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Uvodnik

Događaji koji su obilježili završetak šk. god. 2018./2019.

Koncert nagrađenih učenika na
Brodskom glazbenom ljetu

Drage čitateljice i čitatelji!
Još jednu smo godinu s vama. U vašim rukama je novi
broj školskog lista DO RE MA.
U ovom listu zabilježili smo naša natjecanja, važne
događaje iz života škole protekle godine i mnogobrojne
zanimljivosti. Ove godine imamo dvije glavne teme
časopisa. Prva od njih je vezana uz popularnu glazbu o
kojoj ćete saznati i naučiti nešto novo iz primjera koje
su odabrale naše urednice. A druga tema proizašla
je iz aktualne situacije u kojoj se našao cijeli svijet,
a to je izazov školovanja u okolnostima epidemije
koronavirusa.
Mnogo truda je uloženo u nastajanje ovoga časopisa,
zato pročitajte svako slovo, svaku riječ i uživajte!
Lana Ćato
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Svečanim koncertom nagrađenih učenika
održanim 14. lipnja 2019. godine u sklopu 30.
brodskoga glazbenog ljeta najuspješniji učenici
naše škole pokazali su čime su zaslužili priznanja
i nagrade koje su osvojili tijekom školske
godine 2018./2019. S 12 natjecanja regionalnog,
državnog i međunarodnog karaktera vratili su se
s 37 nagrada i priznanja, predstavivši Glazbenu
školu u najboljem svjetlu.

(2. r.), Matej Dančević na harmonici (2. r.), Matej
Sarajčić na bisernici (4. r.), Bono Peić na flauti (3.
r.), Josip Gregurić na klaviru (4. r.), Marko Nosić
na bisernici (5. r.), Nikola Vincek na bisernici (6. r.),
sopranistice Lana Ćato i Sandra Böhm (obje 3. r.
SGŠ) te dvoje državnih prvaka - Josip Matanović
svirajući na braču (3. r.) i teoretičarka Ana Ereš
predstavivši svoju temu s Natjecanja iz povijesti
(4. r. SGŠ).

Od ukupno dvadeset dvoje nagrađenih učenika,
na koncertu je nastupilo njih dvanaest - Ivan
Gregurić na klaviru (1. r.), Mihael Sarajčić na braču

Ovim koncertom pokazali su koliko važnu ulogu
nose u izgradnji glazbene kulture sredine u kojoj
odrastaju.

Nagrade za najbolje maturalne radove
Maturantice Ana Ereš i Ivana Stjepanović nagrađene
su na 26. natječaju za najbolje maturalne i završne
radove učenika srednjih škola u Slavonskom Brodu,
koji organizira Ogranak Matice hrvatske kako bi na
simboličan način pohvalio trud i prepoznao izvrsnost
najuspješnijih brodskih maturanata u njihovim
strukovnim područjima. Učenice su završne radove radile
iz povijesti glazbe uz mentorstvo prof. Mirte Špoljarić.
Svečanost dodjele nagrada održana je 11. srpnja 2019.
godine u dvorani Državnog arhiva u Slavonskom Brodu,
a tu prigodu učenice naše škole upotpunile su glazbenim
točkama iz opusa Dore Pejačević. Ana je na klaviru izvela
Ružu iz ciklusa Život cvijeća, a Elena Wachtler, još jedna
maturantica i njihova kolegica, uz Aninu je klavirsku
pratnju otpjevala popijevku Vjerujem, dragi.
Ivana Stjepanović i Ana Ereš s priznanjima,
uz glazbenu podršku Elene Wachtler

Dva Oskara znanja
Glazbena škola Slavonski Brod „ponovila se” dvama
najznačajnijim državnim priznanjima za učenike i njihove
mentore - Oskarima znanja! Postavši državni prvaci,
ovo priznanje zaslužili su Josip Matanović (3. r. OGŠ,
mentorica Gorana Jagarinec, korepetitorica Ivana Bušić) u
2. kategoriji discipline Brač i Ana Ereš (4. r. SGŠ, mentorica
Mirta Špoljarić) u disciplini Izvori i istraživanje prošlosti
- samostalni istraživački radovi u sklopu Natjecanja iz
povijesti.
Priznanja su im dodijeljena na svečanostima 27. i 28.
lipnja 2019. godine u Zagrebu.
Dobitnici Oskara znanja:
Josip i Ana sa svojim mentoricama
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KLASIČNA VS. POPULARNA GLAZBA
Klasično, što je to?
Klasično, što je to? Kad netko kaže „klasična
glazba”, misli na „ozbiljnu”, u ekstremima
i dosadnu glazbu. Pojam klasike i klasične
glazbe star je koliko i umjetnost pa se i
taj pojam razvijao s umjetnosti. Htjela bih
istražiti i prikazati kako se razvijao pojam
klasičnog, od Starog svijeta do danas.
Pojam klasičnog se u umjetnosti, ujedno
i u glazbi, prvi put pojavljuje u opisivanju
zlatnog doba i vrhunca stare Grčke i Rima,
što bismo mi danas jednom riječju nazvali
antika. Tad je pojam označavao sklad i
harmoniju te je prikazivao to doba kao zlatno
doba čovječanstva, savršenost i nekakav viši
standard, u nekom kontekstu i „dobra stara
vremena”. Do današnjeg dana, u umjetnosti
postoji pojam klasične grčke i rimske
umjetnosti. Iz današnje perspektive, možemo
reći da je pojam „klasičan” ostao kao mjerilo
nečega starog i nečega što je vrijedilo.
Ponovno vraćanje pojmu klasičnosti u većoj
se mjeri pojavljuje u 18. stoljeću, kad dolazi
razdoblje koje u povijesti glazbe raspoznajemo
kao klasicizam. Taj stil se u glazbi očitovao
prozračnošću, strogim poštivanjem oblika u
svrhu harmonije, a u širem području umjetnosti
ponovno je došlo do velikog zanimanja za
antiku te njezino oživljavanje. Iako je razdoblje
dobilo takav naziv, umjetnici tog doba nisu sebe
smatrali klasicistima. Mi danas znamo da su
klasicisti ponajprije Haydn, Mozart i Beethoven,
još nazvani i „Bečkim klasičarima”. Nakon toga
dolazi do tzv. gatekeepinga (ograničavanja
nekog sadržaja drugima iz osobnih razloga) u
razdoblju 19. stoljeća.
Tijekom 19. stoljeća dolazi do demokratizacije
glazbe, tj. glazba u obliku nota i instrumenata
postaje jeftinija i pristupačnija širem sloju ljudi.
Osnivaju se prve glazbene škole namijenjene
širem puku i tako dolazi do institucionaliziranja
glazbene struke u obrazovanju. Također, 19.
stoljeće obilježava romantizam, razdoblje
kada u glazbi do izražaja dolaze osjećaji,
ugođaj i izražaj. Mnogi stariji ljubitelji glazbe
htjeli su odvojiti stariju glazbu kao nešto što
vrijedi i držati tu glazbu na višem standardu

