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GLAZBENE SLUŠAONICE ZA BRODSKE VRTIĆE

Mali znatiželjnici, budući glazbenici

GLASILO GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD
SVIBANJ 2015.

GODIŠTE I. BROJ 9
KRLEŽIN KRISTOFOR KOLUMBO U SLAVONSKOM BRODU

U

utorak 28. travnja u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić brodska kazališna publika imala je priliku pogledati predstavu Kristofor
Kolumbo prema drami Miroslava Krleže, u
izvedbi Zagrebačkog kazališta mladih.

D

ani posvećeni stvaralaštvu za djecu i dječjem stvaralaštvu kroz manifestaciju U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić u Glazbenoj školi Slavonski Brod obilježeni su
dvjema glazbenim slušaonicama. Oba puta, 14. i 17. travnja,
dvoranu su ispunili mali znatiželjnici iz slavonskobrodskih
vrtića, koji su veselo pozdravili izvedbe i sa zanimanjem sudjelovali u upoznavanju raznih instrumenata.

Krleža je 1917. godine započeo pisati ovu
dramu o posljednjoj olujnoj noći prije otkrića
Novog Kopna prema kojem plovi admiralska
lađa Santa Marija. Vizionarstvo pojedinca
(admirala) suprotstavlja se okrutnosti, ludilu i smrtnom strahu mase (robovi, mornari).
Glavno pitanje koje se provlači kroz predstavu jest "kamo?", a admiral na to pitanje bezuspješno pokušava odgovoriti furioznoj masi.
"Kolumbo je pijan od zvijezda, njegov pogled
nije usmjeren prema Kopnu, nego u Nepovrat i jedino u što
može biti siguran neizvjesnost je plovidbe".

U njih su pogledali i puhnuli, njihove žice trznuli i povukli,
njihova tijela razvukli, čak ih pokušali i odgurati. Našli su odgovore na pitanja čemu služi rupa na gitari, koje su boje tipke
klavira i na koliko se dijelova rastavlja flauta. A na sva dječja
pitanja vješto je i maštovito odgovarala voditeljica slušaonica
nastavnica Daria Tamara Rac.
Zahvaljujemo vrtićima i odgojiteljicama na ovom ugodnom druženju i nadamo se da će nas uskoro opet posjetiti. I
ne sumnjamo da se među malim znatiželjnicima kriju mnogi
budući polaznici Glazbene škole.

U

Predstava kojoj je glazba dala novu dimenziju

Priča o sloniću Babaru

z potporu Ministarstva kulture RH Glazbena škola Slavonski Brod organizirala je gostovanje Udruge Mala
opera iz Zagreba, čiji su osnivači i voditelji Danijela
Petrić i Zdenko
Niessner. Za učenike pripremnih
razreda te 1. i 2.
razreda osnovne škole priredili su koncertnu
izvedbu Priče o
sloniću Babaru
francuskog skladatelja Francisa
Poulenca. Baba-

rove dogodovštine pripovijedao je Zdenko Niessner, a Poulencovom glazbom ih
je dočarala Danijela Petrić za klavirom.
S ovim, kao i ostalim projektima, glazbeno-scenskim izvedbama Ivice i Marice
i Mačka u čizmama, članovi Male opere
obišli su mnoge vrtiće i škole u Hrvatskoj.
Oduševljeni su iskrenošću kojom djeca reagiraju na glazbene
i glazbeno-scenske priče, zbog čega su ustrajni u nastojanju
da što široj "maloj" publici pruže mogućnost upoznavanja s
klasičnom glazbom, jer su svjesni da satnica glazbene kulture
u osnovnoj školi nije dovoljna da potakne veći interes i ljubav
prema glazbi. Čini se da ni gostovanje u Slavonskom Brodu
neće biti posljednje te da bismo ih u dogledno vrijeme na našoj pozornici mogli gledati u pravoj "maloj operi".
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U čitavoj predstavi, osim dubine tematike
i pitanja koja se usputno pojavljuju, veliku
važnost ima glazba. Skladatelj Matija Antolić i suradnik za udaraljke Nenad Kovačić su
predstavu upotpunili glazbenim točkama.
Na samom početku predstave jasno je izražena razlika između glumaca koji predstavljaju admiralsku falangu, robove i mornare,
ne toliko kostimografijom, koliko višeglasno
pjevanim tekstovima s jasnom crtom straha
i agresije, popraćenim pravilno određenim
udarcima bubnja jednog od članova falange.
Izdvojila bih dvije scene gdje glazba ima
presudnu važnost za daljnji tijek predstave.
Nakon ispada podivljalih robova, admiral ih
umiruje pjesmom, a nakon njegovog samostalnog izlaganja pjesme, određenim redoslijedom pjesmu
nastavljaju svi glumci. Uz stihove "...na otoku, čeka nas sutra, blagdan sa plavim snom..." mornari i robovi obnavljaju
uništeni brod, a tu dolazi i do upotrebe "alata" kao udaraljki.
Druga scena gdje glazba ima veliku važnost pojavljuje se na
samom kraju, kad mornari i robovi optužuju Kolumba da je
"pirat" i da vrijeđa "svetu zemlju Španjolsku" te ga nakon osude i ubijaju. Taj čitav čin osude i smrti popraćen je udaraljkama koje su podigle napetost na potpuno drugu razinu.
Predstava je zaista bila posebna, ugodno me iznenadio redatelj Rene Medvešek koji je veliku važnost dao glazbi, a moje
mišljenje je potvrdio i gromoglasan pljesak publike.
Marina Jovičić, 1. r. SGŠ

