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HARMONIKAŠKA OLIMPIJADA U SLOVENIJI

Kruna šestogodišnjega zajedničkog putovanja

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod

"Ubrati" olimpijsko zlato uspjelo je Ivanu Horvatu, učeniku
sada već završenog 6. razreda osnovne i od rujna upisanoga
1. razreda srednje Glazbene škole Slavonski Brod, i njegovoj
mentorici nastavnici Aniti Krajnović. Dok su drugi učenici
već 11. lipnja počeli uživati u "godišnjem odmoru", Ivan i nastavnica nastavili su raditi, uvježbavati i dorađivati posljednje
finese glazbene izvedbe, pripremajući se za odlazak na međunarodno natjecanje.

GODIŠTE III. BROJ 1

RUJAN 2016.
NAGRADA OGRANKA MATICE HRVATSKE

Pisani rad Ire Panthy među najboljim maturalnim radovima

Na Harmonikaškoj olimpijadi (Accordion Olympics 2016)
održanoj od 11. do 17. srpnja 2016. godine u Sloveniji Ivan je
u kategoriji A3 (dob od 13 do 15 godina/klasična i moderna
glazba) s postignutih 108 bodova osvojio zlatnu diplomu i pehar za prvo mjesto.

D

eset medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru,
pet medalja na međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Hong Kongu, šest medalja i ekipna pobjeda
na srednjeeuropskoj matematičkoj olimpijadi u Vöcklabrucku, tri medalje na međunarodnoj informatičkoj olimpijadi
u Kazanu, dvije medalje na srednjeeuropskoj informatičkoj
olimpijadi u Piatra Neamtu, četiri medalje na međunarodnoj
geografskoj olimpijadi u Pekingu, dvije medalje na međunarodnoj fizičkoj olimpijadi u Zürichu - i u trenutku nastanka
ovoga teksta, pet medalja na Paraolimpijskim igrama u Rio de
Janeiru - čini se da je Hrvatska ovoga ljeta 2016. godine bila
vrlo zaposlena!

"Na natjecanje održano 16. srpnja u Otočecu u Sloveniji
vodila sam učenika Ivana Horvata koji je i ranije sudjelovao
na brojnim natjecanjima te osvajao prve i druge nagrade.
Tako je bilo i na ovoga puta", istaknula je Ivanova mentorica
Anita Krajnović.
"Ovo natjecanje mi je jako puno značilo jer je taj njegov
uspjeh ujedno i kruna našega šestogodišnjeg rada. Ovo je bilo
posljednje natjecanje mene kao njegove mentorice, jer Ivan
kreće u srednju školu, pa je samim time taj uspjeh još posebniji za, usuđujem se reći, nas oboje. S Ivanom je bilo predivno
raditi i želim mu da s novim mentorom nastavi nizati odlične
rezultate na budućim natjecanjima."

Izvrsnost u sportu prvu primjećujemo i burno slavimo, izvrsnost
u znanju često nedovoljno dugo
pamtimo, ali nikako ne smijemo zanemariti ni izvrsnost u umjetnosti,
napose glazbenoj, tom jedinstvenom
umijeću ljudskoga duha.
Takva je izvrsnost našla ovoga
ljeta svoj dom u Glazbenoj školi Slavonski Brod.

Impressum

Za instrumentaliste i pjevače završni rad podrazumijeva
samostalan koncert, a teoretičari, pak, biraju temu iz nekoga
od teorijskih predmeta koju trebaju istražiti i obraditi te realizirati u pisanom obliku i usmenoj prezentaciji. Takvim radom prošle se školske godine bavila Ira Panthy te je s temom
Crkvena zborska glazba Sergeja Rahmanjinova, pod mentorstvom prof. Mirte Špoljarić, uspješno završila srednjoškolsko
glazbeno obrazovanje.

Kontakt

Izdavač:
Glazbena škola Slavonski Brod

Glavna urednica:
Mirta Špoljarić, prof.

Za izdavača:
Mirela Jagodić, ravnateljica

Urednica:
Erika Wachtler, učenica 3. r. Odjela za teorijske
glazbene predmete SGŠ

I

mati u rukama četiri svjedodžbe o završenim četirima
razredima srednje glazbene škole ne znači i završiti srednjoškolsko obrazovanje u umjetničkoj školi. Naime, da biste stekli zvanje Glazbenik instrumentalist, Glazbenik pjevač
ili Glazbenik - teorijski smjer, morate učiniti još jedan korak
više - ukupna svoja znanja, vještine i iskustva, brušena tijekom deset ili dvanaest godina glazbenog obrazovanja, unijeti
u zaključni umjetnički čin - završni rad.