od glazbe tadašnjeg vremena. Vjerujem da mnogi
mladi prepoznaju to načelo i danas. Osim starijih
ljubitelja glazbe, to su iskoristili i proizvođači
instrumenata i nota, koji su obećavali da ćete biti
bolji, profinjeniji i intelektualno napredniji ako
slušate stare majstore i „klasičnu glazbu”.
Pri kraju stoljeća, pojam klasičnog se malo
promijenio i ostao je u tom poimanju do danas.
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, klasična
glazba se proširila iz Europe na cijeli svijet.
Isti instrumenti, isti način sviranja, ali različite
kulture. Tijekom 20. stoljeća pojam klasičnog se
proširio i na drugu glazbu europskih skladatelja.
Najpoznatiji primjer je jazz, koji koristi iste
instrumente i zahtijeva puno znanja i usavršavanja
kako bi se ostvario u svojoj istinitosti, ali i dalje
zapravo ne pripada klasičnoj glazbi.
Nastavkom u 20. stoljeće, klasična glazba je
pomalo izgubila na raširenosti. Puno je lakše
postati popularan tako da se napiše pjesma s
tekstom koji ima izravnu poruku i jednostavniju
instrumentalnu pratnju, nego čisto instrumentalno
djelo za koje široka populacija nije imala sredstva,
a često ni volju. Iako se mišljenje o klasičnoj
glazbi širi tako da ju se naziva dosadnom i drugim
pogrdnim nazivima, sentiment ostaje isti. Klasično
sada znači kvalitetu, bezvremensko, ideal svog
vremena.
Najbolji primjer klasičnog u novijoj povijesti glazbe
je klasični rock - u osnovi nema puno zajedničkog
s Mozartom i Beethovenom na površini, ali ostaje
osjećaj želje za isticanjem kvalitete određene
glazbe, nekad negativno kako bi se „spriječilo
miješanje s novijim stvarima”, ali nekad pozitivno
kako bi se istaknula vrijednost glazbe kao medija
koji ljude veže, a ne dijeli. I Mozart i Beethoven su
pisali svoja djela kako bi ih što više ljudi čulo, a ne
samo oni koji mogu najviše platiti.
Stoga, poslušajte nešto od „klasične” glazbe
zajedno sa svojim ukućanima. Može to biti
gregorijanski koral, omiljena pjesma vaših roditelja
kad su bili mladi ili skladba koju ste čuli u filmu,
ali niste sigurni kako se zove. U bilo kojem slučaju,
uživajte u glazbi koju slušate i u njoj tražite
kvalitetu. Vjerujem da ako bi ti glazbenici bili s
vama u sobi dok slušate njihova djela, ne bi vam
zatvarali uši jer „ne znate cijeniti pravu umjetnost”.
Ana Lukšić, 3. r. SGŠ

Billie Eilish - svjetska zvijezda
prije punoljetnosti
U današnje vrijeme sve se više osoba upušta
u vode glazbene industrije. Također, velik je
broj mladih i ambicioznih umjetnika koji traže
svoje mjesto na svjetskoj glazbenoj sceni.
Jedna od najuspješnijih mladih umjetnica
suvremenog doba Billie Eilish, američka
pjevačica i kantautorica, šokirala je svjetsku
publiku na najbolji mogući način. Do siječnja
2020. godine, sa svojih trinaest singlova u
koje spadaju vrlo popularne pjesme Bad guy,
Bury a friend i Everything I wanted, osvojila
je popriličan broj nagrada, srebrnih i zlatnih,
čak 5 Grammyja te je zaslužila i 2 naslova
u Guinnessovoj knjizi rekorda. Sa samo 18
godina postala je najmlađa osoba i jedini
glazbeni umjetnik koji je iste godine osvojio
nagradu Grammy u četiri glavne kategorije
(album godine, snimka godine, pjesma godine
i najbolji novi glazbenik).
Billie Eilish (punog imena Billie Eilish Pirate
Baird O’Connell) rođena je 18. prosinca 2001.
godine i odrasla u Los Angelesu. Oba su joj
roditelja glumci i glazbenici. Još od ranog
djetinjstva imala je umjetnički poticaj svojih
roditelja i okoline u kojoj je odrastala. Uz brata
producenta i tekstopisca, uspjela se domoći
medija 2015. godine sa svojim singlom Ocean
eyes. Pjesma je objavljena na SoundCloudu,
platformi za internetsku distribuciju i razmjenu
glazbe. Mediji i glazbeni nakladnici pohvalili
su ovu pjesmu te su ju počeli naširoko
reklamirati, kao i samu Billie. Ubrzo nakon
sklapanja ugovora sa A&R tvrtkom Platoon, te
predstavljanja modnoj tvrtci Chanel, Billiein
imidž počeo se razvijati do onoga kakvoga
ga danas znamo. Kasnije Billie sklapa nove
ugovore, s tvrtkama The Darkroom i Interscope,
što joj omogućuje daljnji razvitak glazbene
karijere.
Već na prvi pogled Billie Eilish ima vrlo
prepoznatljiv i neobičan stil glazbe. Kada bismo
ju morali postaviti u određeni glazbeni žanr to
bi bila vrsta alternativne, indie ili elektro-pop
glazbe. Kod nje se zasigurno mogu pronaći

Uvijek energična na nastupima: Billie Eilish

sastavnice navedenih žanrova, no ipak,
njezine pjesme su posve jedinstvene. Mnogi
utjecajni časopisi i autori opisali su njezin glas
kao „šaputav”, a dionice „vrlo eteričnima”. Iz
vlastitog iskustva mogu potvrditi da nisam čula
ništa slično pjesmama poput Ocean eyes, Bad
guy, pa čak i Lovely koja me osobno podsjeća
na vrstu balade. Uz ovaj neobičan zvuk,
poetičnost i tematiku pjesama, za očekivati
je da će privući najveći broj publike mlađeg,
to jest adolescentskog uzrasta. Billie i njezin
brat Finneas zajedno pišu i produciraju pjesme,
stvarajući tako „fantazijsku priču” za svaku
pojedinu pjesmu s kojom se većina slušatelja
povezuje.
Kako je Billie i sama adolescent, razumije i
prolazi kroz iste, ako ne i teže, borbe mladih
ljudi današnjice. U mlađim godinama pohađala
je satove plesa, no morala je odustati zbog
teže ozljede kuka. Sljedećih nekoliko godina,
kao što je i sama izjavila, bila je u lošem
stanju, a to je dovelo do razvitka depresije.
Pati i od Tourettovog sindroma te je u mnogim
razgovorima i na društvenim medijima
izjavila kako bez obzira na svoje probleme,

#tema 1
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Davina Michelle - talentirana
mlada Nizozemka

koji ju ponekad sputavaju, trudi se biti
što uspješnija i pomoći ljudima i svojim
obožavateljima najbolje što može. Često
promiče i razgovara o zdravom mentalnom
stavu prema sebi i drugima.
Billie je također prepoznatljiva po vrlo
neobičnom stilu odijevanja. Uglavnom se
sastoji od vrećaste ili prevelike odjeće,
a 2017. godine izjavila je da se voli tako
odijevati jer se osjeća kao da privlači
pozornost svih koji ju okružuju. Također,
govori kako ju tako nitko ne može prozivati
što ima ili nema idealno tijelo, idealne ili
neidealne proporcije. Bez obzira na odjeću
koju nosi, ipak je pokazala dio sebe i poslala
snažnu poruku na koncertu u ožujku 2020.
godine. S namjerom da podijeli poruku o
pozitivnosti vlastitog tijela, pušten je video
u kojem je Billie prikazana kako skida široku
majicu i otkriva ramena. U pozadini je Billie
održala govor u kojem je istaknula kako bez
obzira na svoj izbor odijevanja, ljudi i mediji
još uvijek nalaze razlog za osuđivanje drugih
ljudi ili nje izravno. Rekla je kako ju to neće
spriječiti u nadi da nastavi živjeti i izražavati
se istim načinom kojim i do sada, pomažući
tako i drugima.

Na crvenom tepihu dodjele Oscara 2020. bila je
jedna od najneobičnijih zvijezda

Nesumnjivo je kako je Billie Eilish jedna
od utjecajnijih svjetskih zvijezda, kako
na mladež, tako i na sam razvitak glazbe
današnjice. Od mnogih umjetnika i
glazbenika popularne glazbe, Billie nastavlja
impresionirati svijet i okolinu u kojoj se
nalazi. Ne samo zbog ogromnog uspjeha
sa samo 15-16 godina, nego i zbog načina
kojim se stvara njena glazba, poruke koju
ona prenosi, pa čak i njezinog neuobičajenog
i zanimljivog stila odijevanja i ponašanja.
U tom smislu, možemo zaključiti da je
ona doista glazbeni i kulturni fenomen
današnjice.

