je
inteligencija dok se
zabavlja.”
Albert Einstein

Kako prepoznati kreativca?
Samopouzdan
Pun energije
Uporan
Otvoren za nova iskustva

Kreativnost se može definirati kao
sposobnost nalaženja vrijednih,
jedinstvenih i novih (originalnih)
ideja, kako u umjetnosti, tako i u
znanosti, proizvodnji i brojnim drugim
područjima ljudske djelatnosti.

Obilježje kreativnosti
je - novost
Teško je odgovoriti na pitanje što točno čini
kreativni čin manje ili više vrijednim, pa s time
i dostojnim naziva umjetničkog djela. Standardi
prema kojima se prosuđuje kreativnost mogu se
mijenjati ili bar drukčije razumijevati s vremenom
što rezultira raznolikim umjetničkim stilovima koji
prevladavaju na užim ili širim prostorima kroz
povijest. Tako se primjerice stvaralaštvo slikara
Vincenta van Gogha za vrijeme umjetnikova
života smatralo gotovo bezvrijednim, dok se danas
iznimno cijeni.
Ipak, pojam kreativnosti ne mora se uvijek
vezati uz umjetnost, iako tako najčešće bude.
Glavno obilježje kreativnog ponašanja jest da
uključuje novost. Točnije, u kreativnom činu prije
nepovezani elementi povezuju se na sasvim nov,
često i neobičan način, a to možemo primijetiti
i na najnovijim tehničkim izumima danas
dostupnima većini djece. Kreativci su tako proširili
upotrebu mobitela, pa oni sada više ne služe samo
za razgovore i slanje poruka. Mobitel je danas
fotoaparat, kamera, radio, televizor, budilica,
igračka, dnevnik…
S vremena na vrijeme kreativni znanstveni umovi
pokažu drugačije shvaćanje različitih problema pa s
time i drugačiju potragu za rješenjem.

Povezanost inteligencije
i kreativnosti
Pokazalo se da postoji povezanost između
inteligencije i kreativnosti, ali složenija nego što bi
se dalo pretpostaviti. U prošlosti su primjenjivani
testovi opće inteligencije na ljudima koji su
smatrani kreativnima. Rezultati govore da su
male razlike u inteligenciji između manje i više
kreativnih pojedinaca, iako kreativni ljudi jesu u
prosjeku inteligentniji od manje kreativnih. Ipak,
sama kreativnost ne jamči inteligenciju. Isto tako,
ni uz inteligenciju ne dolazi uvijek kreativnost.

Ima širok raspon interesa
Ima mnogo znanja o područjima u kojima je kreativan
Velik je radnik, nasuprot predrasudama da su kreativci lijenčine
Motiviran je znatiželjom ili težnjom za postignućem, a ne
materijalnim razlozima
Neće ga pokolebati neprihvaćanje okoline

Glazba je jedna od umjetnosti gdje se često susreću
ove dvije kvalitete. Ljubitelji matematike često vole
i glazbu zbog prepoznatljivih kombinacija različitih
matematičkih uzoraka u djelima klasične glazbe,
pogotovo barokne. Leonardo da Vinci, na primjer,
osim što je bio slikar, arhitekt, izumitelj, kipar,
matematičar i inženjer, bavio se i glazbom. Ruski
skladatelj Aleksandar Borodin bio je i kemičar, a
fizičar Albert Einstein vješto je svirao violinu.
Bez obzira na to je li riječ o znanosti, umjetnosti ili
najobičnijoj svakodnevici, kreativci obogaćuju svijet
u kojem živimo. Samo kreativni um može stvoriti
nešto originalno, ali i vrijedno čime će zaslužiti
divljenje i biti upisan u povijest.
Erika Wachtler

„Pravi znak inteligencije nije znanje, nego
mašta” (Albert Einstein)

Španjolski slikar Salvador Dalí često je na svojim
slikama spajao nespojivo, ali vrlo maštovito i
vješto. Vidimo to i na slici Tri mlade nadrealne žene
koje drže u rukama kože orkestra (1936.).

tema broja
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PROJEKT:
DJEČJA
KREATIVNOST

Što je to
ideja?
„Pedagogija ne istražuje dječju maštu
- ona se za sada zadovoljava ulogom
‘posrednika’ koji djetetu vraća ono što je
njegovo. Od društva će biti zavisno tek
koliko će se od te djetetove potencijalne
mašte razviti ili ugušiti.” (Elly Bašić,
ulomak iz Vodiča za posebnosti FMP
„Što, kako i zašto?”)
Učenice 3. razreda Odjela za teorijske glazbene
predmete Glazbene škole Slavonski Brod provele
su projekt u sklopu nastave Metodike solfeggia
koju pohađaju u nižim razredima osnovne glazbene
škole. Cilj projekta bio je dati priliku učenicima
da spontano izraze svoje kreativnost i maštu.
Također su htjele pokazati kako je upravo glazbena
škola mjesto gdje bi dijete trebalo dobiti priliku
iskazati svoju kreativnost kroz stvaralački način
izražavanja, bilo u glazbenom ili nekom drugom
umjetničkom smislu.
„Važan segment u uspješnom rješavanju problema
oslobađanja djeteta jest improvizacija. Ona se
provodi u nastavi teorijskih predmeta, posebno
solfeggia, kao i u nastavi instrumenata. Dijete voli
istraživati, igrati se i samo donositi zaključke, i
u toj igri u kojoj je sve dopušteno dijete počinje
prirodno prihvaćati instrument ili pak gradivo
koje mu se nudi. Nestaju mnoge početne nevolje
i to samo zato što smo djetetu pomogli emotivno
doživjeti vezu između sluha i zvuka, aktivirajući
svoju psihu u pravcu traženja i primjećivanja.”
(Elly Bašić)
Za prvi dio projekta izabrana je sljedeća metoda učenicima 1. i 3. razreda ponuđena je nedovršena
glazbena fraza (melodijska do prvoga daha i
ritamska u trajanju od dva takta) koju je trebalo

”Kreativnost znači
imati sposobnost
emotivno se
izraziti kroz jedan
umjetnički medij.
Stvaralaštvo
nije cilj, već put.”
Elly Bašić

dovršiti bez pravila, po vlastitu nahođenju. Vrlo
je važno bilo naglasiti da greške nisu moguće,
jer svatko piše upravo onako kako želi, kako
mu se sviđa, a u tome ne može biti pogrešaka.
To i jest jedna od glavnih značajki načina rada
funkcionalne metode Elly Bašić.
Drugi dio projekta bio je likovnog karaktera.
Učenici 1. razreda dobili su zadatak slikom
prikazati što za njih znači „ideja”. Nikakve druge
upute nisu bile potrebne, dana im je potpuna
sloboda. Njihove reakcije bile su razne, od
apstraktnih prikaza, preko prijedloga za čizme s
grijačima, do u potpunosti razrađenog plana kako
ubiti zmaja. Djeca su s veseljem i ponosom pristala
surađivati u ovom projektu i pokazati nam svoju
talentiranost i sposobnost.
Ovim projektom dokazali smo kako se u malim
učenicima kriju veliki stvaratelji i kreativci te da
bi očuvanje dječje mašte i pomoć u kreativnosti
morale biti neke od glavnih zadaća glazbene
škole. Osim prenošenja znanja, glazbene teorije
i vještine sviranja, namjena glazbene škole je ne
sputavati dijete u njegovoj osebujnosti i slobodi, već
mu pružiti mogućnost izražavanja svojih viđenja
vanjskoga, a potom i vlastitog unutarnjeg svijeta ideja.
„U čemu je, dakle, pedagoški problem djetetove
kreativnosti, posebno u muzičkoj pedagogiji,
pedagoški najtežem od svih nastavnih i odgojnih
područja? Djetetova će kreativnost, dok je spontana,
u svome procesu, za sva znanstvena područja, pa i
za najsuvremeniju dječju psihologiju još dugo biti
nerješiva enigma. U složenosti svoje pojavnosti, u
bogatstvu izraza, ona je za nas čudo. Svi smo kao
djeca bili takvi. Bogati.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Likovni primjeri:
1. Josip Zmaić
2. Klara Blažić
3. Lorena Botica
4. Mali kreativac ostao nam je nepoznat
5. Marko Rosandić
6. Mihael Milas
7. Simona Marinović

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Notni primjeri (1. razred):

7.

Notni primjeri (3. razred):

1. Lorena Perlić
2. Hana Ferković
3. Stela Čerin
4. Martin Tekić
5. Ema Špehar
6. Paula Manolić
7. Toni Vuković

1. Alka Lulić
2. Iva Ćerić
3. Marinela Milas
4. Marta Pitlović
5. Marta Šokčević
6. Niko Kristijan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ana Ereš, Ivana Stjepanović i Elena Wachtler
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SKLADATELJI
MEĐU NAMA
(I OKO NAS)

Ja, skladatelj:
o glazbi iznutra

Kao mala, češće sam svirala svoje skladbe nego
redovan program nastave klavira
nastavila igrati s njim (i njegovim rješenjem) te ga razvijati
na načine koje sam tek kasnije tijekom školovanja upoznala
kao tehnike rada s motivom.
S vremenom i daljnjim obrazovanjem skladbe su mi
postajale sve više smislene. Počela sam više razmišljati o
tonalitetu, mjeri, razvoju melodije u desnoj ruci uz pratnju
lijeve po uzoru na Chopinov Valcer koji sam svirala u
sklopu nastave klavira. Sada kad analiziram svoje ranije, ali
zapisane skladbe, primjećujem u njima i elemente kao što su
glazbene rečenice i periode, iako mi tada ti termini nisu bili
poznati. Podsvjesno sam skladala po uzoru na skladbe koje
sam svirala ili slušala u glazbenoj školi.

Imala sam sreću odrasti u obitelji ljubitelja glazbe, na
čemu posebno mogu zahvaliti tati. Završio je glazbenu
školu s glavnim instrumentom harmonikom, u školskom
tamburaškom orkestru svirao je bisernicu, a bugariju u
gradskom tamburaškom orkestru pod ravnanjem Mihaela
Ferića. Bubnjeve je svirao u početcima rock sastava Trinaesti
apostol s Tomislavom Luketićem, Damirom Butkovićem,
Josipom Andrićem i Krešimirom Seletkovićem, koji je danas
istaknuti skladatelj i prodekan za nastavu na Muzičkoj
akademiji u Zagrebu. Kao da to još nije bilo dovoljno, na
svoju je ruku učio svirati klavir, gitaru, kasnije i druge
instrumente. U svakom slučaju, glazbena okolina za
odrastanje bila mi je i više nego osigurana. Moju sestru i
mene roditelji su upisali na sate klavira već u vrtiću tako da
smo u ranoj dobi obje počele svirati, a pjevale smo u obitelji
sigurno i ranije.
Prvi put sam se upustila u „skladateljske” vode tijekom
prvih razreda osnovne glazbene škole. Nažalost, sjećam se
samo nekoliko fragmenata svojih ranijih djela, a tko zna je
li ih bilo još da sam ih potpuno zaboravila. Problem je bilo
zapisivanje, jer tada mi možda i nije palo na pamet zapisati
išta svoje, a bilo mi je i čudno zamisliti da se jednom više
neću sjećati svojih skladbi, jer sam ih često svirala, vjerojatno
i češće nego redovni program za nastavu klavira. U početku
su to bile igre s akordima; dok sam vježbala za klavir
smanjeni septakord neke molske ljestvice, primijetila sam da
mi je ta kombinacija tipki poznata od ranijeg vježbanja neke
druge ljestvice. Zainteresiralo me to suzvučje tako da sam se

se pokušavala što više udaljiti od tonaliteta. Ali ne mogu reći
da sam u potpunosti zadovoljna tom skladbom jer se nisam
našla u tom stilu.
Zadnje moje završeno djelo po prvi je put vokalnoinstrumentalno. I ranije sam već imala želju u klavirsku
glazbu ubaciti i glas, ali mi je bilo teško pronaći pravi tekst.
Onda sam igrom slučaja naletjela na poeziju prijatelja iz
razreda Gabrijela Mirkovića (u Klasičnoj gimnaziji fra
Marijana Lanosovića) koja me nadahnula da ju uglazbim.
Od njegove pjesme bez naslova složila sam dvije strofe,
refren i codu s instrumentalnim intermezzima, upotrijebivši
pritom, naravno, gradivo harmonije srednje glazbene škole.