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
Tel./fax: 035/447-148
E-mail: ured@ogs-izajc-sb.skole.hr
http://www.gsslavonskibrod.com

Završni rad Ire Panthy nagrađen je na 23. natječaju Ogranka Matice hrvatske u Slavonskom Brodu za najbolje maturalne i završne radove u školskoj 2015./2016. godini.
Na natječaju su sudjelovala 43 učenika iz 6 srednjih škola
s područja Slavonskog Broda s 43 maturalna i završna rada.
Nagrađena su ukupno 23 učenika iz Ekonomsko-birotehničke škole, Tehničke škole, Obrtničke škole, Industrijsko-obrtničke škole, Srednje škole Matije Antuna Reljkovića te kao
jedina učenica iz Glazbene škole Slavonski Brod - Ira Panthy.
U obrazloženju dodjele nagrade Ira je pohvaljena za izuzetno kvalitetan i stručan pristup odabranoj temi, pristup koji

čak nadilazi razinu maturalnog rada.
Zašto je odabrala baš tu temu, Ira je objasnila:
"S njegovim sam se stvaralaštvom prvi put susrela u osnovnoj glazbenoj školi u sklopu nastave Skupnog muziciranja,
pod vodstvom profesorice koja je nas, učenike članove zbora,
navela da primijetimo ljepotu i čistoću harmonija te bogatstvo zvukovnih boja u njegovim skladbama. Nadalje, u drugom razredu srednje glazbene škole na satovima predmeta
Dirigiranje i Sviranje partitura učila sam upravo na jednom
stavku iz Rahmanjinovljevog Noćnog bdijenja. Tada, ipak
malo zrelija, a uz pomoć profesora, shvatila sam puno više i
zato sam odlučila kroz ovaj maturalni rad dublje istražiti život
i djelo Sergeja Rahmanjinova."
Svečana dodjela nagrada održana je 12. srpnja u dvorani
Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, a u popratnom glazbenom dijelu programa nastupile su još dvije učenice Glazbene škole Slavonski Brod, učenice Odjela za teorijske glazbene
predmete, k tomu još i sestre. Elena Wachtler odsvirala je klavirsku skladbu Chopin Roberta Schumanna, a Erika Wachtler
predstavila se dvjema vlastitim klavirskim skladbama - Sanjarenje i Proljeće.
Sa zadovoljstvom možemo dodati da ovime Irin glazbenički put ne završava. Upisala je studij muzikologije (Musikwissenschaft) na Bečkom sveučilištu (Universität Wien),
kao prva u osam godina postojanja srednje glazbene škole u
Slavonskom Brodu i pet naraštaja maturanata koji su izašli iz
njezinih klupa.
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NASTAVNICI GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD MUZICIRALI SU TIJEKOM LJETNIH MJESECI

Klasika, jazz, tango, gospel, metal - nije važno koja je, glavno da je dobra glazba

K

ao i svako ljeto i ovo je za mene bilo radno - rekao nam je Vladimir Jevicki, profesor gitare. "Odmah pri završetku nastave krenule su probe s Vokalnim sastavom Ad Astra s kojima surađujem
godinu dana. Koncert će biti 27. rujna u KKD Ivana Brlić-Mažuranić.
Novost je da ću, osim klasične gitare, na ovom koncertu svirati akustičnu
i električnu gitaru.

P

ostoje samo dobra i loša glazba, kvalitetna i nekvalitetna, uvijek je u svojim
intervjuima isticao lutnjist i gitarist
(ili kako bi sam rekao, ne samo lutnjist i
ne samo gitarist) Edin Karamazov. Iako se
svakodnevno susrećemo s različitim glazbenim vrstama i još različitijim glazbenim
žanrovima, u konačnici se suočavamo s činjenicom da jedino mjerilo kvalitete postaje iskrenost - glazbina i glazbenikova. Ona
je u stanju premostiti bilo kakvu granicu.
Svojim primjerom to pokazuju nastavnici
Glazbene škole Slavonski Brod.

Maja Fabris, flauta, i Frano Fabris, klavir, na Korčulanskom kulturnom ljetu

rijeme ljetnih praznika idealna je prilika za odmor,
ali - u slučaju nastavnika instrumenata - i za povratak
vježbanju i nastupanju. Iako cijelu godinu pokušavamo motivirati učenike za vježbanje, samima nam često ostaje
premalo vremena za kvalitetan rad na vlastitom sviranju. Zato
se Frano i ja volimo "prisiliti" na održavanje forme tako što u
zimi dogovorimo ljetni nastup i onda nema nazad - vježbati
se mora.
Ovog ljeta održali smo recital u sklopu Korčulanskog kulturnog ljeta. Koncert je održan 19. srpnja. Stigli smo na otok
devet dana prije, no od odmora nije bilo ni "o". Svakodnevno
vježbanje, probe, za kupanje vremena nije bilo. Odabrali smo
lijep program (Johann Sebastian Bach, Charles Maria Widor,
Otar Taktakishvili, Henri Dutilleux), pa nam je ta činjenica pružala zadovoljstvo za vrijeme napornog rada. Lakše se
odricati kad radiš ono što voliš i što te ispunja.