Michelle Davina Hoogendoorn, poznatija po
svom umjetničkom imenu Davina Michelle,
nizozemska je pjevačica. Ova mlada
24-godišnjakinja 2016. godine prijavila se u
nizozemski talent show naziva Idols. Iako u
showu nije ostvarila dobar rezultat, eliminacija
je za nju bila tek početak. Naime, za vrijeme
showa zamijetila ju je produkcijska kuća
Sub-Bass Music Group i ponudila joj suradnju.
Njihova suradnja traje i danas, s njima piše
i stvara vlastite pjesme, ali i redovito snima
covere tuđih hit pjesama i svoju verziju
svakoga tjedna objavljuje na YouTube kanalu.
„Danas nije jednostavno izgraditi karijeru
ukoliko nemate ugovor ili mnogo novca, a to
može biti vrlo teško kada želite svoju glazbu
predstaviti drugima. Zato smo odlučili otvoriti
YouTube kanal i praviti covere pjesama kako
bismo ostvarili malu bazu fanova koja bi nam
mogla pomoći u promicanju moje glazbe. Od
toga trenutka sve se razvijalo vrlo brzo”, kaže
mlada pjevačica.
U ljeto 2017. godine objavila je svoju verziju
pjesme What about us poznate američke
pjevačice Pink. Samo nekoliko mjeseci kasnije
YouTube kanal Glamour ugostio je Pink u kojemu je
imala priliku poslušati nekoliko svojih pjesama u
tuđim verzijama - Davina je bila jedna od njih. Pink
je izjavila da je verzija nevjerojatna i da sada svi
znamo kako pjesma „zaista treba zvučati”. Osim
što je Davina oduševila Pink, oduševila je svijet.

Katarina Aračić, 4. r. SGŠ

Ove godine Billie je iznenadila
„pokupivši” četiri 5 Grammyja

Video je postao viralan (što znači da popularnost
stječe putem internetske razmjene) i uslijedila
je uzlazna putanja za njezinu karijeru. Dobila
je brojne prilike za sudjelovanje i nastupanje
u poznatim emisijama te je bila gost na turneji
Beautiful trauma koju je Pink ostvarila 2019.
godine.
Davina i dalje objavljuje na YouTube kanalu
iz tjedna u tjedan, no osim covera ima i svoje
pjesme. „Pisanje mi dozvoljava da stavim svoju
priču na papir. Mogu pokrenuti ljude koji se mogu
poistovjetiti s istim događajima koje sam vidjela ili
sam ih proživjela. No, za dobru pjesmu potrebno

Pjevačica je
oduševila i slavnu
Pink

mi je puno vremena. Jednu sam pjesmu pisala tri
mjeseca jer nisam mogla pronaći potrebne riječi,
ne pišem pjesmu u jednom dahu. Ponekad ću
napisati jedan stih i tjedan dana nakon toga, dok
sam u trgovini, sine mi ideja koju odmah moram
zapisati jer ću ju inače zaboraviti.”
U međuvremenu objavila je singl po nazivom
Ga koji je postao dio soundtracka za nizozemski
mjuzikl Sprookjessprokkelaar. Davinine pjesme se
nalaze na svim Top 40 ljestvicama u Nizozemskoj.
Ova iznimno talentirana glazbenica očaravajućega
glasa oduševljava ljude iz dana u dan i zato ne
čudi što joj se publika i broj pratitelja stalno
povećavaju. A iz tjedna u tjedan nas i dalje
oduševljava svojim izvedbama.
Poslušajte: Skyward, Beat me, Better now, Duurt
De Lang, I have nothing…
Lana Ćato, 4. r. SGŠ

Iz života Glazbene škole
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Tadijine jeseni 2019.

Iz razgovora s Lindom Uran, autoricom popijevke

Praizvedena „Visoka žuta
žita” Linde Uran

„Visoka žuta žita” pobudila
su nešto nevino i iskreno
u meni

Na dan rođenja Dragutina Tadijanovića,
4. studenoga, započele su prve
Tadijine jeseni u Slavonskom Brodu.
U manifestaciji čiji je nositelj Galerija
umjetnina grada Slavonskog Broda
sudjelovala je i Glazbena škola.
Na svečanoj dodjeli nagrada Zaklade HAZU 4.
studenog u glazbenom programu nastupili su
nastavnici i učenici naše škole. Prof. Tihana
Havelka Tudaković, sopran, izvela je popijevku
Rastanak u jesen Krešimira Fribeca, uz klavirsku
pratnju prof. Helene Lamešić, a učenici Ana Lukšić,
sopran, i Borna Đuričić, gitara, izveli su Dugo u
noć, u zimsku bijelu noć Ivice Stamaća.
Ana i Borna izveli su Stamaćevu Dugo u noć

Jedinstven događaj obilježio je promociju
Sabranih pisama i Sabranih pjesama Dragutina
Tadijanovića u izdanju Školske knjige, koja je
održana 7. studenog u Gradskoj knjižnici. Već
ranije spomenute profesorice Glazbene škole
praizvele su novu skladbu riječke skladateljice
Linde Uran, nadahnute Tadijinim stihovima. Bila
je to solo pjesma Visoka žuta žita. Velika je čast
time ukazana Glazbenoj školi Slavonski Brod,
njezinim profesoricama, ali i prvim Tadijinim
jesenima u sklopu kojih je ova praizvedba
doživjela svoje ostvarenje.

Profesorice Tihana Havelka Tudaković i Helena Lamešić

„Pjesma Visoka žuta žita nastala je u
ljeto ili jesen 2017. u Rijeci. Ondje imam
jednu zbirku poezije koja sadržava
brojne pjesme naših književnika
pa sam tako u njoj pronašla i
pjesmu Visoka žuta žita Dragutina
Tadijanovića. Posebno se sjećam kad
smo u osnovnoj školi iz književnosti
obrađivali upravo Tadijanovićev opus
kad se obilježavala njegova stota
godina života. Jako su mi se svidjele
njegove pjesme jer su živopisne i
pune pjesničkih slika. Visoka žuta
žita podsjećaju me na djetinjstvo i
razdoblje bezbrižnosti, a kako je on
slikovito opisao rosna polja žutih žita i
što je osjećao dok je prolazio kroz njih,
nešto me asociralo na scenarij iz mog
života i odlučila sam uglazbiti pjesmu.
Bitno je da na jednoj valnoj duljini pronađete
zajednički jezik s književnikom, da pjesma i
njena priča nešto pobude u vama. Tako su i
Visoka žuta žita pobudila nešto iskreno i nevino
u meni. Kad sam pročitala pjesmu rekla sam si
da ju moram uglazbiti jer samo čitajući pjesmu
vidjela sam, ali i čula, da već sadrži (glazbene)
fraze, određeno melodijsko kretanje vokalne
dionice i ritam.

Moj zadatak kao skladateljici je da pažljivo
osluškujem tekst i da dobro čujem sve
sastavnice budućega glazbenog djela, da ih
interpretiram što točnije i što preciznije na
neki svoj originalni način. Što sam više puta
čitala pjesmu, to su fraze i melodija postajale
sve jasnije i jasnije i kad je već bilo vrijeme
da sjednem za klavir i krenem harmonizirati
melodiju, rekla sam si: Da, to je to. To
jednostavno mora zvučati tako.
Mislim da ne trebam previše riječima opisivati
skladbu upravo zato što je gospodin Tadijanović
učinio većinu; ja sam samo stihovima poklonila
jednu dodatnu dimenziju - glazbu. Glazbu kakvu
sam ja zamislila i doživjela čitajući ovu pjesmu.
Ipak, svaki slušatelj će ovo glazbeno djelo
doživjeti i protumačiti na svoj način.”

(objavljeno u glasilu Glazbene škole Musica,
studeni 2019.)

Iz života Glazbene škole
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Tradicionalni blagdanski koncert
U susret Božiću i Novoj godini tradicionalni je koncert kojim naši učenici svih
uzrasta zaokružuju prvo polugodište i radosno dočekuju dane zimskih praznika.
Koncert održan 18. prosinca započeo je nastupom Srednjoškolskog zbora pod
ravnanjem prof. Danijele Božičević, koji je otpjevao Lehku noć i Go tell it on the

1.

9.

2.

10.

3.

11.

mountain, a završio dvjema izvedbama Trija harmonika (Ivan Horvat, Lara Smolić, Gabrijel
Sočković) skladbi Johanna Sebastiana Bacha i Evgenija Derbenka. Između su se nizali
nastupi koje je priredilo 14 nastavnika naše škole, a koji su učenici sudjelovali - otkrivaju
fotografije.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

8.

15.

16.

1. Adrian Djaković, 2. r. / 2. Adrian Golenić, 5. r. / 3. Ana Vojtkuf Peranović, 6. r. / 4. Dominik Tomičić, 2. r. SGŠ / 5. Elena Marić, 4. r.
6. Hana Kladnik, 2. r. / 7. Bono Peić, 4. r. / 8. Mihael Sarajčić, 3. r. / 9. Josip Gregurić, 5. r. / 10. Lana Ćato, 4. r. SGŠ / 11. Zara Andrić, 4. r.
12. Klara Lakušić, 2. r. / 13. Matej Dančević, Stela Čerin, Filip Ferković, 3. r. / 14. Matej Sarajčić, 5. r.
15. Sandra Böhm, 4. r. SGŠ / 16. Josip Matanović, 4. r.