Ideje dolaze iz
najdubljih niti
čovjekove nutrine
Unutar zidova naše škole pronašli smo nekoliko pojedinaca
sa skladateljskim sklonostima. Kako bi nam se predstavili,
podijelili su s nama neke svoje misli. Ali prije nego što
se upustite u čitanje njihovih riječi napominjemo da ih
sigurno ima još koji su nam promakli prilikom naše

Prvo takvo smisleno djelo, u nedostatku boljeg naslova,
nazvala sam po godišnjem dobu, jer mi je bilo bliže povezati
ga s pojavom iz prirode i imenovati prema tome, nego po
glazbenom obliku ili vrsti. Bila je to Jesen, nastala tijekom
ljetnih praznika 2012. godine. Kasnije su me u obitelji
poticali da upotpunim ciklus pa sam skladala i Ljeto, pa
Proljeće i posljednje, Zimu, početkom 2014. godine. Kao
trinaestogodišnjakinja, odsvirala sam Jesen na Kvintoli u
Glazbenoj školi, a kasnije i Proljeće, na čemu mogu zahvaliti
svom nastavniku Karlu Đuriću. Skladbe sam povezala
četveročetvrtinskom mjerom, slično koncipiranom pratnjom
i paralelnim tonalitetima (c-molom i Es-durom) od kojih
sam se udaljavala samo modulacijama u više-manje srodne
tonalitete (najdalje sam otišla u Zimi - iz c-mola u es-mol).

Trenutno uz mentoricu prof. Irenu Šimičić dovršavam
završni rad pod naslovom Analiza harmonijskih progresija u
autorskim djelima u kojem pobliže razjašnjavam unutarnju
strukturu svojih skladbi. U završni rad uklopit ću i svoju
jedinu polifonu skladbu: Dvoglasnu invenciju u d-molu, čija
je glavna struktura nastala na nastavi Harmonije.
Što se tiče budućnosti, čime god se budem bavila, život će
mi ostati protkan glazbom. Sretna sam što sam naslijedila
ljubav prema glazbi, i to ne samo za slušanjem glazbe, nego
i za aktivnim stvaranjem novoga, kako izvođenjem, tako i
skladanjem.
Erika Wachtler

potrage za ovakvim kreativcima. Osim toga, mnogi imaju
glazbene ideje (i ne samo glazbene, ali ovdje se bavimo
prvenstveno glazbenim idejama), a da ih nikada ne razrade.
Nezabilježene i neostvarene, ideje se izgube iz svijesti, istisnu
ih druge misli, svakodnevne brige i, nažalost, prečesto
padnu u zaborav. Željeli bismo da ispovijesti kolega učenika
i profesora budu poticaj možda i drugim potencijalnim
skladateljima i skladateljicama, poticaj za hvatanje bar nekih
sitnica koje bi inače samo proletjele kroz glavu, a mogu se
razviti u glazbeno djelo.

najdubljih niti, čovjekove intime. Iz duše. Ona je izvor
ideja.

Kad je ciklus bio upotpunjen, sjećam se da se tata znao
šaliti da slijede Siječanj, Veljača, Ožujak... pa Ponedjeljak, Utorak,
Srijeda i tako dalje. Ali nisu. Sljedeća dovršena skladba bila
je Sanjarenje, u kojoj sam nastojala obogatiti harmonije s
više uklona, modulacija, mutacijom, zatim drugačije razviti
pratnju u lijevoj ruci te seliti melodiju iz jedne u drugu
ruku. Rezultat je bila složenija skladba, ali manje smislene
strukture. Bilo je tu još mnoštvo raznolikih glazbenih
fragmenata od kojih su neki snimljeni, neki zapisani, ali
većina nije uklopljena u cjelovitu skladbu.

IVANA BUŠIĆ, nastavnica klavira

U međuvremenu sam upisala srednju glazbenu školu i
počela dublje shvaćati probleme glazbenog oblikovanja.
Tijekom zadnje godine čak sam radila s profesorom
Srećkom Bradićem s Muzičke akademije u Zagrebu koji
mi je pokazivao tehnike rada s motivom, frazom, općenito
načine na koji nastaju skladbe. Iz toga rada izrodila se
skladba modernijeg „štiha”, nepravilne mjere, u kojoj sam

Među mojim djelima prevladavaju crkvena i popularna
glazba. Iz skladbi nesvjesno isijavaju elementi jazza
i folklora. Nisam koncentrirana na određene vrste,
neplanirani redoslijed se dogodio. Što je sljedeće? U
izvoru ideja je odgovor. Odakle ideja? Svaki čovjek kao
individua ima svoje poslanje u ovom svijetu. Svi imamo
nešto za poručiti. Izvor ideja dolazi iz ljudske nutrine, iz

Prvi moj susret sa skladanjem dogodio se tijekom
srednjoškolskih dana.
Skladala sam u prvom planu klavirske minijature,
pjesme za glas i klavir te skladbe za ženski i mješoviti
zbor, a tijekom studija upoznala sam se s aranžiranjem
za gudačke kvartete, tamburaški orkestar i dr.

Motivacija nesvjesno sama po sebi dolazi, bez poziva.
Motivira me život koji testiranjem gradi čovjekovu
strukturu kroz bezbroj stepenica izazova među kojima
se izmjenično isprepliću patnja, ljubav, radost i dr.
Rast pojedinca očituje se kad u svakoj teškoći prepozna
ljepotu. Iz takvih spoznanja nastaju najljepše ideje
za kreiranje skladbi. Umjetnici dublje proživljavaju
pogled na svijet. Mnogi glasno iznose svoje misli ali
ih umjetnici u skrovitosti čuvaju te ponekad zabilježe
kroz note kao skriveno blago koje uglavnom samo oni
razumiju.
Kako bi veliki Ludwig van Beethoven rekao: „Ja nosim
dugo, često vrlo dugo, svoje misli u sebi prije no što
sjednem da ih zabilježim. Kad bi me netko upitao
otkuda mi ideje dolaze, tada bih mogao odgovoriti da mi
to samome nije jasno; one dolijeću odnekud, salijeću me
u tako snažnom i tako jasnom obliku da mi se čini kao
da ih mogu dohvatiti rukom. One zuje, zvone, zvuče,
šume, grme sve dok se konačno ne pretvore u tonove i u
sitne note.”
Svijet se razvija iz dana u dan. Potrebni su kreativci
kako bi nam lakše približili nove spoznaje kroz
jedinstvene ideje koje proizlaze iz njihove dubine. Svi
smo rođeni s ciljem da izbrusimo svoje talente i budemo
dionici kreatorovih zamisli.

tema broja
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ANDREJ ŠEPER,
nastavnik klavira

MISLAV DOKUZOVIĆ,
1. razred SGŠ

Skladao sam djela za klavir solo, klavir i violinu
te elektroniku, a imam i nešto malo iskustva
s aranžmanima. Kad bih svoja djela trebao
svrstati u neku vrstu glazbe, to bi bio pop, drum
and base, dropstep. S prvim skladbama počeo sam
u osnovnoj školi. Kad sam bio manji majka me
je motivirala, poticala u tom smjeru, dok mi
je u zadnje vrijeme poticaj, primjerice, koncert
profesora Glazbene škole na Tjednu glazbe. Što
se tiče zapisivanja autorskih djela, teško mi je
pisati jer se gubi koncentracija. Lakše je snimiti
skladbu na računalo, jer inače „ode” ako se
ne zapiše. I Bach je bio odličan improvizator i
najbolje je stvari improvizirao, pa ih se kasnije
sjetio i zapisao ih.

Počeo sam se baviti skladanjem početkom
2015. godine i otad sam radio na različitim
šaljivim remixima, kao što je Globglogabgalab
(koji je dobio naziv po imenu lika iz crtića),
pisao sam u stilu synthpop music, potom
skladbe kao što su Space jazz i Hey (u stilu
hiphopa) i klavirsku glazbu. Inače radim
na elektronskim „stvarima”. Izvođač je
uglavnom sintisajzer na kojem koristim
plugin, zvukove instrumenata, u programu FL
studio. Inspiriraju me druge pjesme i stilovi.
Trenutno radim na remixu pjesme Marvina
Gayea I heard it through the grapevine.

IVAN HORVAT, 2. razred SGŠ
Oduvijek sam imao smisla za stvaranje novih
stvari, a pogotovo glazbe - jazza, Bachovog
(baroknog) stila, suvremene klasične glazbe.
Skladao sam dvoglasnu invenciju za klavir
ili čembalo (klavijature) u baroknom stilu.
Počeo sam ju zapisivati, što je jako teško jer
inspiracija ne bira vrijeme i mjesto. Za sada
sam samo jednu od svojih skladbi zapisao.

ANA EREŠ, 3. razred SGŠ
Skladala sam pjesmu Ti si ljubav za VjeDra,
smotru stvaralaštva mladih u organizaciji
naše biskupije, koja se održava svake godine.
Profesorica vjeronauka prijavila me na
VjeDra, a ja nisam znala da moram napisati
autorsku pjesmu. Odlučila sam svoje misli
i osjećaje pretočiti u tekst pjesme, za koju
sam osmislila i melodiju. Pjesma je crkvena,
prvotno napisana za glas uz klavirsku pratnju,
a planiram ju snimiti kao duet. Nikada nisam
radila aranžmane, pa sam odlučila potražiti
stručnu pomoć u pravljenju aranžmana (koji
još nije do kraja gotov).

tema broja

Ja, skladatelj: o glazbi iznutra

ELENA WACHTLER,
3. razred SGŠ
Skladala sam djela uglavnom za klavir, a radila sam
i na kombinacijama za klavir i glas. Nažalost, većina
mojih djela ostala je nedovršena. Kad govorim o
isključivo klavirskim djelima, uglavnom se radi o
klasičnoj glazbi, dok se u vokalno-instrumentalnim
djelima više držim stila popularne glazbe. Odakle
izvlačim ideje? Nemam neki univerzalan izvor, uvijek
je drugačije.

IZ ŽIVOTA ŠKOLE
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Glazbena škola u Muzeju
Brodskog Posavlja
Marija Terezija, François Couperin i
hrvatska glazba - što imaju zajedničko?
Na prvi pogled ništa. No, u zajedničku
ih je rečenicu povezala izuzetno
uspješna suradnja koju su ove školske
godine ostvarili Glazbena škola
Slavonski Brod i Muzej Brodskog
Posavlja. Naši učenici i nastavnici u
muzejskom su izložbenom prostoru
priredili tri glazbena događanja,
dvama od njih obilježivši deset godina
postojanja srednje glazbene škole u
Slavonskom Brodu.
U povodu izložbe Hrvatska kraljica i carica Marija
Terezija, Glazbena škola priredila je 8. prosinca
koncert naslovljen Glazbeni ukusi terezijanskog doba.
Na programu su prigodno bila djela skladatelja
iz 18. stoljeća, a cilj je bio dočarati šarolikost
baroknih, pretklasicističkih i klasicističkih

1.

