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KONCERT PUHAČKOG KVINTETA CANTUS ANSAMBLA

Od Mozarta do danas

P

uhački kvintet Cantus ansambla gostovao je 21. listopada u velikoj dvorani Glazbene škole Slavonski
Brod. Cantus ansambl je osnovan 2001. godine i specijaliziran je za izvedbe repertoara 20. i 21. stoljeća. Praizveli
su mnogo djela kako hrvatskih, tako
i inozemnih skladatelja. Puhački
kvintet čine flautist Dani Bošnjak,
oboist Branko Mihanović, klarinetist Danijel Martinović, hornist Bánk
Harkay i fagotist Žarko Perišić.
Brodskoj publici predstavili su se
zanimljivom kombinacijom skladbi
klasicizma i suvremene glazbe. Koncert su otvorili obradom Gudačkog
kvarteta br. 19 Wolfganga Amadeusa
Mozarta za puhački kvintet. Kvartet
je dobio nadimak Disonantni prema uvodnom Adagiu, u kojemu se
pojavljuje niz kromatiziranih akorada iznad pedalnog tona
violončela. Bilo je vrlo zanimljivo čuti kako puhački kvintet
izvodi ovu skladbu.

GLASILO GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD

Nakon sklada klasicističke glazbe uslijedilo je nešto potpuno suprotno. Izveli su Puhački kvintet hrvatskog skladatelja Srđana Dedića koji su ove godine u travnju i praizveli.
Skladba je veoma neobična i suvremena. Uslijedilo je vraćanje
u svijet konsonanci. Izveli su, iako
djelo 20. stoljeća, uhu ugodan i veličanstven Gudački kvartet br. 8 Dmitrija Šostakoviča. Nakon prekrasnog
i mirnog prvog stavka slijedio je razigrani drugi stavak koji je oduševio
zanimljivim melodijskim motivom
i ritmom. Ovim Kvartetom odlično
su zaključili koncert pun preokreta i
suprotnosti.
Članovi Cantus ansambla su već
mnogo puta bili u Slavonskom Brodu i svaki put brodskoj publici daruju izvrsne izvedbe kvalitetne glazbe.
Posebno je pohvalno što izvode skladbe hrvatskih skladatelja.
Ovim koncertom obogatili su kulturni život našega grada.
Antonijo Marijić

MONODRAMA VILIMA MATULE I SINIŠE LABROVIĆA

U

Uloga glazbe mogla je biti veća

utorak, 13. listopada 2015. u
Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić
izvedena je monodrama Postdiplomsko obrazovanje. Redatelj monodrame je Borna Amanini, dramaturginja
Ivana Gudelj, za glazbu u monodrami zaslužan je glazbenik Igor Pavlica, suautor teksta je Siniša Labrović,
a glavni i jedini glumac monodrame
je Vilim Matula. U monodrami Vilim Matula pokazuje vrsne glumačke sposobnosti. Na duhovit način
progovara o zanimanju kriminalca u
Hrvatskoj. U formi predavanja studentima daje upute mladim ljudima
te ih savjetuje kako postati kriminalac u usponu, čime zapravo progo-
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STUDENI 2015.
POVIJESNI USPJEH HRVATSKOG PIJANISTA

S

Aljoša Jurinić - ponos Hrvatske

vake pete godine održava se najprestižnije pijanističko natjecanje
u Varšavi – Chopinovo natjecanje.
Ove godine Hrvatska je imala predstavnika koji je ostvario
povijesni uspjeh ušavši u
završnicu natjecanja. To
do sada nije uspio nijedan Hrvat.

mali za ovo prestižno natjecanje.
Njihove izvedbe je ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen od sedamnaest
pijanista od kojih su mnogi bivši laure-

Natjecatelji su proveli
tri tjedna u Varšavi, od
1. do 23. listopada. Ukupno su bile četiri etape.
U četvrtoj etapi sviralo
je samo deset najboljih
pijanista među kojima i
Aljoša Jurinić.

pijanist iz Južne Koreje Seong-Jin Cho.
Dodijeljene su i posebne nagrade za najbolje izvedenu polonezu u iznosu 3000
eura (Seong-Jin Cho), najbolje izvedenu
mazurku u iznosu 5000
eura (Amerikanka Kate
Liu), najbolje izvedenoj
sonati u iznosu 10000
eura (Kanađanin Charles
Richard-Hamelin), a nagrada za nabolje izveden
klavirski koncert nije dodijeljena.
Ovim
izvanrednim
uspjehom
natjecatelji
nisu dobili samo novčane nagrade nego i nešto
puno bitnije u njihovoj
budućnosti: dobili su
medijsku pozornost koja
otvara nove prilike u njihovoj karijeri.

