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BACHOVA "MUKA PO IVANU" U SLAVONSKOM BRODU

Dramatičan ugođaj pasijske tematike

B

achova
Muka
po Ivanu prvi je
put izvedena u
Slavonskom Brodu u crkvi Presvetog Trojstva na
Cvjetnicu 29. ožujka 2015.
godine. Djelo je izveo
Ansambl Antiphonus uz
instrumentalnu pratnju
manjeg sastava koji su činile po dvije flaute, oboe i
violine, viola engleski rog
i basso continuo.

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod
Za razliku od vedrih
predbožićnih
melodija
Bachov oratorij donio je
puno dramatičniji ugođaj,
što i dolikuje korizmenom
vremenu. Najsnažniji dojam ostavio je na nas prvi
broj Herr, unser Herrscher
u izvedbi zbora i instrumentalnog sastava, čak i
više nego solističke arije u
nastavku izvedbe.

Svakako treba istaknuCjelokupnom izvedti kvalitetu svih vokalnih
Glazbenici predvođeni Tomislavom Fačinijem
bom ravnao je dirigent
solista koji su se pri izved(Foto: www.brodportal.hr)
Tomislav Fačini, koji je
bi arija izdvajali iz korpupovremeno preuzimao i ulogu bassa continua za čembalom, sa Antiphonusa, a posebnu pažnju slušatelja ponovno je pria sudjelovao je i u zborskim brojevima kao bas. Slične kom- vukla altistica Martina Borse. Odličan instrumentalni sastav
binacije dirigenta - čembalista - pjevača poznate su nam i s podržavao je dramatiku pasijske tematike, a nenadmašna inadventskog koncerta početkom prosinca 2014. godine koji je terpretacijska kvaliteta Ansambla Antiphonus osobito je doštakođer izveo Antiphonus.
la do izražaja u Bachovim koralima.
Erika Wachtler i Nina Suvajac, 1. r. SGŠ

S

Smotra flautista

vake druge godine Glazbena škola Slavonski Brod priređuje smotru flautista na kojoj okuplja učenike flautiste i
njihove nastavnike iz glazbenih škola diljem Slavonije i
Baranje. Ovoga mjeseca, u srijedu, 22. travnja ponovno će se
imati priliku susresti i razmijeniti iskustva, na 5. međužupanijskoj smotri mladih flautista Slavonije i Baranje.
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N

oć knjige je manifestacija kojom se afirmira ljubav prema knjizi i čitanju, a kojom se obilježava Svjetski dan
knjige i autorskih prava (23. travnja). Kako se dan ranije, 22. travnja, obilježava i Dan hrvatske knjige, ova dva važna datuma povezuju se u jedinstvenu manifestaciju.
Njezina svrha je promicanje knjige, kulture čitanja, prevođenja, izdavaštva, knjižnica, autora i čitatelja, s ciljem da se,
unatoč svakodnevnoj trivijalizaciji i medijskom zapostavljanju,
barem na jedan dan više govori o čaroliji stvaranja i radosti čitanja knjiga.
Noć knjige pokrenuta je 2012. godine na inicijativu Zajednice
nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore i udruge
Knjižni blok, kojima su se u organizaciji pridružili Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba,
Udruga za zaštitu prava nakladnika – ZANA te portal za knjigu
i kulturu Moderna vremena Info.
Tim povodom naša je urednica Ira Panthy podijelila s čitateljima odabir njoj pet omiljenih knjiga.

PET NAJBOLJIH
PO IZBORU UREDNICE

Glazbene slušaonice

jesec travanj u Slavonskom Brodu uvijek je u znaku
bajki i dječje kreativnosti. Naravno, riječ je o manifestaciji U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić, u
čijim će programima od 13. do 19. travnja sudjelovati gotovo
Peta Kvintola
sve obrazovne, javne i kulturne institucije u gradu. Glazbena škola ove će se godine pridružiti Glazbenim slušaonicama
srijedu, 29. travnja, učenici Glazbene škole priredit će
za najmlađe, u suradnji s gradskim vrtićima. Djeca će moći
petu po redu, posljednju u ovoj školskoj godini, konupoznati i čuti razne instrumente te doživjeti ozračje glazbecertnu večer u sklopu ciklusa Kvintola. Koncerti će
ne škole na slušaonicama 14. i 17. travnja s početkom u 9.30
biti priređeni u 18 i u 19.30 sati.
sati. Dobrodošli!
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Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina
Jerome David Salinger: Lovac u žitu
Paulo Coelho: Alkemičar
Arthur Golden: Sjećanja jedne gejše
Charles R. Cross: Kosa anđela