Iz života Glazbene škole
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Kreativnost na djelu

Brojni seminari za učenike

Naši su pripremni razredi, od milja vrtićanci, jako kreativni
u svim područjima. Uz slušanje glazbe određenih glazbenih
razdoblja, ove godine su uz tempere, vodene i drvene bojice,
kreativnost pokazali i s plastelinom.

Seminari su odličan način za
usavršavanje stečenih znanja i vještina
u nekom glazbenom području. Čuti
savjet „izvana” korisno je i za učenika i
za nastavnika, jer napredovati možemo
jedino ako stalno učimo.
Ova školska godina započela je seminarom
za harmonikaše koji je održao Miljan Bjeletić
i seminarom za pjevačice koji je održala
Martina Zadro uz korepetitoricu Lanu
Bradić. Slijedio je Centar izvrsnosti u Opatiji
na kojemu su sudjelovale učenice pjevanja
Sandra Böhm i Lana Ćato te nastavnici Tihana
Havelka Tudaković (pjevanje), Anita Krajnović
(harmonika) i Marijan Belović (harmonika).
Potom smo u veljači ugostili nekoliko
predavača: prof. Bjeletića po drugi put, zatim
Jelenu Valković (flauta), Jelicu Kuzmin (klavir),
Josipu Erhardt (violina) i Veljka Valentina
Škorvagu (tambura).

Jelena Valković prvi je put posjetila našu školu

Od kvintole ostala je duola
Ove školske godine naš poznati
koncertni ciklus Kvintola ostao je
„zakinut” za čak tri koncerta. No,
ta nova, okolnostima uvjetovana,
Duola pružila je priliku nastupa
mnogim učenicima solistima,
komornim sastavima i zboru.
Nadamo se da će joj se iduće
godine pridružiti njezine tri
prijateljice i da će ponovno biti u
punom sastavu.

Društvo u Maloj dvorani uoči prve Kvintole 30. listopada 2019.

Iz života Glazbene škole

DO RE MA

List Glazbene škole Slavonski Brod, lipanj 2020. {15

{14

DVODNEVNI SEMINAR “FUNKCIONALACA”

Brođani i Zagrepčani zajedno
Glazbeno učilište Elly Bašić iz Zagreba
i Glazbena škola Slavonski Brod jedine
su dvije škole u Hrvatskoj koje od svog
osnutka provode načela Funkcionalne
muzičke pedagogije, odgojnoobrazovnog pristupa koji je osmislila
i razradila profesorica Elly Bašić. Ta
pedagogija nit je vodilja na kojoj ove
škole njeguju dugogodišnju suradnju
među nastavnicima i među učenicima,
putem međusobnih gostovanja na
Danima škole, zajedničkih koncerata i
stručnih skupova. Jedan takav stručni
seminar okupio je „funkcionalce”
31. siječnja i 1. veljače u Slavonskom
Brodu posredstvom Društva za
promicanje Funkcionalne muzičke
pedagogije iz Zagreba, s temom
zborskog pjevanja i rada sa zborom.

Tijekom dvaju dana održano je nekoliko stručnih
predavanja (Mirjana Futač Homen, Boris Klarić
i Lana Juranić iz Zagreba te Ena Brdar Plakalo
iz Sarajeva), a voditelji zborova Boris Klarić i
Danijela Božičević održali su dvije radionice
na kojima su pokazali kako pristupaju radu sa
zborom.
Za ovaj kreativni susret zborovođe Božičević
i Klarić osmislili su raznovrstan program
u kojemu su se predstavili mješoviti zbor i
djevojački zbor brodske škole te mješoviti zbor
zagrebačke škole s vokalnim i instrumentalnim
solistima. Posebnost koncerta bio je zajednički
nastup obaju zborova pri izvedbi Laudate
Dominum Wolfganga Amadeusa Mozarta uz
solisticu sopranisticu prof. Tihanu Havelka
Tudaković te instrumentalne soliste, prof.
Krešimira Ivančića na violini i prof. Helenu
Lamešić na klaviru. Večer je završila na
spektakularan način - stotinu mladih izvelo je
završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta Jakova
Gotovca, na oduševljenje publike.

Glazbeni maskenbal
Maškarani dani i ove su godine veseljem i smijehom ispunili Glazbenu
školu. Naši najmlađi učenici sa svojim su nastavnicima pripremili
koncert kojim su 25. veljače pokazali svu svoju maštovitost. Sudjelovali
su učenici predškolskoga glazbenog odgoja (učiteljice Ifigenija Zeba
i Daria Tamara Rac) i brojni učenici nižih razreda osnovne glazbene
škole na raznim instrumentima. Raspjevani i rasplesani, oduševili su
publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu.

1.

2.

3.

4.

Zajednička izvedba Ere izazvala je dugotrajni pljesak

1. Šareni kvartet flauta
2. Među sviračima blok-flaute pojavio se i sam Mozart
3. Jeste li znali da je Elvis svirao klavir?
4. Trio „saxofonicus fantasticus”
5. Njihove vesele pjesme svi su željeli snimiti

5.

Iz života Glazbene škole
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Koncert tamburaša

U javnom životu grada

Odjel za tamburu organizirao
je 10. ožujka mali koncert
učenika tamburaša na kojemu
su gostovali učenici Glazbene
škole Požega. Od naših učenika
nastupili su Šimun Benić, Barbara
Rašić, Marko Barukčić i Josip
Matanović. Koncert je priređen
uoči 7. međunarodnog natjecanja
tamburaša solista i komornih
sastava u Požegi, a svrha mu je

Učenici naše škole redovito sudjeluju u raznovrsnim
kulturnim događanjima u gradu i županiji, obogaćujući
programe takvih događanja glazbenim izvedbama.
Tako su harmonikaš Matej Dančević i srednjoškolski
Trio harmonika nastupili na otvaranju izložbe Nikola
Tesla - Čovjek koji je rasvijetlio svijet u Muzeju Brodskog
Posavlja, Trio harmonika uveličao je obilježavanje Dana
dobrovoljnih darivatelja krvi i proslavu Dana škole
Srednje škole Matije Antuna Reljkovića. Na otvorenju
dobrotvorne izložbe Kap po kap za slap u Salonu Becić
svirao je Josip Matanović na braču, koji je uz flautista
Bonu Peića i Mateja Sarajčića na bisernici muzicirao u
programu Noći muzeja u Muzeju Brodskog Posavlja.
Tamburaši Nikola Vincek i Josip Matanović sudjelovali su
i na kulturnoj večeri u sjećanje na slikara Zdravka Ćosića
u Slavonskom Kobašu.

bila pružiti učenicima priliku
da predstave program koji su
pripremali za natjecanje. U tom
trenutku nismo znali da će to biti
zadnji javni nastup naših učenika
u ovoj školskoj godini. Ubrzo nakon
toga natjecanje je otkazano, ali
učenički trud nije bio uzaludan jer
svakim novim nastupom rastemo
sve više.