Kroz sve etape svaki
od natjecatelja odsvirao
je po dvadeset Chopinovih skladbi. Svirali su etide, nokturna, barkarole,
U finalu Jurinić je svirao Chopinov Klavirski koncert u e-molu, op. 11
balade, fantazije, scherZa vrijeme natjecaza, poloneze, mazurke,
nja omogućen je izravan
valcere, sonate i u finalu jedan od dva ati ovog natjecanja. Najpoznatija među prijenos na internetu. Na taj način cijeli
Chopinova klavirska koncerta. Sam broj njima je Marta Argerich, pijanistica ui- svijet je mogao pratiti natjecanje što ima
skladbi koji su natjecatelji izvodili poka- stinu svjetskog ugleda.
veliko značenje u promociji klasične
zuje koliko dugo i naporno su se priprePrvu nagradu i 30000 eura osvojio je glazbe i općenito kulture.

vara o svakodnevici. Glazbenik Igor
Pavlica tijekom predstave je svirao
na klaviru i trubi. Funkcija glazbe u
predstavi bila je da poveća napetost
u dijelovima u kojima je to bilo potrebno te da naglasi ironiju u nekim
izjavama. Pojačavanje ironije postizano je trubom. Igor Pavlica pokazao je
svoje umijeće na ovim dvama instrumentima improvizacijama. No, uloga
glazbe u predstavi mogla je i trebala
biti veća i izražajnija. Većinu publike
monodrama je nasmijala, ali tematikom je ipak bila bliža "starijima", dok
se mlađa publika teže može s njom
poistovjetiti.
Karla Baričević
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Najbolji mladi pijanisti danas: Finalisti 17. međunarodnog pijanističkog natjecanja Fryderyk Chopin

Fotografija koja svjedoči što znači biti finalist Chopinovog
natjecanja: Aljoša Jurinić "dijeli autograme"
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PRIPREME ZA REGIONALNO NATJECANJE KOMORNIH SASTAVA

MISLAV BOTICA - NAJBOLJI EUROPSKI GAJDAŠ

Korisno iskustvo i prilika za druženje

Ljubav prema tradiciji

M

vih dana u tijeku su završne pripreme za Regionalno natjecanje komornih sastava u sklopu 53. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa u
organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Natjecanje će biti održano od 3. do 8. studenoga u Splitu,
Bjelovaru, Zagrebu i Rijeci, a sudjelovat će ukupno četrdeset
glazbenih škola iz Hrvatske.
Zvukovne boje brodske glazbene škole branit će glazbeni
trio koji čine Sara Kožul, sopran, Karla Baričević, sopran, i
Ivan Tečer, klavir. Natjecat će se u 2. kategoriji (koja obuhvaća učenike srednje glazbene škole) discipline Trija, a za natjecanje ih je pripremila profesorica Gorana Biondić Ruško.
U njihovoj kategoriji nastupit će još četiri trija, i to iz Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice, Glazbene škole Josipa
Runjanina iz Vinkovaca te dva sastava iz Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara, a ocjenjivat će ih žiri u sastavu: Branko Mihanović, predsjednik, te članovi Jože Haluza,
Xhevdet Sahatxhija, Marjan Krajna i Lidija Horvat Dunjko.
Sara, Karla i Ivan izvest će Let us wander Henryja Purcella
te dvije skladbe Felixa Mendelssohna Bartholdyja, Grüss op.
63 br. 3 i Herbstlied op. 63 br. 4. Uoči nastupa u četvrtak,
5. studenoga 2015. godine, u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru, a budući da im je ovo prva zajednička
suradnja, podijelili su s nama svoja razmišljanja i očekivanja.