Romancom te profesori Krešimir Ivančić na violini
i Andrej Šeper za klavirom, koji su večer zaključili
izvedbom 1. stavka iz Mozartovog Petog violinskog
koncerta.
Mjesec i pol kasnije, 26. siječnja, Muzej nas je
ugostio u programu obilježavanja Noći muzeja.
Za tu priliku šestero srednjoškolaca priredilo je
predavanje o francuskom baroknom skladatelju
Françoisu Couperinu, čiju 350. obljetnicu rođenja
glazbeni svijet obilježava u 2018. godini.

tendencija u jednome od najuzbudljivijih stoljeća
u povijesti glazbe. Stoljeća koje je iznjedrilo i
jednu od najznačajnijih i najutjecajnijih povijesnih
ličnosti - Mariju Tereziju.
Večer je otvorio duo harmonika Lara Smolić (6. r.)
i Ivan Horvat (2. r. SGŠ) s aranžmanom poznatog
Bachovog Aira. Vokalnim izvedbama predstavile
su se sopranistice Ana Lović (1. r. SGŠ), Lana Ćato
(2. r. SGŠ) i Sandra Böhm (2. r. SGŠ) otpjevavši
arije Francesca Gasparinija, Wolfganga Amadeusa
Mozarta i Alessandra Scarlattija uz klavirsku
pratnju prof. Andreja Šepera. Skladbe Johanna
Sebastiana Bacha i Françoisa Couperina odsvirali
su klaviristi Josip Gregurić (3. r.), Elena Wachtler
(3. r. SGŠ) i Katarina Aračić (2. r. SGŠ), a uz
pratnju prof. Šepera Couperina je svirao i violinist
Dominik Tomičić (6. r.). Još dva dua upotpunila
su program - Bono Peić na flauti (2. r.) i Ramona
Bićanić na klaviru (2. r.) s Beethovenovom

Mislav Dokuzović (1. r. SGŠ), Katarina Aračić i
Lana Ćato (2. r. SGŠ), Ana Ereš i Elena Wachtler
(3. r. SGŠ) te Erika Wachtler (4. r. SGŠ) ispričali
su posjetiteljima zanimljivosti iz života i opusa
francuskog baroknog skladatelja. Svoje predavanje
dodatno su začinili glazbenim točkama. S obzirom
da je svih šestero učenika bilo ili još uvijek jest
vezano uz klavir kao instrument s tipkama,
Mislav, Katarina, Ana, Elena i Erika izveli su po
jednu skladbu iz Couperinove 1. knjige Komada
za čembalo. Lana je uz Katarininu čembalističku
pratnju otpjevala skladateljevu Musette, a čitav
je program završio duetom Elene i Erike, uz
Katarininu pratnju, u izvedbi skladbe La Pastorelle.

2.

Uspješnu suradnju dviju brodskih kulturnih
institucija zaokružila je Večer hrvatskih skladatelja
održana 23. ožujka, na samom početku proljeća.
Glavnu ulogu „preuzele” su odabrane najljepše
popijevke Ivana pl. Zajca, Josipa Hatzea, Tomislava
Uhlika, Ivice Stamaća, Ive Lhotka-Kalinskog i
Darka Domitrovića, među kojima su se, poput
intermezza, pojavila dva instrumentalna djela Dore
Pejačević i Emila Cossetta.
Ana Lović, Ana Lukšić i Leonarda Plazanić (1.
r. SGŠ), Katarina Aračić, Sandra Böhm i Lana
Ćato (2. r. SGŠ), Leon Brekalo, Ana Ereš, Ivana
Stjepanović i Elena Wachtler (3. r. SGŠ) te Erika
Wachtler (4. r. SGŠ) pripremili su glazbene izvedbe
uz pomoć profesora Tihane Havelka Tudaković,
Andreja Šepera, Marte Galić, Maje Fabris i Frane
Fabrisa, a Bruno Juričić (2. r. SGŠ), uz mentorstvo
prof. Mirte Špoljarić, priredio je i čitao bilješke o
skladateljima na koncertnom repertoaru.
Srdačnim odobravanjem prijatelja, roditelja,
djelatnika muzeja, kolega profesora i drugih dragih
gostiju ispraćena su sva naša tri glazbena programa
u Muzeju Brodskog Posavlja koji se pokazao kao
izuzetan domaćin.

4.

3.
1. Osnovnoškolci i srednjoškolci u čast Mariji Tereziji
2. Sudionici programa Večer hrvatskih skladatelja
3. Sandra Böhm uz pratnju prof. Šepera
4. Leonarda Plazanić uz pratnju prof Fabrisa
5. Ana Ereš pri izvedbi Dorine Ruže
6. Mladi povjesničari znali su sve o Couperinu

5.

6.

7.

7. Elena i Erika uz Katarininu su pratnju
izvele Couperinovu Pastorelle

IZ ŽIVOTA ŠKOLE
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U posjetu domovima umirovljenika
Na početku ove nastavne godine, tijekom
prijepodneva 2. listopada, nekoliko učenika
i nastavnika Glazbene škole uljepšali su
svakodnevicu korisnika triju domova za starije i
nemoćne osobe na području Slavonskog Broda.
Na poziv Radio Slavonije pridružili smo se
obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba
(1. listopada).
Novinari Radio Slavonije i predstavnici Glazbene
škole posjetili su Obiteljski dom Ćukušić u

Slavonskom Brodu, Obiteljski dom Kelava u
Podcrkavlju i Dom za starije i nemoćne Slavonski
Brod. Glazbene točke pripremili su učenici Marko
Nosić i Nikola Vincek na bisernici i Lara Smolić
na harmonici te profesori Krešimir Ivančić na
violini, Andrej Šeper i Karlo Đurić na klaviru i
Berislav Štimac na gitari.
Jako nas raduje da smo imali priliku glazbom
razveseliti naše starije sugrađane.

Srednjoškolci na
ekskurziji u Zagrebu
Učenici srednje glazbene škole otisnuli su se 15.
prosinca u smjeru Zagreba. Imali su dva cilja
- posjetiti multimedijalnu izložbu Nikola Tesla Mind from the future u Hrvatskom društvu likovnih
umjetnika te izvedbu opere La boheme Giacoma
Puccinija u Hrvatskom narodnom kazalištu u
Zagrebu. Iako je snažan pljusak omeo doživljaj
zagrebačkog Adventa, ništa nije moglo pokvariti
jedinstveno iskustvo izložbe o Teslinim izumima,
kao ni fantastičan dojam koji je na učenike ostavila
izvrsna izvedba Puccinijeve opere.

Glazbom u susret Božiću i
Novoj godini
Onako kako najbolje znaju, glazbom, učenici
Glazbene škole Slavonski Brod ispratili su prvo
nastavno polugodište i proslavili nadolezeće
blagdanske dane. U srijedu, 20. prosinca, u
Velikoj dvorani Glazbene škole priredili su
svečani koncert „U susret Božiću i Novoj godini”.
Učenici i nastavnici, roditelji i prijatelji, bake i
djedovi, srdačnim su pljeskom pozdravili svaku od
devetnaest izvrsnih instrumentalnih i vokalnoinstrumentalnih izvedbi kojima su se predstavili
učenici od 1. razreda osnovne do 2. razreda srednje
glazbene škole.

Koncertnu večer otvorile su dvije prigodne glazbene točke
- Tiha noć u izvedbi Lorene Delač (2. r.) na saksofonu i
Zvončići u izvedbi Mateja Dančevića (1. r.) na harmonici.
Među učenicima 2. razreda nastupili su Ramona Bićanić
na klaviru, Josip Matanović na braču i Željko Hančar na
harmonici. Treće razrede predstavljao je klavirist Josip
Gregurić, a 4. razrede klaviristica Ana Bogdanić, flautistica
Ana Vojtkuf Peranović i Marko Nosić na bisernici. Nastupili

su i učenici 5. razreda Nikola Vincek na bisernici i Ivan
Samardžić na klaviru, a od učenika 6. razreda violinist
Dominik Tomičić i flautistica Elza Lakušić. Soliste
srednjoškolce predstavljale su flautistica Leonarda Plazanić
i sopranistica Sandra Böhm. Treba istaknuti da su pojedine
izvedbe popratili profesori kao korepetitori, i to Andrej
Šeper izvedbe na saksofonu i violini te pjevanje, Ivana Bušić
izvedbe na tamburama, a Frano Fabris izvedbe na flauti.
Posebnost ovoga božićnog koncerta bile su komorne točke,
točnije raznovrsna dua. Učenici 2. razreda Bono Peić na
flauti i Ramona Bićanić na klaviru priredili su izvedbu
Beethovenove Romance, a harmonikaši Ivan Horvat
(2. r. SGŠ) i Lara Smolić (6. r. OGŠ) pripremili su
izvedbu Bachovog Aira. Čak dvije točke na ovome koncertu
bile su u znaku klavira, a riječ je o izvedbama za klavir
četveroručno. Učenik 1. razreda Marko Mutavdžić i njegova
nastavnica Ivana Bušić izveli su obradu napjeva Danas se
čuje, i to obradu koju je načinila profesorica Bušić. A čitavu
koncertnu večer u veselom su i razigranom tonu zaokružile
učenice 6. razreda Jana Vuković i Ivona Funarić izvedbom
Schubertovog Marša pastira.

1. Božićno ozračje u školskom
predvorju
2. Oglasna ploča prepuna
učeničkih čestitki

Zajednička fotografija pred zagrebačkom „Džamijom” (poznati
naziv za zgradu Hrvatskog društva likovnih umjetnika)

3. Pahuljicama, snjegovićima i
drvcima ukrasili smo ulazna vrata

Božićni koncert HPD-a Davor
Hrvatsko pjevačko društvo Davor priredilo je 22.
prosinca tradicionalni božićni koncert u crkvi
Presvetog Trojstva. A u sastavu zbora nastupili su
naši učenici. No, onaj tko prati njihove nastupe,
u redovima Davora prepoznat će i nekoliko
nastavnika Glazbene škole, bivših učenika, ali i
roditelja sadašnjih učenika. Brojnu publiku Davoraši
su počastili prigodnim repertoarom božićnih
napjeva, većinom a cappella. Radujte se narodi i Tihu
noć otpjevali su uz klavirsku pratnju Marte Galić,
dok su Caccinijevu Ave Mariju izveli uz pratnju
Maje Fabris na flauti i Marte Galić za klavirom.
Instrumentalni predah u programu pružili su Maja
Fabris na flauti i Frano Fabris na klaviru, izvevši
Preludij iz Suite antique Johna Ruttera.

Svi troje nastavnici su u Glazbenoj školi. Stoga je
ovaj koncert bio pravi primjer odlične suradnje
dviju gradskih glazbenih institucija.

4. Blagdane su glazbom uljepšali
učenici od 1. razreda osnovne do
2. razreda srednje glazbene škole
5. Sudionici božićnog koncerta sa
svojim nastavnicima

1.

2.

4.
Koncert u „Velikoj crkvi” uvijek privuče mnogo slušatelja

3.

5.

IZ ŽIVOTA ŠKOLE
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Na seminarima uglednih pedagoga

Glazbene slušaonice

Svake godine Glazbena škola Slavonski
Brod pozove u goste nekoga od vanjskih
predavača, uvijek uglednih glazbenika i
pedagoga, vrsnih profesionalaca u svojoj
struci, kako bi održali seminare s našim
učenicima. A katkada naši učenici
i nastavnici posjete seminare izvan
Slavonskog Broda. Uvijek je korisno, i
učenicima i nastavnicima, čuti kakav
savjet, novo rješenje, drukčiji pristup,
kako bismo unaprijedili svoja znanja i
vještine.

U sklopu manifestacije „U svijetu bajki
Ivane Brlić-Mažuranić” Glazbena škola
Slavonski Brod priredila je dvije Glazbene
slušaonice održane 17. i 19. travnja u našoj
prekrasnoj školskoj koncertnoj dvorani.
Dvoranu su ispunila vesela lica polaznika
brodskih vrtića, nižih razreda osnovnih
škola s podučja grada, ali i gostiju iz
slovenskog Celja koji svakoga proljeća
dolaze u Slavonski Brod.

Tako su na Centru izvrsnosti, koji je održan od
10. do 12. siječnja u Opatiji, sudjelovali učenica
pjevanja Sandra Böhm i troje nastavnika: Tihana
Havelka Tudaković (pjevanje), Anita Krajnović
(harmonika) i Marijan Belović (harmonika).
Sandra je bila najmlađa sudionica seminara iz
pjevanja, a dobila je priliku raditi s uglednom
opernom umjetnicom Oliverom Miljaković.