Robovi, zemlja je zvijezda i mi se loptamo njom,
a snaga naša pobijedit će taj svečani brodolom!
Pjesma će glasna nadvikati olujno more i grom,
na ostrvu čeka nas sutra blagdan sa plavim snom!
S ovom trulom lađom i s kormilom naših Prava
mi letimo noćas ko karteča zvjezdana,
i jutros još, u prvom osvitu dana,
ko naranča će zlatna objavit se Zemlja Nova.
I sutra na kopnu, uz blagost bogova,
objavit će se nalog mog Admiralskog Slova:
i skinut će se negve sa svih robova
i slaviti blagdan!
Izvadak iz Kristofora Kolumba (Legende,
Djela Miroslava Krleže, sv. 11, Ljevak-MH-HAZU, 2002.)
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RAZGOVOR Ana Dadić, studentica klavira i flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu

TRAVANJ U GLAZBENOJ ŠKOLI

Pozornica je moj prvi izbor

Antonijo Marijić prvi u znanju iz povijesti glazbe

A

na Dadić studentica je treće godine klavira i druge
godine flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
U večeri 27. travnja održala je koncert u Dvorani
Glazbene škole, u povodu
20. obljetnice Klasične
gimnazije fra Marijana
Lanosovića. Nastupila je
u objema glazbeničkim
ulogama, kao flautistica
uz klavirsku pratnju Domagoja Guščića te kao pijanistica. Bila je to prilika
za razgovor s umjetnicom
koja je prve glazbeničke
korake učinila u Slavonskom Brodu.
Klavir je, čini se, oduvijek tvoja velika ljubav. Jesu li ipak postojale nedoumice oko izbora budućeg zanimanja?
Od najranijih dana, čini mi se još od
vrtića, željela sam da glazba bude moje
zanimanje. Nikad nisam pomislila na
nešto drugo.
Očekivano je bilo da si upisala studij
klavira. Zašto si se odlučila i za flautu?
Flautu sam učila u osnovnoj i srednjoj školi, kao sporedni instrument.
Želja za ozbiljnijim bavljenjem flautom
javila se nakon seminara kod dvoje sjajnih profesora s Muzičkih akademija iz
Zagreba i Ljubljane, koji su mi dali poticaj da se okušam na prijamnom ispitu.
Nakon prvog mjesta na prijamnom znala sam da je to pravi izbor.
Jesi li u zadnje vrijeme sudjelovala
na natjecanjima?
Ove godine sudjelovala sam na 53.
hrvatskom natjecanju u Dubrovniku i

Preferiraš li solističke
ili komorne nastupe?

u disciplini klavira osvojila drugu nagradu. Kao flautistica sam sudjelovala
na dva međunarodna natjecanja: Woodwind & Brass u Varaždinu i Bistričkom zvukoliku u Mariji Bistrici, i na oba
sam osvojila prvu nagradu. Imala sam
jako puno posla, jer se sve održavalo u
razmaku od dva mjeseca.
Jesi li u potpunosti svladala tremu
pred važan nastup?
Trema je uvijek pomalo prisutna, i to
ona pozitivna, a najčešče ovisi o tome
koliko sam se dobro pripremila. Kada
često nastupam, kao ove godine, kada
sam na pozornici bila 30 puta u četiri
mjeseca, treme gotovo da ni nema.
Sjećaš li se glazbenih početaka?
Prvi nastup sam imala u vrtiću kada
sam po sluhu svirala jednu dječju pjesmicu na završnoj priredbi. Pamtim i
prvi veći nastup, smotru klavirista u Slatini i prvo natjecanje Zlatko Grgošević u
Sesvetama. Imala sam sedam godina i
sve mi je bilo super.

Svirala sam u različitim vrstama trija: klavirskom triju s violinom i violončelom, u triju flauta.
Sada sviram u triju flauta-saksofon-klavir. Volim
i solističke nastupe kao
i komorne. Ove godine
sam imala priliku svirati
kao solistica na klaviru
uz pratnju Simfonijskog
orkestra Muzičke akademije, ali i kao solistica na
flauti uz pratnju Orkestra
Hrvatske vojske.