Nikola Vincek uz klavirsku pratnju prof. Tonija Toplaka

Violina Vesne Mateić
Gospođa Vesna Mateić odlučila je u rujnu 2019.
godine Glazbenoj školi Slavonski Brod darovati
violinu s kojom je provela čitavu profesionalnu
karijeru. Gospođa Mateić iz poznate je brodske
glazbeničke obitelji, ovdje je provela djetinjstvo
i pohađala osnovnu glazbenu školu. Njezin
otac Stjepan Mateić bio je ugledan glazbenik
sredinom i u drugoj polovici 20. stoljeća - kapelnik,
dirigent orkestara i voditelj više zborova, učitelj
na Muzičkom tečaju (koji je prethodio osnutku
glazbene škole) i nastavnik muzičkog odgoja u
Osnovnoj školi Antun Mihanović. Vesnin brat,
također Stjepan, izgradio je karijeru profesora
roga na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a gospođa
Vesna radni je vijek provela u Simfonijskom
orkestru Hrvatske radiotelevizije (40 godina) i u
Zagrebačkoj filharmoniji (25 godina). Upravo u
rukama naših učenika i nastavnika violina Vesne
Mateić nastavit će svoj glazbeni život.
Iz ruke u ruku: Vesna Mateić i Mirela Jagodić

Mladi brodski tamburaši pokazali su sve što znaju: Marko Barukčić (brač), Šimun Benić (bisernica),
Josip Matanović (brač) i Barbara Rašić (bisernica)

#tema 2
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PANDEMIJA KORONAVIRUSA I
UTJECAJ NA NASTAVU
Sredinom ožujka 2020. godine
Republiku Hrvatsku zahvatila je
pandemija koronavirusa. Zajedno
s ostalim školama, ustanovama,
javnim mjestima i uslužnim objektima,
postepeno smo ušli u stanje potpune
izolacije. Za nas učenike to je značilo
prestanak do tada klasične nastave u
školi i prelazak na nastavu na daljinu, u
online obliku.
Nastava u online obliku ima svoje prednosti
i nedostatke s kojima smo se mi, đaci, suočili
tijekom ove pandemije. U početku su postojali
mali problemi poput nemogućnosti spajanja u
sustav, „pucanja” internetskih veza, „padanje”
maločas spomenutog sustava, no i obilježilo
nas je do tada neviđeno puno zadaća i puno
samostalnoga rada. Mi, učenici glazbe, suočili
smo se, pak, s jednom vrlo zanimljivom
preprekom - sati instrumenta i pjevanja preko
kamere, koji su u početku bili neobični, no čovjek
se zaista privikne na sve. Slanje snimki sviranja i
pjevanja postalo je naša svakodnevnica.

Pandemija je imala i svoje prednosti, poput
napokon odmornih đaka koji jedva čekaju novu
školsku godinu i spremni su za povratak u klupe.
Ova situacija nas je naučila i većoj odgovornosti,
zaista, trebalo je sve to „polajkati” i „komentirati”.
No, šalu na stranu, bez škole se ne može i
najvažnije je obrazovanje. Prekrasno je bilo
promatrati kako se čuda dogode „kad se male
ruke slože”, u samo nekoliko dana Ministarstvo je
uspjelo organizirati i posvetiti televizijski program
svim učenicima. Za sve je ovo dugačak period koji
se, nadajmo se, uskoro završava.
Iako mjere zaštite radi očuvanja zdravstvene
sigurnosti postepeno popuštaju, upitno je kada
ćemo se vratiti u školske klupe i biti u prilici sjediti
jedno pokraj drugoga. Zanimljiva je činjenica da
se u povijesti škole nikad veći broj učenika nije
poželio škole, neki kako bi imali manje zadaće, a
neki jer ih povratak zaista veseli.

Puno smo naučili iz ove situacije
Školskom sustavu potrebne su nove metode, ali dugoročno
ništa ne može zamijeniti nastavu uživo
Nastava na daljinu je velika promjena
u načinu podučavanja u školskom
sustavu, a svaka promjena predstavlja
izazov. Pred učenike i nastavnike
postavljene su nove metode učenja
i poučavanja. Učenici su se susreli s
novim i drugačijim pristupom za koji
je potrebno puno volje i rada, dok smo
se mi, nastavnici, morali drugačije
organizirati i prilagoditi sadržaje
tako da učenike dodatno motiviramo i
zadržimo njihov interes za predmet.

problematično je na instrumentu učiti nove
sadržaje bez neposredne blizine s učenicima i
trenutačnog odgovora učenika. U višim razredima
i srednjoj školi teško je na ovakav način ukazati na
finese sviranja, odnosno na dinamiku, boju i ostale
umjetničke elemente koji se zbog kvalitete zvuka
gube. Kratkoročno, nastava na daljinu je napravila
veliki pomak i kod učenika i kod nastavnika.
Međutim, dugoročno, napredak je ipak sporiji u
odnosu na klasičnu nastavu. Nastava više naginje
ex cathedra načinu, nego načinu zaključivanja i
brainstorminga.

Nastava flaute uglavnom se odvijala
razmjenom audio i video snimki ili video
pozivom. Zanimljivo je bilo promatrati kako
neki učenici napreduju čak i više nego u nastavi
uživo. Ovakvo iskustvo me dovelo do zaključka
da je u školskom sustavu potrebno uložiti
veće napore u eksperimentiranju s različitim
sredstvima i načinima podučavanja kako bi se
znanje i vještine lakše prenijeli s nastavnika
na učenika. Ipak, u radu s nižim razredima

Učenicima svakako savjetujem da se za vježbu
(i kada krene nastava u školama) više snimaju i
preslušavaju. Jedna od bitnih i pozitivnih stvari
koje su proizašle iz svega ovoga je što smo
mi nastavnici flaute, kao kolege postali još
kolegijalniji i bliži međusobno kroz dijeljenje
iskustava i materijala za održavanje ovakve
nastave. Mislim da će nam ovaj period nastave na
daljinu pomoći i kada se vratimo klasičnoj nastavi.

Na daljinu je moguće održati i javni sat

Ivana Kljajić, nastavnica flaute

#tema 2
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Sve, samo ne uobičajeno

GLAZBA U DOBA PANDEMIJE

Skupna nastava pretvorila se u individualnu nastavu

Prije početka pandemije menadžeri
poznatih i manje poznatih glazbenika
ambiciozno su priređivali nastupe
svojih klijenata, računajući na
obećavajuće proljetno i ljetno
razdoblje, vrijeme u kojem se održavaju
raznorazni koncerti. Vrijeme je to kad
se pripremaju i izlasci novih albuma i
novih hitova.

Ova školska godina je sve, samo ne
uobičajena. Zbog svima poznatog
razloga, i mi smo morali prijeći na
online nastavu. Koliko god nam se u
početku činila nemogućom, toliko smo
truda uložili da ju učinimo mogućom.
U predškolskom odgoju morali smo „napraviti
pauzu” po pitanju improviziranja, stvaranja i
muziciranja, no ipak smo polaznicima naših
predškolskih programa omogućili upoznavanje
svih instrumenata s kojima se do sada u nastavi
nisu susreli. To će im pomoći pri samom izboru
instrumenta pri upisu u osnovnu glazbenu
školu.
Osnovnoškolci su veći, ozbiljniji i odgovorniji.
Nastava se odvija redovno i, za ovu kratkotrajnu
fazu, bez nedostataka. Smatram da ovakav
tip nastave nije preporučljiv za glazbene škole
na dulji vremenski period. Diktati, intonacija,
ritam, motorika samo su neki od elemenata
koje svaki školski sat poboljšavamo. Naravno
da je tehnologija napredovala i da diktate mogu
poslati snimkom, također i snimke primjera za

pjevanje i ritam, no je li isto kao i kad smo „uživo”,
naravno da nije. Kada na licu mjesta možete
ispraviti ili ukazati na pogrešku, sada znam da je
neprocjenjivo. Skupna nastava solfeggia i teorije
glazbe pretvorila se u individualnu nastavu. Ono
što bih u desetak minuta napravila na satu sa
svima, sada svakom posebno trebam ispraviti i
objasniti što, naravno, oduzme i više vremena.
Srednjoškolci su svoje obveze shvatili odgovorno,
kao i inače. Smatram da ako i ima nedostataka
u online nastavi, još sve stignemo nadoknaditi.
Nekima su jako dobro došli ovi individualni zadaci
kako bi vidjeli što trebaju popraviti i na čemu
više raditi kako bi svoje znanje unaprijedili, a mi,
nastavnici, smo tu kako bismo im u tome pomogli.

Nisu samo poznati i dobro plaćeni glazbeni
umjetnici pogođeni nedostatkom koncerata i
nastupa. Mnogi manje poznati umjetnici koji
također žive od glazbe nisu bili u prilici ostvariti
zaradu od svoga glazbenog djelovanja.
Svi oni već itekako osjećaju posljedice globalne
krize. Usprkos crnim prognozama, glazbenici
i dalje na krilima optimizma objavljuju nove
singlove, doduše nešto slabijim intenzitetom.

Svi zajedno smo u ovoj situaciji, nadam se, dali
sve od sebe kako bi ovo uspjelo. Ipak, nadam se
što skorijem povratku u školu i veselim se svojim
učenicima.