Radionica
digderidooa
U povodu obilježavanja Svjetskog dana pripovijedanja,
Udruga za promicanje kulture govorenja i kreativnog
stvaralaštva Vilinput organizirala je od 20. do 25.
ožujka treći Hrvatski festival pripovijedanja,
jedinstvenu manifestaciju ovakve vrste u Hrvatskoj.
U sklopu festivala održana je radionica sviranja
instrumenta digderidoo. Nastavnica Daria Tamara
Rac „uposlila” je nekoliko osnovnoškolaca i
srednjoškolaca koji su s veseljem sudjelovali na ovoj
radionici. Shvatili su da, iako se instrument čini vrlo
jednostavan (pa što, to je samo ravna, dugačka, drvena
cijev?!), svladati tehniku sviranja jako je teško. No,
nimalo dosadno!

U školi smo ugostili troje predavača: Miljan
Bjeletić održao je seminar iz harmonike, Dubravka
Krušelj Jurković iz pjevanja, Jelica Kuzmin iz
klavira, a Lovro Merčep iz saksofona. Za sve odjele
korisno predavanje priredila je Katarina Javora - o
baroknoj interpretaciji - te je i radila s učenicima
savjetujući im kako se što više približiti stilu koji je
karakterističan za izvedbe baroknih skladbi.

vodili su nastavnici Daria Tamara Rac i Andrej Šeper,
a svoje su sviračke vještine pokazali brojni učenici
osnovne glazbene škole. Među njima bili su klaviristi
Erik Krajnović i Petra Matijević, gitaristice Lea
Pocintela i Matea Ećimović, harmonikaši Filip Ferković
i Mihael Milas, Valentina Filipović na violini, na
bisernicama Benjamin Harnoš i Marko Nosić te Lorena
Delač na saksofonu.

Program ispunjen glazbenim točkama, zvucima raznih
instrumenata - harmonike, gitare, klavira, tambure,
flaute, saksofona i violine - i zajedničkim brojalicama

Poneko iz male publike dobio je priliku pritisnuti tipke
klavira ili poklopce na flauti, držati violinsko gudalo ili
sjesti s gitarom u krilu, vidjeti saksofon izbliza ili osjetiti
kako trzalica prebire po žicama bisernice. Nadamo se da
će nekoga od njih Glazbena slušaonica potaknuti da nam se
priključi u „školskim klupama”.

Prepuna dvorana glazbene škole

Neki već dobro znaju kako držati gitaru

Miljan Bjeletić u radu s učenicima

Koncertni ciklus
Kvintola
Kvintola je simboličan naziv za ciklus od pet
koncerata učenika Glazbene škole Slavonski Brod
raspoređenih tijekom cijele nastavne godine. Ciklus
njeguje kontinuitet od školske godine 2010./2011.,
a njegova idejna začetnica je nastavnica klavira
Marta Galić. Mnoštvo učenika osnovnoškolskog
i srednjoškolskog uzrasta prošlo je školskom
pozornicom na pet ovogodišnjih Kvintola,
pokazavši svojim roditeljima, bakama i djedovima,
prijateljima koje su skladbe naučili te koje su
vještine stekli. Kao što je vidljivo na fotografiji
s prve Kvintole 25. listopada - tremu je najbolje
pobijediti osmijehom.

NAŠI UČENICI U GOSTIMA

Na Glazbenom tjednu u Osijeku…
Glazbeni tjedan, kojim Glazbena škola Franje
Kuhača obilježava svoj Dan škole već 62 godine,
otvoren je 16. travnja Koncertom učenika
glazbenih škola Slavonije i Baranje. Našu školu
predstavljali su učenici tambure i harmonike.
Škotski ples Ludwiga van Beethovena u obradi
Darka Kujundžića izveo je Josip Matanović

na braču (2. razred, prof. Gorana Jagarinec),
a za klavirom ga je pratila prof. Ivana Bušić.
Stavak Patnje iz Ruskih skica Evgenija Derbenka na
harmonici je izvela Lara Smolić (6. razred,
prof. Anita Krajnović).

… i u Slatini
Glazbena škola Milka Kelemena održala je
petnaesti po redu Glazbeni tjedan. Na koncertu 22.
svibnja gosti su bili učenici naše škole: Ana Vojtkuf
Peranović (4. razred, prof. Maja Fabris), koja je uz
klavirsku pratnju prof. Frane Fabrisa izvela Pjesmu i
ples Pascala Prousta, i Marko Nosić (4. razred, prof.
Dalibor Timarac), koji je uz klavirsku pratnju prof.
Ivane Bušić odsvirao Rumunjski ples br. 1 u obradi
Stipana Jaramazovića.

Tu smo - neki s pravim, a neki s improviziranim instrumentima
Bez straha čekaju nastup

Josip i Lara sa svojim nastavnicama gostovali u osječkoj školi

IZ ŽIVOTA ŠKOLE
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6. TJEDAN GLAZBE U GLAZBENOJ ŠKOLI

U znaku obljetnice srednje glazbene škole
Glazbena škola Slavonski Brod ovog je
svibnja priredila šesti po redu Tjedan
glazbe, manifestaciju koja pri završetku
nastavne godine donosi tjedan ispunjen
koncertima naših učenika i nastavnika,
ali i dragih nam gostiju.
Na prvom Tjednu glazbe gostovali su učenici
Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba, drugi
Tjedan glazbe bio je u znaku obilježavanja 60.
obljetnice škole, od trećeg Tjedna glazbe uveli smo
svečano obilježavanje Dana škole, na četvrtom
Tjednu glazbe priredili smo večer vokalne glazbe
i glazbeno-scenski kolaž iz mjuzikla Fantom u operi,
a na petom Tjednu glazbe također večer vokalne
glazbe i izvedbu glazbeno-scenskog kolaža iz
mjuzikla Moje pjesme, moji snovi.

Ono što nikada nismo mijenjali bili su koncerti na
kojima su se predstavljali učenici osnovne škole,
učenici srednje škole i naši nastavnici. Tako je bilo
i ove godine.

drugoga grada. U srijedu, 16. svibnja, svirali su i
pjevali učenici Glazbene škole Franje Kuhača iz
Osijeka. I to sve srednjoškolci.
Svečanu proslavu Dana škole ostavili smo za
zadnji dan u tjednu - petak, 18. svibnja. Probranim
glazbenim točkama Dan škole uljepšali su
naši bivši učenici (iz prve i druge generacije
srednjoškolaca), koji su se ove školske godine
vratili u Glazbenu školu Slavonski Brod kao
nastavnici - Ivana Dročić na flauti, Paulina
Kovačević na gitari i Hrvoje Aušić na klaviru.
Važno je istaknuti da su se iz naše srednje
škole otisnuli put akademskih voda - Ivana je
diplomirala flautu u Splitu, Paulina je 5. godina
gitare u Zagrebu, a Hrvoje je 5. godina glazbene
pedagogije u Osijeku.

Tjedan glazbe započeo je koncertom učenika
osnovne glazbene škole u ponedjeljak, 14. svibnja, a
u utorak, 15. svibnja, muzicirali su učenici srednje
glazbene škole. U četvrtak, 17. svibnja, s pozornice
smo slušali naše nastavnike u ulogama interpreta:
Paulina Kovačević, gitara, Ivana Dročić, flauta,
Maja Fabris, flauta, Dubravka Kolesarić, klavir,
Frano Fabris, klavir, Tihana Havelka Tudaković,
sopran, i Marko Rušnov, saksofon.
Ovogodišnji Tjedan glazbe bio je poseban po dvama
događajima. Kao što smo to učinili na prvom
Tjednu glazbe, u goste smo pozvali prijatelje iz

1.

Zašto tako puno spominjanja srednje škole i zašto
tako puno srednjoškolaca na programima? Zato
što u 2018. godini (točnije u školskoj 2018./2019.
godini) obilježavamo deset godina postojanja
srednjeg glazbenog obrazovanja u Glazbenoj školi
Slavonski Brod. Možda se čini da deset godina
nije mnogo, ali za našu školu to je jubilej itekako
vrijedan isticanja. Jer, ako niste znali, iz svake
naše srednjoškolske generacije netko je upisao
akademiju.

3.

2.
1. Svi osnovnoškolci zajedno uoči prvoga koncerta
na Tjednu glazbe
2. Duo bivših učenica: Paulina Kovačević i Ivana Dročić
3. Gudački srednjoškolski orkestar zaokružio je gostovanje
osječkih učenika
4. Komorni tamburaški ansambl: Posljednje upute nastavnice
Gorane Jagarinec prije nastupa
5. Zbor srednje škole pod ravnanjem Danijele Božičević
(instr. pratnja: Marko Rušnov, saksofon, Marta Galić, klavir)

4.

5.

Natjecanja i smotre
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ODJEL ZA HARMONIKU

Smotra pijanista u Slatini

Mladi Padovec u Novom Marofu

Međužupanijska smotra mladih pijanista u
Slatini proslavila je 18. travnja desetu obljetnicu
održavanja. Na smotri u organizaciji Glazbene
škole Milka Kelemena nastupilo je 63 mladih
pijanista u 5 kategorija iz glazbenih škola iz
Donjeg Miholjca, Đakova, Našica, Nove Gradiške,
Osijeka, Pakraca, Požege, Slatine, Slavonskog
Broda, Valpova, Vinkovaca, Virovitice i Vukovara.
Glazbenu školu Slavonski Brod uspješno su
predstavili osnovnoškolci Ramona Bićanić (2.
razred, prof. Marta Galić), Josip Gregurić
(3. razred, prof. Zadravka Tekić-Dadić), Ana
Bogdanić (4. razred, prof. Frano Fabris) i Marko
Opačak (6. razred, prof. Zdravka Tekić-Dadić).

Osnovna glazbena škola u Novom Marofu već je šestu
godinu domaćin Državnog natjecanja učenika osnovnih
glazbenih škola Mladi Padovec, održanog 16. i 17. veljače.
Lara Smolić, učenica 6. razreda harmonike u klasi
prof. Anite Krajnović, natjecala se u 3. kategoriji 3.
discipline (klavir, harmonika) te je s postignutih 90
bodova osvojila prvu nagradu.

Regionalno natjecanje
Na ovogodišnjem regionalnom natjecanju u sklopu
56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i
plesa, u Zagrebu je 19. veljače održano natjecanje za
harmonikaše. Učenica Lara Smolić osvojila je treću
nagradu. Natjecala se u 3. kategoriji te je postigla 77,80
bodova.

Festival pijanista u Varaždinu
Dvoje naših učenika klavira sudjelovalo je na
Festivalu mladih pijanista 20. travnja u Varaždinu.
Kratkim nastupima našu su školu predstavili Josip
Gregurić i Ana Bogdanić. Značajan broj učenika
iz glazbenih škola od istočne Slavonije do Krapine
na sjeveru te Rovinja i Poreča u Istri pokazali su
što se i kako radi u njihovim školama, a učenički
koncerti bili su prožeti stručnim predavanjima.

Susret harmonikaša u Puli
Lara Smolić osvojila je prvu nagradu na 43.
međunarodnom susretu harmonikaša u Puli, održanom
od 25. do 28. travnja u Domu hrvatskih branitelja.
Nastupila je u C2 kategoriji (mlađi od 15 godina) u
konkurenciji 18 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije,
Srbije, Poljske, Njemačke i Austrije te je svojim
nastupom postigla 93,33 boda.
Lara Smolić i nastavnica Anita Krajnović na završnom zajedničkom
natjecanju u Puli

ODJEL ZA KLAVIR
Sonus u Križevcima

Mladi Padovec u Novom Marofu

Zagrebački Mladi virtuozi

U Novom Marofu 16. i 17. veljače održano je
Državno natjecanje učenika osnovnih glazbenih
škola Mladi Padovec. Kasijan Kristić, učenik
2. razreda u klasi prof. Andreja Šepera osvojio je
drugu nagradu u 1. kategoriji 3. discipline (klavir,
harmonika) s postignutih 84,67 bodova. Kasijanu je
ovo bilo prvo natjecateljsko iskustvo.

