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FLAUTISTICE NA MEĐUNARODNOM NATJECANJU

Srebrne plakete za Anu i Elzu

Dvije flautistice iz Glazbe-
ne škole Slavonski Brod, 
Ana Vojtkuf Peranović (4. 

r. OGŠ) i Elza Lakušić (6. r. OGŠ), 
otvorile su solističku natjecateljsku 
sezonu odličnim rezultatima koje 
su postigle na natjecanju održa-
nom u Sloveniji.

Međunarodno natjecanje EMO-
NA (European Musicians ON Air) 
održano je na Konzervatoriju za 
glazbu i balet u Ljubljani od 14. do 
20. siječnja 2018. godine. Budući 
da je riječ o Europskom natjecanju 
za puhače, sudjelovali su natjecate-
lji u disciplinama flaute, klarineta 
i saksofona. Uz natjecateljski dio 
organizatori priređuju seminare 
za učenike i koncerte, tako da je u 
širem kontekstu riječ o glazbenom 
festivalu. 

Sedam članova žirija slušalo je i 
ocjenjivalo nastupe naših učenica.

Ana Vojtkuf Peranović natjecala 
se u 1. kategoriji te je s postignu-
tih 92,14 bodova osvojila srebrnu 
plaketu. U njezinoj kategoriji su-
djelovala su 33 natjecatelja, najviše 
iz Slovenije, potom iz Srbije (Novi 
Sad, Valjevo, Beograd). Ana je bila 
jedina natjecateljica iz Hrvatske.

Elza Lakušić natjecala se u 2. ka-
tegoriji te je također osvojila srebr-
nu plaketu, a njezin je nastup žiri 
ocijenio s 92,57 bodova. Između 
26 natjecatelja, među kojima opet 
najviše iz Slovenije, potom dvoje iz 
Mađarske (Pečuh) i jedno iz Srbije 
(Novi Sad), i Elza je bila jedina na-
tjecateljica iz Hrvatske.

Čestitamo učenicama! No, tre-
ba naglasiti da ovog velikog uspje-
ha ne bi bilo bez velikog truda i 
stručnog vodstva nastavnice Maje 
Fabris i korepetitorske podrške na-
stavnika Frane Fabrisa. 

Elza Lakušić, Ana Vojtkuf Peranović i nastavnica Maja Fabris

Ana na nastupu uz klavirsku pratnju nastavnika Frane Fabrisa

DAVORAŠI I SREDNJOŠKOLCI NA GOSTOVANJU

Vesela atmosfera u Požegi

U nedjelju, 28. siječnja, srednjoškolski zbor je u sklo-
pu Hrvatskog pjevačkog društva Davor otputovao 
u Požegu kako bi zajedno nastupili na Jubilarnom 

koncertu kojeg je organizirao HKUD Vijenac. Počašćeni po-
zivom i ugodnim gostoprimstvom nastupili su s programom 
izvedenim na Festivalu glazbe u Zagrebu s kojim su osvojili 
srebrnu plaketu. Imali su priliku čuti i HKD Lisinski iz Na-

šica, mješoviti zbor KUD-a Ban Josip Jelačić iz Zaprešića te 
domaćine ovog događaja, HKUD Vijenac. Nakon izvrsnog 
glazbenog programa bili su pozvani u mjesni dom nedaleko 
od Glazbene škole Požega u kojoj je održan koncert. Uz toplu 
dobrodošlicu pripremili su i večeru za sve zborove te veselu 
atmosferu uz svirače. Nadamo se da će biti još ovakvih divnih 
prilika za nastupe i druženja izvan našega grada.

Mjesec i pol dana nakon početka drugoga polugo-
dišta učenici osnovne i srednje glazbene škole u 
očekivanju su treće po redu Kvintole u ovoj škol-

skoj godini. Koncert će biti održan u večeri 28. veljače, uo-
bičajeno srijedom, ali ovoga puta posljednjeg dana u veljači.