Prema informaciji dobivenoj od radijskih glazbenih
urednika, posljednja dva tjedna broj novih singlova
se više nego prepolovio.
U proteklom razdoblju, u kojemu nam je odlazak
na koncerte onemogućen, pojavili su se razni
načini na koje su glazbeni uradci našli svoj put
prema široj publici. Neki su umjetnici, poput
Andree Boccelija pjevali pred praznim trgom
ispred Milanske katedrale. Naš poznati violončelist
Stjepan Hauser svirao je u praznoj pulskoj
Areni. Drugi umjetnici svirali su zajedno putem
društvenih mreža, poput Brodskoga tamburaškog
orkestra.
Zajednička svima njima bila je želja pokazati da
umjetnost i glazba žive i u najtežim trenucima.
Pokušali su i uspjeli dati snage svima nama koji
smo morali ostati u svojim kućama.
Mislav Dokuzović, 3. r. SGŠ

Ifigenija Zeba, nastavnica solfeggia

Radni dan na daljinu nastavnice solfeggia

2.

1.
1. Andrea Bocceli pjevao je na praznom trgu
ispred Milanske katedrale
2. Violončelist Stjepan Hauser
u praznoj pulskoj Areni
3. Brodski tamburaški orkestar
svirao je „na daljinu”
3.
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VIRTUALNI 8. TJEDAN GLAZBE
Svaki Tjedan glazbe u Glazbenoj školi
Slavonski Brod, kojim od 2013. godine
obilježavamo Dan škole, po nečemu je bio
poseban. Ni ove godine nismo od njega
odustali, a naši učenici i nastavnici učinili su ga
posebnijim no ikad! Zbog okolnosti koje su sve
naše školske aktivnosti prenijele u virtualni
svijet, ovogodišnji Tjedan glazbe proslavili
smo na virtualan način, putem službene
školske Facebook stranice. Svi nastavnici
potrudili su se odraditi svoj dio posla, a
ilustraciju koja je pratila Tjedan glazbe izradila
je maturantica Katarina Aračić.
Objavili smo veliku foto-galeriju naših učenika
osnovnoškolaca i srednjoškolaca kako vježbaju
kod kuće - na svojim instrumentima, i pjevajući,
sami ili s braćom i sestrama, čak i u društvu
kućnih ljubimaca, u sobi ili u vrtu, danju ili u
večernjim satima. Našu virtualnu publiku odlučili
smo počastiti prigodnim snimkama glazbenih
izvedbi. Priredili smo šest mini koncerata,
kratkih glazbenih kolaža kojima smo podsjetili
da naši učenici i njihovi nastavnici vrijedno
rade i u virtualnim uvjetima, kao i mini koncert
Mješovitog zbora koji se za ovu prigodu okupio
na livadi ispred škole. Mislav Dokuzović, učenik
3. r. SGŠ, Odjela za teorijske glazbene predmete,
odsvirao je svoju skladbu The Park na novom
manjem koncertnom klaviru Yamaha koji je u
tijeku Tjedna glazbe stigao u Glazbenu školu.

Taj instrument od velike je važnosti za kvalitetno
provođenje nastave instrumenta, a Mislav je
sudjelovao u njegovoj virtualnoj promociji.
Podsjetili smo na priču o violini koju je Vesna
Mateić darovala Školi, kao i na učenike koji su ove
godine izborili odlazak na državno natjecanje (Trio
harmonika, flautist Bono Peić, Djevojački zbor).
Naše vrijedne nastavnice Danijela Božičević, Daria
Tamara Rac, Irena Šimičić i Ifigenija Zeba osmislile
su „Top listu solfeđista” (i to dvije, za klasičnu i za
popularnu glazbu) s prijedlozima za upoznavanje
različitih glazbenih djela. Proslavu Tjedna glazbe
zaokružili smo snimkom Trija harmonika s
božićnog koncerta Glazbene škole, kako ne bismo
zaboravili da je ipak najljepše muzicirati uživo.

Zborsko pjevanje na livadi, na sigurnoj udaljenosti

57. DRŽAVNO NATJECANJE KOMORNIH SASTAVA

Odsvirali smo najbolje ikada
Prva nagrada na regionalnom i druga
nagrada na državnom natjecanju za
srednjoškolski Trio harmonika

Zanimljivo je da je spomenute skladbe Berse i
Bacha za naš trio obradio profesor harmonike
Saša Bastalec.

Trio harmonika Glazbene škole čine Ivan
Horvat kao vođa, Gabrijel Sočković i Lara
Smolić. Zajedno smo počeli svirati u komornom
sastavu još prošle školske godine kada smo
pripremali obradu zborske skladbe Mjesečina
Blagoja Berse za međuškolski projekt Bersiana.
Naš komorni sastav vodi profesor harmonike
Marijan Belović koji je još u travnju 2019.
predložio da se krenemo pripremati za 57.
hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe
u području komornih sastava.

U rujnu smo dobili dionice posljednje skladbe
svog komornog programa. Inače bi svaki
program za bilo koje natjecanje trebao biti
raznovrstan, a budući da smo već imali baroknu
polifonu te jednu mirnu skladbu, trebalo nam
je nešto žestoko, brzo, komplicirano i efektno
za završetak programa. Nešto što bi pokazalo
sve mogućnosti harmonike i harmonikaša.
Upravo to nam je omogućila Derbenkova
Skomorošina, skladba poznatog ruskog
skladatelja za harmoniku koja opisuje ludovanje
jer „skomoroš” na ruskom jeziku znači dvorska
luda.

Cijelo ljeto smo pripremali samo jednu skladbu
odabranog natjecateljskog programa, a to je
bio Vivace iz Trio sonate br. 6 u G-duru Johanna
Sebastiana Bacha. Za ovu skladbu bilo nam je
potrebno puno truda i vremena, ne samo da
vrhunski naučimo odsvirati vlastite dionice,
nego da se i sinkroniziramo u pravom tempu
i agogički sve situacije izvrsno odsviramo.
Savršenstvo smo postigli tek kad smo nastupili
na glavnom cilju, državnom natjecanju.

Došlo je vrijeme natjecanja koje smo čekali
cijelu školsku godinu. Sve naše pripreme ovisile
su o ovome, tako da nije bilo nimalo lagano
nastupati i pokazati se na tome natjecanju.
Na regionalno natjecanje otišli smo početkom
studenog. Bilo je u hotelu Remisens s četiri
zvjezdice u Opatiji. Svi natjecatelji bili su

Učitelj, moj idol
Tko su naši idoli? Jesu li
to popularni estradnjaci,
nedostižni bogataši,
kvaziuglednici? Ili su to ljudi
koji su se u nekom trenutku
našli na našem putu i svojim
djelom ili riječju utjecali na
tijek našeg života?
Glazba prodire u srca svakoga
od nas, a učitelj je taj koji zna
kako ju k nama usmjeriti. Baš u
Tjednu glazbe jedan je učitelj
postao idol. Fabian Tolić, učenik
2. razreda naše škole, napisao
je školski sastav iz hrvatskog
jezika o svom idolu - učitelju
tambure Daliboru Timarcu.
Hvala svim našim učiteljima
glazbe koji nam pokazuju
pravi put!

Gabrijel, Lara i
maturant Ivan

Natjecanja i smotre
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ODJEL ZA PUHAČE

smješteni u tom hotelu, a nastupi su bili u jednoj
maloj dvorani. Mi smo se natjecali u četvrtak
popodne, a predvečer je završila cijela naša
kategorija trija u različitim kombinacijama od kojih
su najčešći instrumenti bili klavir, violina i glas. Mi
smo bili jedini trio harmonika. Konkurencija je bila
izrazito jaka. U našoj kategoriji bilo je 19 natjecatelja,
a mi smo bili 9. po redu. U početku je bilo treme, ali
kasnije smo se uživili u skladbe i veoma ih dobro
i emotivno odsvirali. Bili smo zadovoljni našim
nastupom, osim posljednje skladbe Skomorošina,
koju i nismo baš dobro odsvirali.