Na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika
Sonus op. 4, održanom 9. veljače u Križevcima, Josip
Gregurić, učenik 3. razreda u klasi prof. Zdravke
Tekić-Dadić, natjecao se u 2. kategoriji i osvojio
treću nagradu (77 bodova).
U srijedu, 14. veljače, u Zagrebu je započelo 24.
međunarodno natjecanje Mladi virtuozi u organizaciji
Glazbene škole Pavla Markovca, ove godine
namijenjeno klaviristima. Josip Gregurić zaslužio
je priznanje za nastup u 2. kategoriji u kojoj su
prva tri mjesta osvojili natjecatelji iz Bugarske i
Italije.

69 učenika i 25 nastavnika iz osam glazbenih
škola. Naš učenik Josip Gregurić natjecao se
u 3. kategoriji te je s 93,67 bodova osvojio prvu
nagradu.

Josip Gregurić i nastavnica Zdravka Tekić-Dadić na prestižnom
natjecanju u Varaždinu

Memorijal Jurica Murai
Gotovo 170 mladih pijanista iz šesnaest zemalja
svijeta od SAD-a do Japana okupilo se od 23. do
28. travnja u varaždinskoj Glazbenoj školi na
Međunarodnom natjecanju pijanista Memorijal Jurica
Murai. Josip Gregurić natjecao se u B kategoriji
(11 godina i mlađi) te je s postignutih 86,10 bodova
osvojio treću nagradu.

Marko Opačak, Ramona Bićanić, Ana Bogdanić i Josip
Gregurić predstavili su se na smotri u Slatini

Virovitička klavirijada
Klavirski odjel Glazbene škole Jan Vlašimsky
u Virovitici 27. ožujka organizirao je 6.
međužupanijsko natjecanje mladih klavirista
Virovitička klavirijada. Na natjecanju je sudjelovalo

Prvo natjecanje za Kasijana Kristića (uz njega nastavnik Andrej
Šeper te harmonikašice Lara i nastavnica Anita)

Natjecanja i smotre
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ODJEL ZA PJEVANJE

ODJEL ZA TAMBURU

Splitski Daleki akordi

Smotra u Požegi

Daleki akordi - Međunarodno natjecanje
mladih glazbenika koje se već 23 godine
održava u Splitu i Kaštelima - održano je
od 18. do 20. travnja za klaviriste, gitariste
i pjevače. Nastupile su dvije učenice
Glazbene škole Slavonski Brod, obje
učenice 2. razreda srednje glazbene škole
u klasi prof. Tihane Havelka Tudaković.
U vrlo jakoj konkurenciji, u kojoj su
prednjačili natjecatelji iz Slovenije, Sandra
Böhm osvojila je treću nagradu (44,83
boda), a Lana Ćato osvojila je priznanje
(31,33 boda). Natjecale su se u 1. kategoriji
discipline Pjevanje te su nastupile u dvorani
splitske Gradske vijećnice. Na natjecanju ih
je za klavirom pratio prof. Andrej Šeper.

Glazbena škola Požega organizirala je 28. ožujka 5.
smotru tamburaša učenika glazbenih škola Slavonije
i Baranje. Glazbenu školu Slavonski Brod predstavila
su trojica učenika osnovne glazbene škole. Nastupio
je Marko Nosić na bisernici, učenik 4. razreda u
klasi prof. Dalibora Timarca, te dvoje učenika iz
klase prof. Gorane Jagarinec, Josip Matanović
na braču, učenik 2. razreda, i Nikola Vincek na
bisernici, učenik 5. razreda. Na nastupima ih je kao
korepetitorica pratila prof. Ivana Bušić.

Međunarodno natjecanje

Sandra i Lana s mentoricom Tihanom Havelka Tudaković

U Požegi je 26. i 27. ožujka održano 5. međunarodno
natjecanje tamburaša solista i komornih sastava, koje
organizira Glazbena škola Požega u suorganizaciji
s Hrvatskom glazbenom udrugom Festival bunjevački
pisama iz Subotice i Muzičkom akademijom u Zagrebu.
Trojica brodskih tamburaša predstavili su našu školu
i osvojili sve tri nagrade. Josip Matanović osvojio je
prvu nagradu u 1. K kategoriji, brač (93,67 bodova),
Marko Nosić osvojio je drugu nagradu u 2. K
kategoriji, bisernica (87,67 bodova), a Nikola Vincek
osvojio je treću nagradu u 3. K kategoriji, bisernica
(76,20 bodova).

Marko Nosić, Josip Matanović i Nikola Vincek predvode Odjel
za tamburu

ODJEL ZA PUHAČE
Srebrne plakete u Ljubljani
Dvije flautistice Glazbene škole otvorile su
solističku natjecateljsku sezonu nastupivši na
Međunarodnom natjecanju EMONA (European
Musicians ON Air) koje je održano od 14. do
20. siječnja na Konzervatoriju za glazbu i balet
u Ljubljani. Ana Vojtkuf Peranović, učenica
4. razreda, natjecala se u 1. kategoriji te je s
postignutih 92,14 bodova osvojila srebrnu plaketu.
U njezinoj kategoriji sudjelovala su 33 natjecatelja,
najviše iz Slovenije, potom iz Srbije (Novi Sad,
Valjevo, Beograd), a Ana je bila jedina natjecateljica
iz Hrvatske. Elza Lakušić, učenica 6. razreda,
natjecala se u 2. kategoriji te je također osvojila
srebrnu plaketu, a njezin je nastup žiri ocijenio s
92,57 bodova. Između 26 natjecatelja, među kojima

Regionalno natjecanje

opet najviše iz Slovenije, potom dvoje iz Mađarske
(Pečuh) i jedno iz Srbije (Novi Sad), i Elza je bila
jedina natjecateljica iz Hrvatske. Obje učenice su
u klasi prof. Maje Fabris, a na nastupima ih je za
klavirom pratio prof. Frano Fabris.

Na ovogodišnjem regionalnom natjecanju u sklopu
56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe
i plesa, 23. veljače u Jastrebarskom započelo je
natjecanje za puhače. Elza Lakušić osvojila je
drugu nagradu u 3. kategoriji (84,70 bodova).
Ana Vojtkuf Peranović također je osvojila drugu
nagradu u 2. kategoriji (87,60 bodova).

Mladi Padovec u Novom Marofu
Na Državnom natjecanju učenika osnovnih
glazbenih škola Mladi Padovec u Novom Marofu,
održanom 16. i 17. veljače, u 1. disciplini (drveni
puhači - flauta, klarinet, saksofon) nastupile su
dvije učenice. Elza Lakušić natjecala se u 3.
kategoriji te je s postignuta 94 boda osvojila prvu
nagradu. Ana Vojtkuf Peranović natjecala se u
2. kategoriji te je s postignutih 87 bodova osvojila
drugu nagradu.
Dvije mlade flautistice Elza Lakušić i Ana Vojtkuf Peranović sa
svojom nastavnicom i korepetitorom osvarile su izvrsne uspjehe
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Jubilarna smotra gitarista
gitarističke poduke u brodskoj glazbenoj školi. Od šk.
god. 1966./1967. započela je poduka gitare u tadašnjoj
Osnovnoj muzičkoj školi Slavonski Brod, a prvi
učitelj gitare bio je Krunoslav Seletković. Od tada,
Odjel za gitaru stvarali su nastavnici Josip Jerković,
Zdenka Seletković, Dubravko Šef, Nenad Seletković,
Hrvoje Mihić, Antun Matošević, Drago Puljko,
Predrag Bobić, Mirela Jagodić, Cvjetko Arbanas,
Boris Ružojčić, Berislav Štimac, Hrvoje Bilić,
Vladimir Jevicki, Željka Colić i Paulina Kovačević.
Od 2008. godine Škola provodi i srednjoškolsku
razinu obrazovanja za zanimanje Glazbenik gitarist.
Na jednom gitarističkom seminaru u Zagrebu, u
siječnju 1999. godine, Mirela Jagodić i Zdenka
Seletković upoznale su uglednoga gitarističkog
pedagoga kojega su pozvale da dođe održati seminar
i u Slavonskom Brodu. Još iste godine Ante Čagalj je
došao u Slavonski Brod te je tom prilikom predložio
brodskim nastavnicama gitare da pokrenu smotru
gitarista za područje Slavonije i Baranje. One su to
i učinile, pa je prva smotra održana 18. ožujka 2000.
godine.
A 10. obljetnica Smotre, proslavljena ove godine, bit
će poticaj za osvajanje novih vrhunaca.

Zadnji nastavni dan prije proljetnog odmora,
28. ožujka, bio je u znaku glazbe za gitaru.
Tog dana Glazbena škola Slavonski Brod bila
je domaćin jubilarne 10. međužupanijske
smotre mladih gitarista Slavonije i Baranje.
Iz deset glazbenih škola nastupilo je ukupno
45 gitarista osnovnoškolskog i srednjoškolskog
uzrasta.
U pratnji svojih nastavnika doputovali su učenici
iz Osnovne glazbene škole Matije Petra Katančića
iz Valpova, Osnovne glazbene škole pri Osnovnoj
školi August Harambašić iz Donjeg Miholjca, Osnovne
glazbene škole Milka Kelemena iz Slatine, Osnovne
glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, Glazbenog
odjela Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz
Vukovara, Glazbenog odjela Osnovne škole Mate
Lovraka iz Nove Gradiške, Glazbene škole Franje
Kuhača iz Osijeka, Glazbene škole Jan Vlašimsky iz
Virovitice i Glazbene škole Požega. A od domaćina,
učenika Glazbene škole Slavonski Brod, na smotri
su nastupili David Bikčević (2. razred, prof. Berislav
Štimac), Ivan Vištica (5. razred, prof. Paulina
Kovačević), Matea Ećimović (6. razred, prof. Vladimir
Jevicki) i Lea Pocintela (6. razred, prof. Berislav
Štimac).
Ova manifestacija, jedinstvena na području istočne
Hrvatske, logičan je nastavak višedesetljetne

ODJEL ZA TEORIJSKE
GLAZBENE PREDMETE
Natjecanje iz povijesti glazbe
Već šestu godinu zaredom Glazbena škola Slavonski
Brod sudjelovala je na Hrvatskom natjecanju iz
povijesti glazbe u Bjelovaru, koje je održano 25.
listopada u organizaciji Glazbene škole Vatroslava
Lisinskog i Centra za glazbene inicijative iz Bjelovara.
Petero učenika srednje glazbene škole, pod vodstvom
prof. Mirte Špoljarić, natjecalo se u znanju na
„velikom” natjecanju čija je tema bio François
Couperin. Elena Wachtler (3. razred SGŠ) drugu
godinu zaredom osvojila je prvu nagradu. Erika
Wachtler (4. razred SGŠ) osvojila je treću nagradu,
a Katarina Aračić (2. razred SGŠ), Lana Ćato (2.
razred SGŠ) i Mislav Dokuzović (1. razred SGŠ)
dobili su priznanja za sudjelovanje. Osim naše škole
sudjelovali su predstavnici Glazbene škole Vatroslava
Lisinskog iz Bjelovara, Glazbene škole Blagoja Berse
iz Zadra i po prvi put Glazbene škole Alberta Štrige iz
Križevaca.

Petero uspješnih brodskih povjesničara s diplomama i
priznanjima u rukama

Srebrna diploma zborskim pjevačima
Svi naši srednjoškolci te dječaci učenici 5. i 6. razreda
osnovne glazbene škole nastupili su u sastavu gradskog
Hrvatskog pjevačkog društva Davor na 2. natjecanju
pjevačkih zborova i vokalnih sastava u sklopu Festivala
glazbe Zagreb. Natjecanje je održano 4. studenog
u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava
Lisinskog u Zagrebu, u organizaciji Centra za kulturu
i informacije Maksimir. HPD Davor pod ravnanjem
prof. Karla Đurića natjecao se u kategoriji slobodnog
zborskog višeglasja te je osvojio srebrnu diplomu.