Treća Kvintola



Cijenjena glazbena pe-
dagoginja Dubravka 
Krušelj Jurković, pro-

fesorica pjevanja na Glaz-
benom učilištu Elly Bašić u 
Zagrebu, ali i mentorica na 
brojnim seminarima diljem 
Hrvatske, gostovala je krajem 
siječnja u Glazbenoj školi Sla-
vonski Brod i održala semi-
nar za učenike pjevanja. 

Bila je to prilika da učenice 
Ana Ereš i Ivana Stjepanović 
doznaju neke zanimljivosti iz 
njezinog profesionalnog živo-
ta, osobito vezane uz praksu održavanja pjevačkih seminara, 
ali i korisne savjete upućene učenicima - budućim  mladim 
pjevačima.

Koliko se dugo bavite glazbom? 
Glazbom se bavim od svoje šeste godine, već 40 godina.

Što ste sve završili?
Završila sam akademiju u Beču i magistrirala sam u Zagre-

bu. Pjevala sam i u Beču i u Zagrebu, a deset godina sam bila 
solistica u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Sada se 
bavim pedagogijom i radim na Glazbenom učilištu Elly Bašić. 
Nastupate li?

Nastupam rijetko, posvetila sam se više pedagogiji. 
Što najviše volite pjevati?

Pjevala sam dosta opere, a s vremenom čovjek neke stvari 

počne više cijeniti. 
Koliko često održavate semi-
nare?

Seminare održavam do-
sta često. Prije nekoliko dana 
imali smo seminar u Zagre-
bu, a za nekoliko dana održat 
ćemo seminar u Rijeci. 
Što Vam je najvažnije na se-
minaru?

Najvažnije je da napravi-
mo dobru komunikaciju i da 
uspijemo prenijeti ono zbog 
čega smo došli. Važno mi je 

da učenici shvate što želim i da vidim da ima reakcije, povrat-
ne informacije. I da su učenici zadovoljni s tim.
Imate li određene metode koje koristite na seminaru?

Koristim Gernet metodu, metodu opuštanja fonacije. Ko-
ristim i Alexander tehniku. Tu i tamo treba koristiti i različite 
metode, sve je individualno. 
Mislite li da se dobar pjevač rađa ili postaje?

Talent je 40%, a 60% je rad.
Imate li uzora?

Imala sam ih puno. Od naših pjevača to je bila Zinka Kunc. 
Imate li neki savjet koji dajete svojim učenicima?

Budite uporni i nikada ne odustajte! Ako vi osjetite da je 
glazba vaš poziv i ono što vi volite, nitko vam nema pravo reći 
da ne možete!
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Talent je 40%, a 60% je radOvacije za brodske srednjoškolce

GLAZBENA PRIČA O "LE GRANDEU" U 13. NOĆI MUZEJA RAZGOVOR Dubravka Krušelj Jurković, operna umjetnica i profesorica pjevanja

U subotu, 27. siječnja 2018. godine održan je seminar iz pjeva-
nja. Profesorica Dubravka Krušelj Jurković već drugu godinu 
zaredom radila je s učenicima srednje glazbene škole. 

Sudjelovali su učenici kojima je pjevanje temeljni predmet, kao i oni 
kojima je pjevanje izborni predmet. Među njima bile su Ana Lović, Ana 
Lukšić i Josipa Vladić iz 1. r. SGŠ te Sandra Böhm i Lana Ćato iz 2. r. SGŠ, 
koje su učenice Odjela za pjevanje. Također su sudjelovali Bruno Juričić i 
Ivan Vukovarac iz 2. r. SGŠ te Ana Ereš i Ivana Stjepanović iz 3. r. SGŠ, svi 
učenici Odjela za teorijske glazbene predmete, ali koji već godinu dana, 
odnosno dvije godine pohađaju pjevanje kao izborni predmet. 