Padovec za puhače
Na Međunarodnom natjecanju učenika osnovnih
glazbenih škola Mladi Padovec, održanom 21. i
22. veljače u Novom Marofu, sudjelovala su tri
puhača. Flautist Bono Peić (4. r., prof. Ivana Kljajić)
osvojio je prvu nagradu (1. disciplina 2. kategorija)
s fantastičnih 97 bodova. Flautistica Ana Vojtkuf
Peranović (6. r., prof. Ivana Kljajić) osvojila je drugu
nagradu (1. disciplina 3. kategorija) s postignutih
88,67 bodova. Također je drugu nagradu osvojio
saksofonist Adrian Djaković (2. r., prof. Marko
Rušnov) s postignutih 88,33 boda (3. disciplina 1.
kategorija). Klavirska pratnja svim puhačima bio je
prof. Frano Fabris.

Nismo očekivali da ćemo dobro proći na bodovnoj
ljestvici, no žiriju smo se svidjeli i sretno otišli
kući s osvojenih 91,80 bodova, prvom nagradom i
prolaskom na državno natjecanje.
Svi smo bili zadovoljni time, ali znali smo da nas
čeka puno posla pred državno i da imamo puno
mjesta za napredak. Tjedan i pol nakon regionalnog
krenuli smo s pripremama za državno te nam je
svaka proba bila odlična. Uvelike smo napredovali
u cjelokupnom programu te krenuli u Zagreb na
državno natjecanje motivirani što imamo priliku
pokazati i predstaviti harmoniku i Glazbenu
školu Slavonski Brod na najvažnijem hrvatskom
natjecanju što se tiče glazbeno-umjetničkih
područja.
Dana 5. prosinca na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
održano je državno natjecanje. Bili smo nestrpljivi i
jedva smo čekali nastupiti. Kad smo stigli u Zagreb,
u početku smo otišli razgledati akademiju na sedam
katova i smjestili smo se u svoju vježbaonu. Malo
smo zagrijali prste, jer je vani bilo hladno, i spustili
se na 4. kat gdje se nalazila dvorana za natjecanje.
U našoj kategoriji bilo je devet natjecatelja i svi su
bili izrazito spremni. Činilo se da ćemo jako teško
biti pri vrhu ljestvice. Kada je došlo naše vrijeme
nastupa, bili smo spremni pokazati za što smo sve
sposobni. Jedini je problem stvarala dvorana koja je
bila „gluha”, tiha dinamika se veoma jasno čula dok
se glasna dinamika nije ni isticala, a ni razlikovala.
No, to nas nije spriječilo da odlično odsviramo.
Zaboravili smo na publiku, tremu, komisiju i
činjenicu da je i naša ravnateljica Mirela Jagodić
među publikom držala fige!
Kad smo završili sa sviranjem bili smo veoma
sretni jer smo jako dobro odsvirali i nadali smo se
jako dobrom rezultatu jer smo ga stvarno zaslužili.
Odsvirali smo najbolje ikada! Svi su bili zadovoljni,
i mi, i ravnateljica, i naravno, naš uporni profesor!

Republici Hrvatskoj, odlukom Agencije za odgoj
i obrazovanje natjecanje je otkazano.
Na regionalnom natjecanju sudjelovao je i
Adrian Djaković, koji je u 1. kategoriji discipline
Saksofon postigao odličnih 84,75 bodova i time
osvojio drugu nagradu. Natjecanje je održano
6. ožujka u Jastrebarskom.

Regionalno natjecanje

Osvojili smo visoku drugu nagradu od 96,80
bodova i smatramo da je to jako velik uspjeh
za nas, budući da smo odsvirali kao pravi
profesionalci i na pozornici smo se tako i
ponašali.
Bilo nam je ovo nezaboravno prvo
zajedničko natjecanje i hvala profesoru jer
nikad nije odustao od nas!
Lara Smolić i Gabrijel Sočković, 2. r. SGŠ

Flautist Bono Peić osvojio je prvu nagradu na
regionalnom natjecanju u sklopu 58. hrvatskog
natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa.
Natjecanje je održano 3. ožujka u Jastrebarskom,
a u 3. kategoriji discipline Flauta nastupilo je 25
natjecatelja. Bono je ocijenjen s 90,50 bodova.
Time je izborio odlazak na državno natjecanje!
Međutim, zbog javnozdravstvenih okolnosti u
Bono Peić izborio je odlazak na državno natjecanje

ODJEL ZA KLAVIR
Padovec za klaviriste
Na Međunarodnom natjecanju učenika osnovnih
glazbenih škola Mladi Padovec natjecao se naš
mladi klavirist Ivan Gregurić (2. r., prof. Zdravka
Tekić-Dadić), koji je u 6. disciplini 1. kategoriji
osvojio drugu nagradu (87,33 boda).

Prof. Frano Fabris, prof. Ivana Kljajić, Ana Vojtkuf Peranović,
Bono Peić, Ivan Gregurić i prof. Zdravka Tekić-Dadić

Natjecanja i smotre
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ODJEL ZA VIOLINU

ODJEL ZA TEORIJSKE
GLAZBENE PREDMETE

Padovec za violiniste
Lucija Matić (2. r., prof. Krešimir Ivančić) prvi je
put sudjelovala na natjecanju i postigla je odličan
rezultat - osvojila je drugu nagradu (8. disciplina
1. kategorija) s postignutih 87,67 bodova. Bilo je to
na Međunarodnom natjecanju učenika osnovnih
glazbenih škola Mladi Padovec. Na nastupu ju je
za klavirom pratio prof. Hrvoje Aušić.

Povijest glazbe u
Bjelovaru
Adrian Djaković i Lucija Matić te nastavnici Marko
Rušnov, Krešimir Ivančić i Hrvoje Aušić

ODJEL ZA
HARMONIKU

Prva smotra u Pakracu
Trio harmonika u sastavu Ivan Horvat, Lara
Smolić i Gabrijel Sočković, pod mentorstvom
prof. Marijana Belovića, nastupio je 28. listopada
na 1. međužupanijskoj smotri komornih sastava
Slavonije i Baranje u Pakracu, u organizaciji
Osnovne glazbene škole Pakrac. Na smotri je
sudjelovalo pet komornih sastava (iz Pakraca,
Požege, Virovitice i Slavonskog Broda), među
kojima i naš trio koji je izveo program Johanna
Sebastiana Bacha, Blagoja Berse i Evgenija
Derbenka.

Šest učenica Glazbene škole sudjelovalo je na
9. hrvatskom natjecanju iz povijesti glazbe, koje
je 13. studenog održano u Bjelovaru. Katarina
Aračić i Lana Ćato (4. r. SGŠ), Ana Lukšić (3. r. SGŠ)
te Nina Makovičić, Lara Smolić i Petra Vačić (2.
r. SGŠ) pokazale su svoje znanje o Vatroslavu
Lisinskom, koji je bio tema Velikog natjecanja, a
uz to, Katarina Aračić sudjelovala je i na Malom
natjecanju čija je tema bio glazbenik i kantautor
Neil Young. Sve su učenice, pod mentorstvom prof.
Mirte Špoljarić, dobile priznanja za sudjelovanje.

Šest natjecateljica u bjelovarskoj Glazbenoj školi

Regionalno natjecanje za zbor
Djevojački zbor Glazbene škole Slavonski Brod, pod vodstvom prof. Danijele Božičević i uz klavirsku
pratnju prof. Hrvoja Aušića, osvojio je prvu nagradu u 3. kategoriji discipline Zbor na regionalnom
natjecanju 58. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa. Budući da komisija obilazi
gradove iz kojih dolaze prijavljeni zborovi, natjecanje je održano 3. ožujka u Velikoj dvorani Glazbene
škole. Naše djevojke time su se plasirale na državno natjecanje! Međutim, zbog javnozdravstvenih
okolnosti u Republici Hrvatskoj, odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje natjecanje je otkazano.

Naši harmonikaši prate smotru
Djevojački zbor izborio je državno natjecanje
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IZLOŽBA „POKRET BOJA” U ČAST SLAVENSKOJ
U povodu 17. Dana plesa u čast balerini Miji Čorak
Slavenskoj predvorje Glazbene škole Slavonski Brod
od veljače je uljepšavala likovna izložba.

12.

8.

7.

13.

4.

3.

2.

1.

6.