Srebnom odličju doprinijeli su i naši učenici: Glazbena škola
uz HPD Davor

Solfeggio u Križevcima
Matea Ećimović s prof. Vladimirom Jevickim, Lea Pocintela
s prof. Berislavom Štimcem i Ivan Vištica s prof. Paulinom
Kovačević

Ravnateljica pozdravlja sudionike smotre

Na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika
Sonus op. 4, 7. veljače održano je natjecanje u disciplini
solfeggio, a Glazbena škola Slavonski Brod imala
je petero natjecatelja - učenike 2. razreda osnovne
glazbene škole u klasi prof. Darije Tamare Rac te
učenicu 4. razreda srednje glazbene škole u klasi prof.
Irene Šimičić. Zara Andrić je osvojila prvu nagradu
(90,67 bodova), Jakov Benić drugu nagradu (87
bodova), a Lukas Virkes (79,33 bodova) i Bono
Peić (74,33 boda) osvojili su treću nagradu. Erika
Wachtler natjecala se u 4. kategoriji te je osvojila
priznanje za sudjelovanje.

Svaki uspjeh razlog je za veselje: Mladi solfeđisti u Križevcima

RAZGOVORI
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RAZGOVORI S NAŠIM NASTAVNICAMA

Nekad u klupi, danas za katedrom
IVANA DROČIĆ I IFIGENIJA ZEBA od ove
školske godine stalne su zaposlenice u našoj školi

Što ste i gdje studirali?

upisala sam u Vinkovcima, a gimnaziju sam
pohađala u Brodu i bilo je poprilično naporno.
Iduće godine se otvorila srednja glazbena škola u
Slavonskom Brodu tako da sam se vratila ponovno
u prvi razred i tu sam završila tri razreda srednje
glazbene škole. Nakon toga sam upisala akademiju
u Splitu i istovremeno sam završila četvrti srednje u
Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu. Diplomirala
sam na Umjetničkoj akademiji u Splitu u srpnju
2016. godine.

Pamtite li kakvu anegdotu iz osnovne glazbene
škole?

U početku sam svirala blok flautu, a nastavnica je
svirala na flauti i najviše me se dojmio taj svijetao i
vedar zvuk.

Jesu li vam sadašnji kolege profesori ikada
predavali?

Da. Problem je zapravo što mi ne vidimo zrak,
ne vidimo taj „zračni stupac” niti što se događa u
tijelu. Zapravo mogu reći da sam tek tijekom studija
potpuno shvatila kako točno to funkcionira, kako
kontrolirati zrak i pravilno disati.

Koji predmet vam je bio najdraži?

U osnovnoj školi najdraži su mi bili teorija glazbe i
zbor, a u srednjoj školi harmonija i polifonija.
Studirala sam glazbenu pedagogiju na Umjetničkoj
akademiji u Osijeku.

Što vas se najviše dojmilo kod flaute?

Sjećam se kada sam na jednome javnom satu
klavira svirala zadnja, pa sam tako izašla pred
roditelje, poklonila se i rekla: „šećer na kraju”.

Je li bilo teško savladati tehniku puhanja?

Nastavnica Vesna Senjić, koja je krajem kolovoza
2017. godine otišla u mirovinu, predavala mi
je solfeggio, nastavnik Antun Matošević teoriju
glazbe, a nastavnica Daria Tamara Rac klavir.

Zašto ste odlučili biti nastavnica flaute?

Je li teže predavati solfeggio u osnovnoj ili
srednjoj školi?

IFIGENIJA ZEBA,
nastavnica solfeggia
Kako ste se odlučili ići u glazbenu školu?

Moja majka je svirala u djetinjstvu, a i kod kuće
smo imali klavir, tako da sam od malih nogu imala
želju za učenjem glazbe. Mojim stopama kasnije
su krenuli i mlađi brat i sestra - Antonio sada
završava 1. godinu gitare na Umjetničkoj akademiji
u Osijeku, a Edita završava 4. razred violine u
srednjoj Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu
te namjerava nastaviti studirati violinu.
Gdje ste pohađali glazbenu školu?

Osnovna škola je tu da postavi temelje učenikova
znanja o glazbi, što je samo po sebi zahtjevno, a u
srednju glazbenu školu se upisuju učenici koji žele
proširiti svoje znanje o glazbi. Razredi u srednjoj
školi su manjeg broja učenika, pa se možemo
posvetiti svakom učeniku, gotovo individualno,
što mi je iznimno drago. No, svako razdoblje
djetinjstva ima svoje čari, pa tako mogu reći kako
mi je najdraže pratiti učenika od pripremnog
razreda do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Ove
školske godine susrela sam se sa svim uzrastima
- vodila sam dva pripremna razreda te predavala
solfeggio u osnovnoj i srednjoj školi.
Kakvu glazbu inače slušate?

Najprije sam dvije godine išla u glazbeni vrtić, koji
sada nazivamo pripremnim razredima, a potom i
u Osnovnu glazbenu školu Ivan Zajc u Slavonskom
Brodu. Srednju glazbenu školu sam pohađala u
Zagrebu na Glazbenom učilištu Elly Bašić.

Volim razne vrste glazbe, no najdraži mi je ipak
rock.

Koji instrument ste svirali?

Čime biste se bavili da niste učiteljica?

Svirala sam klavir.

Je li ovaj posao vaš posao iz snova?

Jednom riječju: DA!

Hm… možda fotografijom.

IVANA DROČIĆ,
nastavnica flaute
Zašto ste se i kako odlučili za flautu?

Bila sam odlučna u tome da upišem glazbenu školu.
Dvoumila sam se između flaute i klavira, iako mi
je, kao i većini djece, klavir bio prvi izbor. Nakon
prijamnog bila sam primljena na flautu, a kasnije
sam pohađala i klavir te sam paralelno završila šest
godina flaute i klavira.

Je li vam netko savjetovao ili ste vi sami
odlučili izabrati baš flautu?

Najveći utjecaj je dolazio od prijateljice iz osnovne
škole koja me uporno poticala da upišem flautu.
Jako mi je drago da me zapravo nagovorila na taj
potez jer sam praktički zbog nje sada ovdje.
Gdje ste pohađali osnovnu i srednju glazbenu
školu, a gdje akademiju?

Osnovnu glazbenu školu sam pohađala u
Slavonskom Brodu. Prvi razred srednje glazbene

Ne mogu reći da me neki određeni razlog usmjerio
na taj put. Kada sam upisala srednju glazbenu već
sam nekako, ne mogu reći znala, ali sam osjetila
da ću se baviti glazbom u životu. Poseban je osjećaj
prenositi glazbeno znanje djeci. Ponekad je to vrlo
teško i apstraktno njima za shvatiti, a i meni za
objasniti neke stvari koje ne vide i ne mogu opipati.

Imate li kakvih nagrada s natjecanja u
Hrvatskoj i u inozemstvu?

U 5. razredu osnovne škole sudjelovala sam na
regionalnom natjecanju HDGPP-a gdje sam osvojila
2. nagradu. Isto tako sam prošla i u srednjoj na
tom istom natjecanju. Zatim, na međunarodnom
natjecanju u Trstu s komornim sastavom završili
smo na 4. mjestu. Za vrijeme studija sam bila sam
s kvartetom flauta na Međunarodnom natjecanju
Davorin Jenko u Beogradu gdje smo osvojili 2.
nagradu.

Biste li voljeli svirati neki drugi instrument?

Da, željela bih znati svirati što više instrumenata.
Trenutno me privlače saksofon i violončelo.
Saksofon ponajviše zbog repertoara (volim jazz), a
violončelo zbog toplog i moćnog zvuka. Pokušala
sam svirati violončelo i posebno mi je to što se svaka
vibracija i svaki ton osjete u cijelom tijelu.

RAZGOVORI
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Jeste li kada svirali u komornim sastavima ili
orkestrima?

Za vrijeme studija imali smo predmete Orkestar i
Komorna glazba, tako da sam svirala u različitim
sastavima kao dio nastavnog programa tih predmeta.
Pored nastavnih obaveza, izvan studija, kolegice i
ja smo oformile kvartet flauta. Osim toga ponekad
sam svirala u amaterskim puhačkim orkestrima kao
ispomoć. Nakon studija povremeno sam s kolegicama
organizirala koncerte. Budući da smo sad na svim
stranama Hrvatske, pa i svijeta, sve nam se teže
organizirati.
Je li Vam draže skupno ili solističko sviranje?

Svako muziciranje i sviranje ima svoju čar. Možda mi
je malo draže skupno muziciranje. Poseban je osjećaj
svirati u sastavu s prijateljima s kojima se družiš.
Puno lakše se nadopunjuju glazbene ideje, komunicira
tijekom sviranja, a i sigurnije se osjećam na pozornici s
više ljudi, osobito ako su oni koje poznajem.

Kakvu glazbu volite slušati u slobodno vrijeme?

To mi je drugo najgore pitanje u životu. Nemam neku
vrstu glazbe koju preferiram. Volim jazz, domaće,
strano, rock, pop, ali uglavnom slušam glazbu s radija
jer puno vremena provodim na putu.

Pamtite li kakvu anegdotu iz osnovne glazbene
škole u Slavonskom Brodu?

Na javnom satu trebali smo kao trio izvesti neku
točku. Prije izvođenja, bez ikakvog povoda smijali
smo se na pozornici pune dvije minute pred
publikom. Publika nas je gledala u čuđenju jer im
nije bilo jasno što se događa, a nas je to sve više
tjeralo na smijeh. Pretpostavljam da je to sve bila
reakcija zbog treme, ili smo jednostavno toliko
nadvladali tremu jer smo nekoliko dana prije toga
imali seminar Kako savladati tremu na kojemu
smo radili različite vježbe neverbalne komunikacije,
glumili i smijali se zamišljajući da smo na pozornici.
Naravno, nakon javnog sata, profesorica nas je
svakog ponaosob izgrdila.
Jesu li Vam sadašnji kolege ikada predavali?

Jesu, čak nekoliko njih. Antun Matošević predavao
mi je teoriju glazbe i polifoniju, Danijela Božičević
solfeggio i zbor, Mirta Špoljarić povijest glazbe i
polifoniju, a Marta Galić klavir. Moram spomenuti i
Vesnu Senjić koja je sada u mirovini, a predavala mi
je solfeggio i klavir. Još uvijek se privikavam na to
da su mi sada radni kolege, a ne profesori.
Pripremili: Borna Đuričić, Ivona Funarić,
Mario Opačak i Petra Vačić

Završna priredba
vrtićanaca
Završetak školske godine donosi posebno važan
događaj za naše „glazbene vrtićance”, odnosno
učenike pripremnih razreda za osnovnu glazbenu
školu. To je njihova zajednička priredba na
kojoj imaju priliku mamama, tatama, bakama,
djedovima, braći i sestrama otpjevati pjesmice i
izrecitirati brojalice koje su naučili te pokazati
koliko su se u glazbenoj školi ove godine dobro
zabavili. Tijekom drugog polugodišta marljivo
su vježbali u grupama sa svojim učiteljima, a
od 21. svibnja dva puta tjedno zajednički su se
pripremali u školskoj dvorani. Njihovi učitelji
Daria Tamara Rac, Ifigenija Zeba i Karlo Đurić
ponosni su na svoje „glazbene vrtićance”, a mnogi
od njih najesen će zasvirati svoje prve note na
instrumentima koji su im se najviše svidjeli.

TIM BERGLING - AVICII

Ostat će upamćen
kao ikona elektroničke
glazbe 21. stoljeća
Tim Bergling (Stockholm, 8. rujna 1989.
- Muscat, 20. travnja 2018.), poznatiji pod
umjetničkim imenom Avicii, iznenada je
ovog proljeća preminuo u 28. godini života.
Bio je švedski DJ i glazbeni producent,
jedan od najpoznatijih popularnih
glazbenika 21. stoljeća.
Glazbom se počeo baviti sa šesnaest godina tako
da je svoje remixe i elektroničku glazbu objavljivao
na internetskim forumima, a prvi album objavio je
2013. godine. Prema izboru časopisa DJ Mag našao
se na trećem mjestu popisa 100 najboljih svjetskih
DJ-eva 2012. i 2013. godine. U dva navrata bio je
nominiran za prestižnu nagradu Grammy za pjesme
Sunshine, koju je izveo u duetu s Davidom Guettom,
i Levels.
Tijekom kratkotrajne i veoma uspješne karijere
objavio je dva studijska albuma, True i Stories.