V

eć treći put zaredom učenici srednje Glazbene škole Slavonski Brod natjecali su se u znanju iz povijesti glazbe i postigli odlične rezultate. Nakon što je
jesenas odgođeno, 4. hrvatsko natjecanje iz povijesti glazbe
naknadno je održano 22. travnja u Bjelovaru, u organizaciji
Glazbene škole Vatroslava Lisinskog. Tema je bio Christoph
Willibald Gluck, budući da je 2014. godine obilježeno 300
godina od skladateljeva rođenja.
O životu i opusu opernog majstora Glucka najviše je znao
brodski učenik Antonijo Marijić, učenik 2. r. Odjela za teorijske glazbene predmete SGŠ. S 92 točna odgovora od ukupno
95 na testu postavljenih pitanja Antonijo je osvojio prvo mjesto. Na natjecanju su također sudjelovale Karla Baričević (2.
r. SGŠ) te Marina Jovičić, Nina Suvajac i Erika Wachtler (1. r.
SGŠ) primivši priznanja za sudjelovanje. Za natjecanje ih je
pripremila prof. Mirta Špoljarić.
Erika Wachtler, Nina Suvajac, Antonijo Marijić,
Marina Jovičić i Karla Baričević

Što su prednosti, a što
nedostatci solističkih nastupa u odnosu na nastupe u komornim sastavima?

Smotra flautista u Slavonskom Brodu

Kao solist sam si odgovoran za sve
što se događa na pozornici. Prednost je
što je lakše organizirati vježbanje, jer o
nikom ne ovisiš. Prednost komornog
sastava je što uvijek imaš uz sebe ekipu
s kojom dijeliš stres uoči nastupa, ali i
veliku radost kad nešto dobro izvedete.

G

lazbena škola Slavonski Brod bila je 22. travnja domaćin 5.
međužupanijske smotre mladih flautista Slavonije i Baranje.
Ovogodišnja smotra bila je sudionicima nešto skromnija nego
proteklih godina, no riječ je o vrijednoj manifestaciji koja učenicima i
nastavnicima iz škola iz okolnih županija omogućuje susret, druženje
te dragocjenu razmjenu znanja i iskustva. Zahvaljujemo svim učenicima, nastavnicima i korepetitorima iz glazbenih škola iz Požege, Daruvara i Slavonskog Broda na odazivu.

Imaš li omiljenog skladatelja i koliko često vježbaš?
Najviše volim romantičku glazbu,
Chopina i Liszta. Vježbam po 6-7 sati
dnevno, često i više, jer imam dva instrumenta, pa onda komornu glazbu
s dva sastava, kao i čembalo koje sam
odabrala kao izborni predmet.
Vidiš li se u budućnosti kao profesoricu klavira ili flaute ili ti je draža koncertna pozornica?
Definitivno je pozornica moj prvi izbor, ali jednoga dana možda se posvetim i pedagogiji.
Razgovarala: Ira Panthy

Imala sam sreću raditi s najboljim pedagozima
Jesi li sama otkrila svoj talent ili si imala pomoć bliskih ljudi ili profesora?
Talent je uočila moja majka koja godinama poučava djecu sviranju klavira.
Veliku ulogu imala je i prof. Danijela Božičević koja je otkrila moj apsolutni
sluh i dala mi izvrsne temelje iz solfeggia. I poslije sam imala sreću raditi s
najboljim pedagozima u Zagrebu, Ivankom Kordić, Vesnom Črnigoj, a i sada
na Akademiji sjajno me vode profesori Ruben Dalibaltayan na klaviru i Matej
Zupan na flauti, koju ove godine slušam na Akademiji za glasbo u Ljubljani u
okviru programa razmjene studenata.

Uspjeh harmonikaša
u međunarodnoj konkurenciji

Sara Kožul na Bistričkom zvukoliku

M

eđunarodni susret harmonikaša u Puli ove
je godine od 22. do 25.
travnja obilježio 40 godina postojanja. U pravoj međunarodnoj
konkurenciji natjecatelja iz Slovenije, Poljske, Norveške, Litve,
Srbije, Mađarske, Bjelorusije i
Hrvatske naši su učenici postigli
odlične rezultate. Lara Smolić
(3. r. OGŠ) s postignutih je 82,33
boda osvojila drugu nagradu, a
Ivan Horvat
Ivan Horvat i
(5. r. OGŠ) s
Lara Smolić u Puli
postignutih
je 89 bodova također osvojio drugu nagradu. Oboje učenika pripremila je prof.
Anita Krajnović. Luka Brnjić, učenik 2.
r. SGŠ u klasi prof. Marijana Belovića,
nakon dva kruga natjecanja postigao je
77,60 bodova te osvojio treću nagradu.

P

rvi put ove godine Glazbena škola Slavonski Brod sudjelovala je na Bistričkom zvukoliku, međunarodnom
mješovitom solističkom natjecanju koje je od 30. travnja do 3. svibnja održano u Mariji Bistrici. U 5. kategoriji
nastupila je Sara Kožul, učenica 3. r. Odjela za pjevanje SGŠ,
pripremivši program s mentoricom prof. Goranom Biondić
Ruško. Kao pratnja Sari Kožul nastupili su profesori Krešimir
Ivančić na violini i Andrej Šeper za klavirom. S postignutih
86,20 bodova u prvom krugu dobila je visoku pohvalu i korisne savjete red. prof. Lidije Horvat Dunjko, članice žirija.