T

olstojevu romanu Ana Karenjina dajem
prvo mjesto na popisu omiljenih knjiga
zbog njegove socijalne teme i problema položaja žene u društvu o kojem govori. U vrijeme
nastanka romana žena je bila u podređenom položaju u odnosu na muškarca. Društvo toga vremena nije prihvaćalo bilokakve negativne postupke
jedne žene te su se oni smatrali sramotnima.
Glazba se u romanu pojavljuje u trenutku kada
Ana dolazi na bal i upoznaje grofa Vronskog. Njihov susret opisan je očima Kitty.

"...Ples je tek otpočeo kad je Kitty s majkom ulazila na veliko, svjetlom obliveno stepenište, načičkano cvijećem i napudranim lakajima u crvenim kaftanima. Iz dvorana dopiraše jednolik šumor gibanja kao u košnici, i dok su one na odmorištu među drvećem pred
ogledalom popravljale frizure i haljine, iz dvorane se začuju oprezni
i jasni zvuci violina u orkestru koji je počeo svirati prvi valcer..."
"Vronski i Ana su bili gotovo njoj preko puta... vidjela je da su se
oni osjećali kao da su sami u toj punoj dvorani. A na licu Vronskoga,
koje je uvijek tako čvrsto i samostalno, vidjela je onaj, njoj začudan,
izraz izgubljenosti i pokornosti nalik na izraz pametnog psa kad je
kriv. Ana se smiješila, a smiješak je prelazio na njega... Bila je divna u svojoj jednostavnoj crnoj haljini, divne joj bjehu pune ruke
s narukvicama, divan čvrst vrat s niskom bisera... divne graciozne
lake kretnje malenih nogu i ruku... ali bijaše nešto užasno i okrutno
u njenoj divoti."
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53. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

GDJE SU NAŠI UČENICI NASTUPILI TIJEKOM OŽUJKA

Uspjeh naših učenika na državnom natjecanju

Dvoje prvonagrađenih na međunarodnom
natjecanju u Aranđelovcu

N

a 53. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, najvišem državnom natjecanju iz područja glazbe, održanom od 16. do
21. ožujka u Dubrovniku, Glazbenu školu Slavonski Brod predstavljala su dva srednjoškolca.
Vedran Mihal (4. r. SGŠ; mentorica prof. Zdravka Tekić-Dadić) natjecao
se u 5. kategoriji u disciplini klavira s još šestero natjecatelja iz Zagreba, Rijeke, Siska i Zadra. S postignutih visokih 96,06 bodova osvojio je izvrsnu drugu
nagradu, pri čemu je čak četvero prvonagrađenih bilo ispred Vedrana.
Luka Brnjić (2. r. SGŠ; mentorica bacc. mus. Ifigenija Zeba), inače učenik
harmonike u Glazbenoj školi, natjecao se u 4. kategoriji u disciplini solfeggia.
S postignutih je 84,50 bodova primio priznanje. I ovdje je riječ o ništa manje
odličnom rezultatu, ako uzmemo u obzir da u Lukinoj kategoriji nije bilo
prvonagrađenih, već su dodijeljene dvije druge nagrade i dva priznanja.

P

etero učenika Odjela za harmoniku sudjelovali
su 21. ožujka na harmonikaškom natjecanju u
sklopu 8. međunarodnog muzičkog festivala u
Aranđelovcu u Srbiji.
Jedini osnovnoškolac među predstavnicima brodske Glazbene škole, Ivan Horvat, učenik 5. r. OGŠ u
klasi prof. Anite Krajnović, osvojio je prvu nagradu s
postignutih visokih 95 bodova.
Četvero srednjoškolaca, svi iz klase prof. Marijana
Belovića, natjecali su se u istoj kategoriji. Najuspješnija je bila Sara Sučić (3. r. SGŠ) koja je osvojila prvu
nagradu s postignutih 90 bodova. Magdalena Preložnik (3. r. SGŠ) s postignuta 82 boda zaslužila je drugu
nagradu, a treću nagradu osvojili su Luka Brnjić (2. r.
SGŠ) s rezultatom od 73,67 bodova i Antonio Vincek
(4. r. SGŠ) s postignuta 72 boda.