Veliku popularnost na globalnoj razini ostvario je
s pjesmama I could be the one u suradnji s Nickyjem
Romerom, Wake me up, You make me, X you, Hey
brother, Addicted to you, The days, The nights, Waiting
for love i Lonely together. Zanimljvo je da je dva
puta, 2013. i 2015. godine, nastupio na Ultra Music
Festivalu u Splitu.
Prije smrti donirao je milijune u humanitarne
svrhe i time dokazao da je bio jako veliki donator.
Godine 2016. zbog bolesti uzrokovane neurednim
životom i velikim stresom privremeno se povukao
s glazbene scene. Bez obzira na nesretne okolnosti
njegove smrti, Avicii će ostati upamćen kao ikona
elektroničke glazbe 21. stoljeća, a mladi će njegove
pjesme sigurno još dugo slušati i pjevati.
Darjan Bojčić i Mario Opačak

šTO JE GLAZBA
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ŠTO JE ONA, KAKO IZGLEDA,
KAKVE OSJEĆAJE U NAMA BUDI

Točka, crta, boja, papir, kist, bojica, tempera,
olovka, gumica - njima su to svakodnevna
„sredstva za rad”. Sve što vide, sve što čuju, sve
što dožive oni izraze na papiru. Oni su naši
najmlađi učenici - od milja zvani „glazbeni
vrtić” - iako su među njima uglavnom
sedmogodišnjaci i osmogodišnjaci. Njihovi
nastavnici pitali su ih što je za njih glazba.
Neke od maštovitih likovnih odgovora
donosimo na ovim stranicama.

Slikom o glazbi

A oni malo stariji, učenici 1. i 2. razreda, dobili su
malo složeniji zadatak. Na satu solfeggia slušali su
različitu glazbu, Pachelbelov Kanon, Albinonijev
Adagio te Gnom (Patuljak) i Ples pilića u ljuskama
Modesta Petroviča Musorgskog te su, ne znajući o
kojim je skladbama riječ, slikom izrazili kakve je
osjećaje u njima pobudila ta glazba.

Pripremni razredi:
Danijel Gregurić, FMV II. / Dora Gabaldo, FMV II. / Filip Malogorski, FMV I. / Ivan Gregurić, /FMV II.

Karla Živković, FMV II. / Klara Marjanović, FMV II. / Lucija Brezić, FMV II. / Krunoslav Lucić, FMV II.

Lucija Katušić, FMV II. / Marija Kurtušić, FMV I. / Matija Pranjić, FMV II. / Matija Vuković, FMV II.

Niko Stanić, FMV II. / Paola Orešković, FMV II. Petra Unguari, FMV II. / Šimun Lopac, FMV I.

1. razred:
Leona Matić,
Lucija Čabraja,
Marta Ratković,
Matija Soldo,
Sara Lucija Karlović,
Tena Đurđević

2. razred: Ana Virkes / Jakov Benić / Lara Matković / Maja Matičević / Marija Samardžić
Marta Brekalo / Ramona Bićanić / Zara Andrić
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GOSTOVANJE PETRITA ÇEKUA I PAVLA MAŠIĆA

Spoj ”nespojivog”

Publika u Slavonskom Brodu imala
je jedinstvenu priliku vidjeti i čuti
neuobičajen spoj gitare i čembala. U utorak,
27. ožujka, u Velikoj dvorani Glazbene
škole, a u organizaciji Kazališno-koncertne
dvorane „Ivana Brlić-Mažuranić”, koncert
su održali gitarist Petrit Çeku i čembalist
Pavao Mašić, vrsni glazbenici ne samo
hrvatskog, nego i svjetskoga glasa.
Bono Peić i Lara Smolić fotografirali su se s umjetnicima

Kolege iz fakultetskih dana: naša profesorica Irena Šimičić i
Pavao Mašić

I srednjoškolke su iskoristile priliku za uspomenu
(Elena i Erika Wachtler, Sandra Böhm i Ana Ereš)

GLAZBENI ”ŠESTAŠI” OPROŠTAJ OD
OSNOVNE ŠKOLE

Čembalo je žičani instrument s tipkama na kojemu se
zvuk dobiva trzanjem žice, a ne udarcem batića o žicu
kao na klaviru. Bio je najznačajniji instrument baroka
i najviše literature pisano je upravo za taj instrument.
Gitara kao glazbalo postoji još od starog vijeka, no prvi
pravi pisani spomen o gitari potječe iz 14. stoljeća.
U Europu su ju donijeli Arapi za vrijeme njihovih
osvajanja od 8. do 13. stoljeća, a u današnjem obliku
vjerojatno je nastala u Španjolskoj gdje je od 16. stoljeća
korištena među srednjom i nižom klasom aristokracije.
Kao u renesansi, tako je i u baroku gitara bila često
korištena kao pratnja pjevaču ili manjem sastavu.
Iako je bila instrument za pratnju, ne znači da nije
postojala i literatura za gitaru kao solistički instrument.
Koncert koji su priredili Çeku i Mašić oduševio je
publiku, prvenstveno zbog nama neuobičajenog spoja
instrumenata - gitare i čembala. Na repertoaru su
bila djela Luigija Boccherinija, Domenica Scarlattija,
Joaquina Rodriga i najvažnijeg skladatelja baroka Johanna Sebastiana Bacha. Pojedina djela ili stavke
izvodili su zasebno, kao solisti, dok su veliki dio
programa svirali zajedno. Valja istaknuti da su Petrit
Çeku i Pavao Mašić dobitnici brojnih nagrada i da su
svjetski priznati glazbenici. Dvorana Glazbene škole
bila je puna publike koja je gromoglasnim pljeskom
nagradila nastup ovih sjajnih glazbenika.
Nakon koncerta učenici su imali priliku fotografirati
se s izvođačima te porazgovarati s njima. Nadamo se
njihovom ponovnom dolasku zato što su nas oduševili
svojim spojem „nespojivog”.
Ana Ereš

U ovih šest godina pohađanja glazbene škole svidjeli
su mi se količina znanja koje sam stekao te učenici i
nastavnici koje sam upoznao. Nakon osnovne škole
mislim se upisati u „glazbeni razred”, odnosno teoretski
smjer u srednjoj glazbenoj školi, a opće predmete
pohađat ću u Klasičnoj gimnaziji.
Darjan Bojčić

U šest godina glazbene škole svidjele su mi se osobe koje
su u glazbenoj školi (nastavnici, učenici, zaposlenici).
Raspored nastave je bio u redu - za violinu se raspored
učestalije mijenjao što je bilo malo umarajuće. U šestom
razredu na solfeggiu s nastavnicom Ifigenijom naučio
sam najviše do sad. Planiram pohađati srednju glazbenu
školu.
Dominik Tomičić

Uvijek ću se sjećati nastupa na Kvintolama, Božićnim
koncertima i sudjelovanja na Međužupanijskoj smotri
klavirista u Slatini. Sjećat ću se i nastave zbora i
priprema za natjecanje. Glazbena škola ostat će mi u
lijepom sjećanju.
Sjajan nastup vrsnih glazbenika

Lucija Mahovne

U glazbenoj mi se jako sviđa, radna atmosfera je vrlo
pozitivna te je većina učenika vrlo ljubazna i prijateljski
raspoložena. Iskustvo glazbene škole bilo je zabavno.
Luka Butković

Sve ove godine školovanja pamtit ću po prijateljima i
po zabavnim trenutcima. Najbolje trenutke ću pamtiti
po nastavnici Ifigeniji koja je svaki sat solfeggia učinila
zabavnim. U svoje slobodno vrijeme nastavit ću se baviti
glazbom.
Valerio Drame

Želim se upisati u Gimnaziju „Matija Mesić” i paralelno
ići u srednju glazbenu školu. U ovih šest godina sam
prikupila puno novih iskustava, upoznala prijatelje i
uistinu se zabavila na svim putovanjima na natjecanja
sa svojom nastavnicom Anitom Krajnović. U glazbenoj
školi osjećam se kao kod kuće i zato želim još četiri
godine biti ovdje.
Lara Smolić
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U vremenu provedenom u glazbenoj školi najviše mi se
svidjela opuštenost na nastavi i odnos prema radu.
Fran Balen

Sviram gitaru i planiram upisati srednju glazbenu
školu. Najviše pamtim Božićne koncerte, Kvintole i
Međužupanijske smotre mladih gitarista. U ovih šest
godina u glazbenoj školi puno sam toga saznala, stekla
sam nova prijateljstva i dobro se zabavila. Naučila sam
da uz puno rada i truda sa svojih deset prstiju mogu
proizvesti različite zvukove, a od puno različitih zvukova
mogu proizvesti prelijepu melodiju.
Matea Ećimović

Želim se nastaviti baviti glazbom i upisati srednju
glazbenu školu i Klasičnu gimnaziju. Glazbenu školu
ću pamtiti po nastupima, mjuziklu „Moje pjesme, moji
snovi” i posljednjem Božićnom koncertu na kojemu
sam svirala u klavirskom duetu s Janom Vuković.
U lijepom sjećanju ostat će mi i sati nastavnice Ifigenije
koji su bili ispunjeni smijehom i njezinim zabavnim
pričama.
Ivona Funarić

Moja želja je upisati Klasičnu gimnaziju. Glazbenu
školu pamtit ću po svim nastupima na Kvintolama,
Božićnom koncertu te nastupu na Međužupanijskoj
smotri gitarista. Mnogo toga sam naučila u ovih šest
godina, a posebno u ovoj zadnjoj. Predivno mi je bilo
na satovima nastavnice Ifigenije jer su bili ispunjeni
smijehom i dobrom atmosferom.
Lea Pocintela

Svidjelo mi se u školi to što je svaki put bilo zabavno i
što sam svaki put nešto naučio. Prvi sam razred Opće
gimnazije i razmišljam da se pridružim tamburaškom
orkestru. Glazbenu školu ću pamtiti po tome što je tu
uvijek dobro društvo i svi su profesori tolerantni i jako
zabavni. Smiješnih trenutaka je bilo toliko puno da bi
mi trebali dani da ih sve napišem, posebno na satovima
nastavnika Hrvoja Mihića. Drago mi je što sam upisao i
završio glazbenu školu.
Leon Samardžić

Planiram upisati Matematičku gimnaziju. U glazbenoj
školi sviđaju mi se učenici i radna atmosfera.
Franciska Stanić

U ovoj školi je bilo super, imao sam i dobrih i loših
trenutaka. Volim biti u glazbenoj školi i zato planiram
upisati „glazbeni razred”. Upoznao sam puno dobrih
prijatelja. Naučio sam svirati i pjevati i zahvalan sam
svom nastavniku Vladimiru Jevickom što je imao jako
puno strpljenja za mene kroz sve ove godine. Volim biti
u glazbenoj školi jer je zabavno.
Borna Đuričić

U glazbenoj školi mi je bilo super. Sviđa mi se pristup
radu. Uvijek je zabavno, radna atmosfera je odlična,
opuštena, a opet se puno toga nauči. Posebno su mi se
svidjela natjecanja. Pripreme za natjecanja su bile velike
i pomalo teške, no zabavni duh moje nastavnice bi sve
to razbio i sve bi bilo velika zabava! Kada bih išla na
putovanja bilo bi super, a srce bi mi bilo ogromno kada
bih pokazala svoje znanje na natjecanjima. Željela bih
upisati Klasičnu gimnaziju, možda i srednju glazbenu.
Elza Lakušić

Ove godine završavam glazbenu školu. U srednju
glazbenu neću ići. Ali možda ću ostati svirati u
tamburaškom orkestru. U šestom razredu puno je toga
utjecalo na moje bolje učenje, na satu sam se više trudio
- i nismo više na mobitelima.
Stjepan Dubinjak