Uspjeli smo se dobro uskladiti te smo bili spremni na dan
koncerta. Unatoč tomu, trema nije izostala. Često govorim
učenicima da se još nije rodio čovjek koji nema tremu i tko
kaže da je nema - vrlo vjerojatno laže. Ne mora ona biti destruktivna, baš suprotno. Ona je znak da ti je stalo i da publici
želiš dati najbolje od sebe. Puno lošija bila bi indiferentnost.
Publika je jako dobro prihvatila koncert, što mi je bilo posebno drago jer smo se kod odabira programa usmjerili na to
da publici predstavimo ugodan dio repertoara za flautu i klavir, umjesto da ih opteretimo djelima koja su za široku ljetnu
publiku preteška.
Ono što me veseli je činjenica da smo i mi uživali u sviranju. Predivan je to osjećaj, znati da ljepotom umjetnosti možeš nekoga usrećiti. Upravo je to ono što nas motivira da se i
dalje trudimo i radimo na sebi. (Maja Fabris, prof.)

M

arko Rušnov, nastavnik saksofona i klarineta,
ujedno i voditelj Gradske limene glazbe Željezničar, ovoga je ljeta nastupio kao član Jazz
orkestra Hrvatske radiotelevizije u programu Brodskoga glazbenog ljeta. Koncert je održan 2. srpnja na otvorenoj pozornici ispred Kazališno-koncertne dvorane
Ivana Brlić-Mažuranić, pod vodstvom Saše Nestorovića
i uz pjevačicu Zdenku Kovačiček, koja je i nakon više
od pedeset godina karijere i dalje u vrhu hrvatske glazbene scene.
Marko Rušnov dopunio je prvi red HRT-ovih
puhača (drugi slijeva) na brodskom koncertu

U

z svoje nastavničke dužnosti, Karlo Đurić,
nastavnik klavira i voditelj pripremnih razreda, i Dalibor Timarac, nastavnik tambure, voditelji su i dirigenti pjevačkih zborova - od
2012. Karlo Đurić vodi Hrvatsko pjevačko društvo
Davor, a od veljače 2016. Dalibor Timarac vodi Hrvatsko pjevačko društvo Tomislav iz Cernika. Ovoga ljeta 25. lipnja nastupili su na četvrtom Susretu
pjevačkih zborova u Slavonskom Brodu.

Uhvaćen u Rijeci: Vladimir Jevicki s jednom od svojih gitara

V

Uz njih, imao sam redovite probe sa svojim bendom Chaos Addict.
Ovog ljeta 14. kolovoza smo nastupili u Rijeci na Dark "O" Metal Festu.
Uz veliki broj domaćih, nastupili su i brojni strani izvođači. No, ni to nije
bilo sve. Bio sam pozvan da nastupim kao gost poznatom zagrebačkom
bendu Adastra u brodskoj Tvrđavi na CMC Slavonija Festu 27. kolovoza.

K

rešimir Ivančić, profesor violine, dio ljeta proveo je
na jadranskom otoku. "Ovoga ljeta u mjesecu kolovozu svirao sam sa svojim
kvartetom koji se zove Blue na
otoku Rabu. Članove kvarteta
činili su Kristijan Jurčić na trubi,
Svan Hlača na bas gitari, Paulo
Rušnov na klavijaturama i ja na
violini.
Svirali smo različite glazbene
stilove, domaće i strane evergreene iz druge polovice 20. stoljeća,
jazz, swing, blues i glazbu iz filmskih klasika. Imali smo ukupno
devet nastupa u trima rapskim

hotelima: Carolini, Padovi i Imperijalu. To su sve hoteli visoke kategorije u kojima odsjedaju turisti iz zemalja zapadne
Europe. Naš nastup u svakom
hotelu trajao je dva i pol sata u
večernjem terminu i svirali smo
na terasama tih hotela.

Odmor uoči nastupa na hotelskoj terasi

Publika, u kojoj je bilo najviše
stranaca, odlično je reagirala na
naše sviranje, posebno na skladbe s plesnim karakterom, tako da
su neki parovi zaplesali i tango
jer su neke skladbe bile i u tango ritmu. Nakon svakog nastupa
ispratili su nas gromoglasnim
pljeskom."