Vođeni idejom „pokreta boja” učenici srednje glazbene škole te 5. i 6. razreda
predmeta Glazbena umjetnost u osnovnoj glazbenoj školi uhvatili su se kistova i
boja te pustili mašti na volju, a pri tome ih je potiho pratila Beethovenova glazba
(jer 2020. je godina obilježavanja 250. obljetnice skladateljeva rođenja).

9.

14.

15.

5.

11.

10.

16.

17.
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18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1. Ana Lukšić 2. Ana Stanić 3. Beata Sabo 4. Beatricija Barić 5. Borna Đuričić 6. Borna Ferfolja 7.
Bruno Juričić 8. Elza Lakušić 9. Ema Elkaz 10. Filip Klaić 11. Fran Lovrić 12. Gabrijel Sočković 13.
Gabrijela Tripić 14. Iris Horvatović 15. Ivan Horvat 16. Ivona Funarić 17. Ivan Samardžić
18. Josipa Vladić 19. Katarina Aračić 20. Katarina Ilak 21. Lana Ćato 22. Lara Smolić
23. Valentina Filipović 24. Leonarda Plazanić 25. Lucija Ćirić 26. Luka Zeba 27. Marin Pendić
28. Mislav Dokuzović 29. Nika Predmerski 30. Nikola Vincek 31. Nina Makovičić
32. Petra Vačić 33. Sandra Böhm 34. Ecia Bat

34.

20.

IZJAVE

DO RE MA

List Glazbene škole Slavonski Brod, lipanj 2020. {33

{32

GLAZBENI ”ŠESTAŠI” - OPROŠTAJ OD OSNOVNE ŠKOLE
Ovo mi je osma godina pohađanja glazbene škole. U ovih osam godina naučila sam puno
životnih stvari i stekla mnoga iskustva koja će mi biti potrebna. Na satu se nikad ne radi
samo gradivo i stvari vezane uz glazbu, već se svakodnevno komentiraju događaji iz života,
izmjenjujemo različite stavove o nekim situacijama i svakim satom stječemo drukčiji pogled na
svijet oko nas. Kada sam imala nekakav problem, uvijek sam se mogla obratiti nastavnicima
koji bi me savjetovali i pokušali mi pomoći. Glazbena škola ni za koga od nas nije samo škola,
nego puno više od toga. To je mjesto na kojemu nas uče zajedništvu, odgovornosti, humanosti,
da na prvom mjestu budemo dobri ljudi, a onda ide sve ostalo. Učenici se međusobno bodre i
podupiru što je rijetkost u današnjem vremenu. Učenici viših razreda će uvijek pomoći ako ih
pitamo za pomoć ili ako primijete da nam je pomoć potrebna. U glazbenoj školi puno sam toga
naučila i veselim se daljnjem školovanju u njoj.
Beata Sabo

Glazbenu školu ću prvenstveno pamtiti kao jedno predivno iskustvo. Drago mi je što sam imala
priliku družiti se, pjevati, svirati, pa čak i putovati. Uz mnoge uspone i padove, puno sam toga i
naučila, stoga vjerujem da ću se rado prisjećati stečenog znanja, profesora te svega vezanog uz
zadnjih sedam godina provedenih u školi.
Ana Stanić

Glazbenu školu ću pamtiti po mnogim stvarima. Prijateljstvu, dobroj zabavi, napornom radu,
ali prvenstveno po potpori koja je uvijek prisutna. Bilo da dolazi od mojih prijatelja ili profesora.
Glazbena škola je jedinstveno iskustvo koje mi je pružilo nevjerojatne trenutke, slobodu i mnogo
ostalih stvari. Upoznala sam ljude s kojima ću još dugo ostati u kontaktu i na tome sam jako
zahvalna. Htjela bih nastaviti sa srednjom glazbenom školom ako budem u mogućnosti, a ako
ne i ovo vrijeme što sam provela je dovoljno da ga zauvijek pamtim.
Ana Vojtkuf Peranović

Glazbenu školu ću pamtiti po brojnim ljudima koje sam upoznala. Pamtit ću ju po natjecanjima
na koje sam išla, kao i naravno po stečenom znanju.
Lucija Šaravanja

Ovih osam godina u glazbenoj školi ostat će mi u lijepom sjećanju. Upoznala sam mnogo novih
prijatelja i odličnih nastavnika. Naučila sam mnogo toga. U sjećanju će mi ostati naše zezancije
pod satom, nastupi sa zborom i još mnogo toga. Glazba mi je postala način opuštanja zahvaljujući
glazbenoj školi. Glazbena škola je nezaboravno iskustvo koje ću pamtiti do kraja života.
Anja Guberac

U glazbenoj školi stekla sam mnoga nezaboravna iskustva. U sjećanju će mi ostati naše probe,
putovanja i natjecanja. Sviram violinu i zbog ljubavi prema glazbi upisat ću srednju glazbenu
školu. Zahvalna sam svim profesoricama i profesorima koji su nas s puno strpljenja poučavali.
Lara Smaić

Najbolje kod glazbene škole mi je to što sam upoznao nove prijatelje te sam naučio svirati.
Luka Zeba

Beata Sabo

Lara Smaić

Ana Vojtkuf Peranović

Borna Bašić

Dora Pejić

Josip Sojčić
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IZJAVE

NAŠI MATURANTI: GENERACIJA 2016./2017. - 2019./2020.
Glazbenu školu ću pamtiti po dobrim učiteljima, po svim nastupima i novim prijateljstvima.
Zvonimir Kurkutović

Glazbenu školu ću pamtiti po dobrom društvu, a najprije po razgovorima s profesoricom
Danijelom za vrijeme nastave. Bilo je i dobrih i stresnih dana, ali kad sada gledam, nije uopće
bilo loše. Drago mi je što sam mogla sudjelovati na natjecanju sa zborom i što sam pametno
potrošila slobodno vrijeme u ovih šest godina.
Katarina Maričević

“Ti vam’, ti tam’, ti tu”
Generacija smo koja je kroz školu
proletjela brzinom svjetlosti. Šala nam
nije nedostajalo, kao ni nastava subotom.
Svoje srednjoškolsko putovanje počeli smo
kao „neustrašiva” sedmorka, Katarina, Sandra,
Bruno, Filip, Ivan V., Ivan H. i Lana. Vrijedno smo
dolazili i obavljali svoje zadatke, i godine su
prošle. U trećem razredu, Ivan Vukovarac uputio
se na faks, dok smo mi, sada šestorka, nastavili
put prema završetku škole.

Četiri godine su proletjele, ali i dalje smo tu uz vas,
barem u sjećanjima. No, sada je došlo naše vrijeme
za završni pozdrav jer svatko treba poći svojim
putem.
Hvala vam svima koji ste bili s nama, bilo to u
predvorju, ispred ili izvan škole, u učionici ili izvan
nje, zakon ste i volimo vas sve!
Za kraj, kako je to izrečeno pod satom povijesti
glazbe, mi vas napuštamo i odlazimo „ti, vam’, ti
tam’, ti tu”.

Imali smo puno uspona, kao i kava nakon
nastave. Naši sati su bili ispunjeni smijehom,
najviše smijehom, brojnim poštapalicama i
nenadanim urnebesnim dogodovštinama počevši od padanja sa stolice!

Katarina Ivezić

Marin Pendić

Marko Nosić

Zvonimir Kurkutović

Valentina Petrić

Petar Marić

Tea Petković

Nera Vidmar

Neki odlaze na fakultet, a neki će se još ostati družiti s nama (ne brinite, ne kao ponavljači!): Lana Ćato, Sandra Böhm,
Katarina Aračić, Filip Klaić, Ivan Horvat i Bruno Juričić

GLAZBENA MAŠTA
Uz glazbu se družimo, uz glazbu se veselimo, uz glazbu
crtamo, uz glazbu plešemo, uz glazbu učimo, uz glazbu
živimo…
Na jednom satu predškolske grupe, naših tzv. vrtićanaca,
učiteljica Ifigenija Zeba dala je zadatak - crtati uz glazbu.
Nisu znali što slušaju, samo da je riječ o lijepoj glazbi. Dječja
mašta nesputana je i puna fantastičnih ideja, a ponekad je
bliža stvarnosti nego što bismo pomislili da može biti.
Ne znajući što sluša, Lena Blažević nacrtala je… pogledajte
sami! A na repertoaru toga sata bili su Mozartovi gudački
kvarteti!