U glazbenoj školi naučila sam mnogo toga, ne samo
o sviranju, već i o prijateljstvu i slozi. Glazbenu školu
ću pamtiti po zanimljivim satima, zanimljivim
priredbama i koncertima, Kvintolama. Ali najdraže
mi je bilo svirati na Božićnom koncertu u klavirskom
duetu s Ivonom Funarić. Uvijek ću pamtiti sve učitelje,
a pogotovo nastavnicu Ifigeniju Zebu i učitelja Franu
Fabrisa te im zahvaljujem na strpljenju za sve nas.
Planiram upisati Klasičnu ili Matematičku gimnaziju,
možda i glazbenu.
Jana Vuković

Ova škola me naučila mnogim stvarima, od prijateljstva
do sviranja instrumenta. Profesori u glazbenoj školi
su veoma iskusni, zabavni i humoristični. Glazbenoj
školi ništa ne fali i vidi se da ima svoje bogatstvo, naše
profesore. Svidjele su mi se Kvintole i zanimljivo
gradivo iz solfeggia. Upoznao sam mnoge prijatelje s
kojima ću, kada završim osnovnu, ostati u kontaktu.
Želio bih upisati srednju glazbenu školu paralelno
uz Tehničku školu. Sviram harmoniku i poučava
me nastavnica Anita Krajnović. Solfeggio mi predaje
nastavnica Ifigenija Zeba koja je vrlo mlada, ali iskusna.
Zahvaljujem se za sve što mi je glazbena škola pružila.
Gabrijel Sočković

U ovih osam godina (dvije godine u predškoli i
šest godina u osnovnoj školi) najviše mi se svidjelo
zajedničko druženje s prijateljima, zanimljive životne
priče mojih nastavnika i još mnogo toga. U osnovnoj
školi pet godina mi je solfeggio predavao nastavnik
Hrvoje Mihić, a klavir nastavnica Vesna Senjić. Na zbor
sam krenuo u 4. razredu. Prvo nisam htio ići, ali sad ne
žalim što sam toga dana otišao. Ove godine su mi došli
novi nastavnici jer su nastavnici Mihić i Senjić otišli u
mirovinu. Nastavnica Ifigenija je preuzela solfeggio, a
nastavnica Dadić klavir. Razmišljam o upisu u srednju
glazbenu školu zato što mi se u ovih osam godina
svidjela glazbena škola i ne znam kakvi bi mi dani
prolazili bez glazbene. Za budućnost glazbene škole htio
bih uvesti zvono za kraj sata i aparat za ostale napitke
i za hranu umjesto sadašnjega. Posebno mi se sviđa
vježbaonica za koju sam čuo tek u 6. razredu. Sada svaki
sat prije klavira idem vježbati u vježbaonicu da utvrdim
svoje znanje. Za kraj želim reći da je glazbena škola jako
edukativna ustanova u koju se učenici, koji ne znaju
ništa o glazbi, mogu upisati i naučiti puno toga. Onima
koji ne uživaju u glazbenoj i žele se ispisati, predlažem
da još jednom razmisle, jer kada odrastu žalit će za tim
što su se ispisali i poželjet će vratiti svoje djetinjstvo.

Učenik sam 1. razreda Klasične gimnazije fra Marijana
Lanosovića, a u glazbenoj školi završavam 6. razred.
Iako ne planiram ići u srednju glazbenu školu, bilo mi
je drago što sam išao u osnovnu glazbenu školu. Stekao
sam mnogo novih prijatelja i, što je najvažnije, naučio
sam nešto novo i zanimljivo.
Mateo Kruljac

Osnovnu glazbenu školu ću pamtiti po dobrim
nastavnicima, zanimljivom načinu rada, raznim
koncertima i natjecanjima. Htjela bih nastaviti sa
srednjom glazbenom školom. Voljela bih upisati
teorijski odjel i Klasičnu gimnaziju.
Petra Vačić

Glazbena škola mi je bila lijepo iskustvo u životu.
Pamtit ću ju po prijateljima, koncertima i mnogim
iskustvima.
Laura Jozić

Mario Petrić

Rastajanje je uvijek jedan od najtužnijih osjećaja, a ja
sam upravo pred jednim takvim. Pamtit ću glazbenu
po zanimljivim i vrlo smiješnim događajima koji su
obilježili moje osnovnoškolsko obrazovanje. Što se tiče
srednje glazbene škole, najvjerojatnije ću ići, a što se
tiče srednje škole najvjerojatnije ću upisati Klasičnu
gimnaziju. No, ja se ne brinem za potpuni rastanak
od glazbene škole, jer ako upišem Klasičnu, svaki dan
ćemo se „susretati”.
Marko Opačak

Voljela sam glazbenu školu. Bilo mi je lijepo, puno sam
lijepih stvari proživjela i naučila. Utjecala je na moju
osobnost. Dalje namjeravam upisati Gimnaziju „Matija
Mesić”.
Mia Stanić

Pripremili: Darjan Bojčić, Ivona Funarić, Mario Opačak i Petra Vačić
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NAŠI MATURANTI:
GENERACIJA 2014./2015. - 2017./2018.

Izdržali su samo najjači
Počelo je to još u šestom razredu osnovne
glazbene škole: Tko su kandidati za srednju
glazbenu, hoće li ih biti dovoljno za jedan
razred? Na sreću, bilo nas je dovoljno, ali jedva,
samo šestero: Marcela Hmilevski, Marina
Jovičić, Toni Sarajčić, Nina Suvajac, Marko
Andrej Tambur i Erika Wachtler. U ove četiri
godine taj se broj još više smanjio. Nina nas
je napustila između prvog i drugog razreda,
Marcela u prvom polugodištu trećeg razreda,
Toni pred kraj trećeg razreda, a Marina je
nešto ranije prošla na prijamnom na Visokoj
školi za glazbu u Bratislavi nakon čega se
i ona ispisala iz Glazbene škole Slavonski
Brod. Ukratko, generacija maturanata školske
godine 2017./2018. sastoji se od dvoje učenika.
Jedan tjedan imali bismo skupne predmete zajedno, a svaki
drugi tjedan sva je nastava (osim zbora) bila individualna.
To znači da kad bi trebalo na ploču, odgovarati ili bilo što

Erika i Marko Andrej sa svojom razrednicom prof. Irenom Šimičić

drugo, nema ‘Tko će odgovarati?’ pa se nadaš da neće baš
tebe prozvati, nema toga. Nema pričanja u zadnjoj klupi,
prepisivanja na testovima, nema zabušavanja pod satom. Jer
profesor ne priča nekoj skupini učenika u kojoj si ti samo
djeličak pa ne moraš obraćati pažnju. Ne, profesor najmanje
pedeset posto vremena predaje samo tebi. Što zapravo i
nije tako loše kad se navikneš. Puno više se nauči, što nam
je, naravno, svima cilj. A tišina gotovo prazne učionice
opuštajuća je nakon buke koju stvara razred od tridesetak
učenika.
Još se s nostalgijom prisjećamo dana kad nas je bilo „čitavih”
šestero. Posebno nam je u sjećanju ostala prilika kad je
u prvom razredu na satu povijesti glazbe Toni odgovarao
na pitanje koji se skladatelji ubrajaju u Bečku klasiku.
Uspješno se sjetio Haydna i Mozarta, ali onda zapeo. Tada
je kolega Tambur priskočio u pomoć i zalajao, nakon čega
je Toni ispalio: „Beethoven!!” Pamtimo i još jednu Tonijevu
provalu iz prvog razreda, kad je prof. Mirtu Špoljarić nazvao
Mirela. Najbolji je dio bio što je u čudu gledao čemu se smije

ostatak razreda dok mu nismo objasnili u čemu je pogriješio.
Recimo samo da je ostao duhom prisutan i kad je napustio
klasično glazbeno obrazovanje i otišao u estradne vode, kako
sam kaže (danas „mlati pare” po svadbama). Zbog njegovih
rijetkih posjeta prof. Šimičić cijenila je svaki trenutak koji
bi proveo na nastavi harmonije, čak i kad bi spavao (mora
mu se ipak oprostiti, bio je putnik i teško mu je padalo biti
u gimnaziji od rane zore pa još popodne u glazbenoj školi).
S druge strane, Marko Andrej Tambur kaže da je vremenski
putnik, nikad ne dođe na vrijeme (to baš i nije skroz istina).
U našu obranu, nije jednostavno paralelno pohađati dvije
srednje škole. Ali kad se sve to zbroji i oduzme, zapravo je
obojici polifonija išla od ruke, štoviše cijeli je razred dobio
pohvalu nakon usmenog ispita iz polifonije na kraju prvog
razreda. Što se tiče ženskog dijela razreda, Nina i Marcela,
koje su se ranije ispisale, još uvijek se rado bave glazbom, a
tako će nastaviti i u budućnosti. A Marina, koja je godinu
dana starija od nas, odlučila je ići putem profesionalnog
glazbenika harmonikaša.

Malo smo zamijenili uloge: Teoretičarka Erika svira onako kako tamburaš Marko Andrej dirigira

Na kraju krajeva i nije bilo tako strašno to srednjoškolsko
glazbeno obrazovanje, kako bi možda pomislio netko tko čuje
da se generacija svela na dvoje učenika. S vremenom smo
se navikli na prazne klupe u učionicama i do samog kraja
godine voljeli smo se šaliti na račun naše brojnosti. Što reći
nego: Izdržali su samo najjači!

Na radnom mjestu u Maloj dvorani

Erika Wachtler i Marko Andrej Tambur

Josip i Marko
u Hrvatskom
glazbenom zavodu
Glazbeno učilište „Elly Bašić” iz Zagreba svake
godine priređuje jedan od svojih koncerata u
suradnji s gostujućim glazbenim školama. Bilo
je tako i 29. travnja kada su priredili koncertnu
večer u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu.
U programu su sudjelovali njihov gudački,
harmonikaški i simfonijski orkestar te Ansambl za
ranu glazbu i Zbor srednje škole. Među pozvanim
gostima bili su Gudački orkestar Glazbene škole
Vatroslava Lisinskog iz Zagreba sa solistom Brunom
Škrapićem na fagotu, potom klavirist Mihael
Žipovski iz Umjetničke škole Poreč, a Glazbenu
školu Slavonski Brod predstavila su dvojica
uspješnih i nagrađivanih mladih tamburaša.
Priliku za nastup u prekrasnoj dvorani
Hrvatskoga glazbenog zavoda, jedne od najstarijih
i najuglednijih glazbenih institucija u Hrvatskoj,
imali su Josip Matanović (2. razred, prof. Gorana
Jagarinec) i Marko Nosić (4. razred, prof. Dalibor
Timarac). Josip je na braču izveo Romansu Natalyje
Baklanove u obradi Saše Botičkog, a Marko se na
bisernici predstavio izvedbom tradicijskog Rumunjskog
plesa br. 1 u obradi Stipana Jaramazovića. Obojici
učenika sigurnu je pratnju za klavirom pružila
profesorica Ivana Bušić.
„Na koncertu mi je bilo lijepo. Dvorana je bila
velika i puna ljudi. Kad sam svirao nisam imao
tremu. Bilo mi je drago što sam nastupio u Zagrebu
i jedva sam čekao da iziđem na pozornicu”, rekao je
Marko. „Poslije sam slušao nastupe drugih učenika.

Najviše mi se svidio simfonijski orkestar, zbog
udaraljki. Prvi put sam čuo takav orkestar.
U budućnosti bih opet želio nastupiti na toj
pozornici.”
I Josipu je ovaj nastup bio pravi doživljaj.
„Osjećao sam se opušteno i bio sam zadovoljan
svojim nastupom. Jako sam bio uzbuđen zbog
velikog pljeska koji sam dobio. Oduševili su me
drugi izvođači, pogotovo simfonijski orkestar jer
sam prvi put vidio neke instrumente, kao što su
fagot i timpani. Ovo je za mene bilo nezaboravno
iskustvo.”