P

rije tri i pol godine odabrala sam pjevanje kao glavni
predmet i buduću struku u srednoj školi. Dosad sam radila s mnogo profesora, čula mnoge savjete i mišljenja koja
su mi pomogla pri usavršavanju glasa i glasovne tehnike.
Ovo je moje prvo komorno natjecanje pa očekujem da ćemo
se zabaviti i predstaviti se najbolje što možemo.
Sara Kožul, 4. r. SGŠ

D

osad nisam imao iskustva na natjecanjima komornih sastava, a također ni iskustva u korepeticiji pa je to jedan
novi izazov. Skupno muziciranje dosta je drukčije od solističkog, osobito praćenje pjevača jer zahtijeva međusobnu
usklađenost, moramo ujednačiti karakter izvedbe itd. Zbog
toga mi je ovo zanimljivo i novo iskustvo. Očekivanja...
Hmmm... Pa cilj nam je zasigurno dati sve od sebe. Ovo će
nam sigurno biti jedan vrijedan i zabavan doživljaj, ali i prilika za druženje.
Ivan Tečer, 3. r. SGŠ

islav Botica, učenik 1.
razreda srednje glazbene škole, u rujnu je
ove godine nastupio na 16. međunarodnom gajdaškom festivalu u
Oravskoj Polhori u Slovačkoj i, u
iznimno teškoj konkurenciji natjecatelja iz Slovenije, Poljske, Češke,
Slovačke, Belgije, Mađarske, Makedonije, Španjolske i Hrvatske,
osvojio je prvo mjesto. Osim novčane nagrade i priznanja, Mislav je
za svoj uspjeh nagrađen originalnim slovačkim gajdama.
Od 2002. godine Mislav je
član Folklornog ansambla Broda
(FAB). U početku je bio član Mlađe dječje skupine, a danas je član
tamburaškoga sastava (instrumentalni solist na tradicijskim glazbalima). Od 2013. godine član je Hrvatskoga gajdaškog orkestra kojeg
je osnovao Stjepan Večković, solist
na tradicijskim glazbalima u Ansamblu Lado.

Gajde, bisernica, samica, diplice, dvojnice, mih, dude:
Sve zazvuče u Mislavovim rukama

Ove školske godine Mislav je upisao srednju glazbenu
školu, smjer glazbenik-tamburaš (bisernica). Uz bisernicu i
gajde svira i tamburu samicu, diplice, dvojnice, četveroglasne
i peteroglasne dude, dalmatinski mih i jedinku. Ove godine
je završio trogodišnji seminar pod nazivom Seminar folklora panonske zone u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka
iz Vinkovaca. Imao je zapažene nastupe na međunarodnim

festivalima u Ilači, Moskvi, Cugandu (Francuska), Leibnitzu i
dr. Nastupio je na svečanostima otvorenja 49. i 50. Vinkovačkih jeseni te na mnogim drugim smotrama.
Mislavov raspored je trenutno pretrpan jer uz dvije srednje
škole koje pohađa, Ekonomsko-birotehničku školu i Glazbenu školu Slavonski Brod, mora naći vremena i za brojne
nastupe diljem Hrvatske. Poručio je da će nastaviti naporno
raditi i nada se da ćemo o njemu čuti još puno lijepih vijesti.

K
Ivan Tečer, Karla Baričević i Sara Kožul
na Kvintoli 28. listopada 2015.

P

ao teoretičar, u 2. razredu srednje glazbene škole imala
sam mogućnost pohađati solo pjevanje kao fakultativan
predmet. Jako volim pjevati i u tome uživam odmalena, pa
sam to i učinila. Tu odluku nisam požalila. Nakon godinu
dana pohađanja nastave solo pjevanja idemo na komorno
natjecanje. Ovo mi je prvo takvo iskustvo i tome se jako veselim. Naravno, sudjelovanje na natjecanju zahtijeva mnogo
zajedničkog rada i truda, ali na kraju se isplati. Nemam neka
velika očekivanja što se tiče rezultata, ali mislim da će nam
ovo natjecanje biti korisno iskustvo.
Karla Baričević, 3. r. SGŠ

Druga ovogodišnja Kvintola

ozivamo sve ljubitelje glazbe na drugu Kvintolu u
ovoj školskoj godini, koja će biti održana u srijedu, 25. studenoga 2015. godine. Nastupit će učenici
osnovne i srednje Glazbene škole s odabranim programom (točan termin koncerta provjerite na na internetskoj stranici Glazbene škole).

S natjecanja u Slovačkoj: Mislav se natjecao kao gajdaš (u sredini), ali je i pokazao umijeće na bisernici (lijevo). Kao najbolji europski
gajdaš osvojio je izvorne slovačke gajde (desno), samo jedan od instrumenata u Mislavovoj glazbenoj kolekciji.