Profesorica je strpljivo radila s učenicima na tehnici pjevanja i davala 
im razne savjete. Pokazala im je kako trebaju aktivirati cijelo tijelo prili-
kom pjevanja i kako je "ključ" dobrog pjevanja u koljenima. Što je tijelo 
više aktivno, bolja je intonacija. Učenici su radosno prihvatili savjete i 
pohvale profesorice te nestrpljivo čekaju njezin novi posjet.

Dubravka Krušelj Jurković na nastupu u rodnom 
gradu Ludbregu 2014. godine 

Ana Ereš u radu s profesoricom Krušelj

I ove godine Glazbena škola Slavonski Brod sudjelovala 
je u manifestaciji Noć muzeja, koja je održana u petak, 
26. siječnja 2018. godine. Naziv programa koji je Glaz-

bena škola priredila glasio je Glazbena priča o "Le Grandeu", 
u povodu 350. obljetnice rođenja Françoisa Couperina. Pro-
gram je održan u Muzeju Brodskog Posavlja u organizaciji 
Muzeja Brodskog Posavlja i Glazbene škole Slavonski Brod.  

Učenici srednje glazbene škole - 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) 
- vodili su program te se predstavili s glazbenim točkama 
skladatelja Françoisa Couperina. Publika je imala priliku 
uživati u skladbama za čembalo, sviranima na električnom 
čembalu, ali i skladbama za glas i čembalo. Publika, koja je 
ispunila cijelu izložbenu dvoranu Muzeja Brodskog Posav-
lja, nagradila je izvođače velikim ovacijama. 

François Couperin rođen je 1668. godine u Parizu, gdje 
je proveo čitav život. Orgulje je svirao od dječačke dobi, a uz 
to bio je i skladatelj i čembalist. Njegove glazbene "ludorije", 
kako je naslovio jedno svoje djelo, očarale su Kralja Sunca  -  
Luja XIV., a zatim i čitavu Europu. Kao skladatelj premostio 
je barok i klasicizam te je jedan od začetnika galantnog stila, 
a ujedno i najznačajniji francuski barokni skladatelj glazbe 
za čembalo. U svojim teorijskim djelima o sviranju na in-
strumentima s tipkama dao je savjete za držanje tijela, ruku, 
prstiju i prstomet. Da nije bilo Couperina, danas bi možda 
klaviristi koristili samo osam prstiju pri sviranju.  

Profesor Miljan Bjeletić, glazbeni pedagog svjet-
skog ugleda i profesor harmonike na Fakultetu 
umetnosti u Nišu, već je stalan gost Glazbene 

škole Slavonski Brod. Svake godine u zimskom peri-
odu, početkom drugog polugodišta, prof. Bjeletić do-
lazi u našu školu održati seminar s učenicima Odjela 
za harmoniku. Tako je bilo i ove godine kada smo ga 
ugostili po peti, jubilarni, put.

Tijekom dva dana, 26. i 27. siječnja, prof. Bjeletić 
radio je s učenicima različitog uzrasta, slušao njihove 
glazbene izvedbe i davao im savjete kako da poboljša-
ju svoju tehniku i interpretaciju. U programu seminara 
sudjelovali su učenici obaju naših nastavnika harmo-
nike, Anite Krajnović i Marijana Belovića. Među njima 
su bili učenici 1. razreda Matej Dančević, Filip Ferko-
vić, Mihael Milas, Stela Čerin i Luka Vlajnić, učenici 2. 
razreda Željko Hančar, Jakov Benić i Mateo Preložnik, 
učenica 5. razreda Karmela Bošnjak, učenici 6. razre-
da Lara Smolić i Gabrijel Sočković te učenik 2. razreda 
srednje škole Ivan Horvat. 

Jubilarni posjet Miljana Bjeletića Glazbenoj školi

DVODNEVNI SEMINAR ZA HARMONIKAŠE

Željko Hančar u radu s profesorom Bjeletićem