Smotra violinista u Slatini
Što su Vedran i Luka rekli o natjecanju

K

ako ste zadovoljni postignutim uspjehom?

nje često sudjelujem na različitim seminarima.

Vedran: Nakon velikog broja natjecanja rezultat mi
nije više toliko važan.

Luka: U nekim stvarima je postojala velika razlika, npr. u
meloritamskim primjerima je bilo puno više alteracija i znatno je teži primjer i za slušanje i za pjevanje, kao i dvoglasni
primjer koji je teži za zapisati nego na redovnoj nastavi. Razlika je bila i u tome što na redovnoj nastavi nisam pjevao
obrate kvintakorada, a obrate septakorada nikada nisam ni
radio. Novi izazov bio je dovršiti zadani primjer, a jedino što
je ostalo isto je kromatska ljestvica te enharmonijska zamjena
i promjena.

Luka: Kada sam vidio rezultate nisam bio zadovoljan, najviše zbog usmenog dijela, ali budući da solfeggio nije moj temeljni predmet, bio sam sretan jer sam uopće prošao na državno natjecanje.
Od kojih se sve elemenata sastojalo državno natjecanje u
vašim disciplinama?
Vedran: Program se sastoji od jedne etide, dva stavka sonate (jedan brzi i jedan spori), skladbe hrvatskog skladatelja i
skladbe po slobodnom izboru.
Luka: Na pisanom dijelu osim samih zadataka ocjenjivali
su se vratovi i estetika, a na usmenom mnogo toga: kod teorijskih zadataka ocjenjivala se točnost tonova i intonacije te
zadani tempo u ljestvici, u meloritamskim primjerima točna
melodija i ritam, fraziranje, zadani tempo i muzikalna izvedba, kod ritamskih primjera točno čitanje trajanja tonova, pauza i ritamskih figura, a u dovršavanju započetog primjera muzikalnost obzirom na zadanu građu melodije i ritma, logični
nastavak i točna izvedba zadanog dijela.
Koliko su se pripreme za natjecanje razlikovale od redovne nastave iz tog predmeta?
Vedran: S obzirom da svake godine idem na natjecanja, priprema za natjecanje jest moja redovna nastava. Pred natjeca-

Budući da ste obojica (Luka ove, a Vedran prošle školske
godine) sudjelovali na državnom natjecanju iz solfeggia, je
li solfeggio pridonio razvoju znanja i vještina na temeljnom
instrumentu?
Vedran: Solfeggio mi nije puno pomogao u razvoju vještina
na klaviru, ali mi je olakšao proces memoriranja skladbe.
Luka: Natjecanje iz solfeggia pridonijelo mi je u znanju nekih akorada koje sve češće nalazim u literaturi, a fraziranje i
muzikalnost u primjerima pomogla mi je u fraziranju melodijskih linija u sviranju.
Biste li željeli jednoga dana vidjeti se među mladim akademskim glazbenicima?
Vedran: Nisam još siguran.
Luka: Razmišljam o tome, ali svakako bih volio biti jedan
od njih.

N

a 6. međužupanijskoj smotri mladih violinista i violista održanoj 25. ožujka u Glazbenoj školi Slatina
nastupio je Dominik Tomičić, učenik 3. r. OGŠ u
klasi prof. Krešimira Ivančića. Na nastupu ga je pratio korepetitor prof. Andrej Šeper.

G

Glazbeni tjedan u Valpovu

lazbena škola
pri OŠ Matije
Petra Katančića
u Valpovu organizirala
je 5. ožujka Glazbeni
tjedan. U programu
koncerta
gostujućih
glazbenih škola iz Slavonije i Baranje sudjelovala je i naša škola.
Predstavili su ju harmonikaši iz klase prof. Anite Krajnović - Ivan Horvat, učenik
5. r. OGŠ, i Lara Smolić, učenica 3. r. OGŠ.

Smotra harmonikaša u Virovitici

G

lazbena škola Jan Vlašimsky iz Virovitice bila je
25. ožujka domaćin 6. međužupanijske smotre
harmonikaša glazbenih škola.

Među njima bila su četiri učenika Glazbene škole
Slavonski Brod: Ivan Horvat (5. r. OGŠ) iz klase prof.
Anite Krajnović te Luka Brnjić (2. r. SGŠ), Sara Sučić
(3. r. SGŠ) i Antonio Vincek (4. r. SGŠ) iz klase prof.
Marijana Belovića.

