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SJEĆANJE NA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA

Tadijanovićevi stihovi u riječi i zvuku

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod
GODIŠTE III. BROJ 3

STUDENI 2016.
POGLED U IZLOG OTKRIO JE NEŠTO NEUOBIČAJENO

J

Još samo nedostaje gramofon da ih ponovno upotrijebim

ednog dana u šetnji ugledale smo nešto
neobično, nešto rijetko. Riječ je o gramofonskim pločama klasične glazbe.

U

sklopu programa 9. sjećanje na Dragutina Tadijanovića, kojim je obilježena 111. godišnjica rođenja pjesnika rođenog u Rastušju pored Slavonskog Broda, 4.
studenoga u Spomen-domu Dragutina Tadijanovića održana
je dodjela pjesničke nagrade i studentskih nagrada iz Fonda
Dragutina Tadijanovića, Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
U tom programu glazbenim su točkama sudjelovali učenici
srednje Glazbene škole Slavonski Brod, i to upravo izvodeći
skladbe nastale na Tadijanovićeve stihove.
Dugo u noć, u zimsku, bijelu noć Ivice Stamaća otpjevala je
Karla Baričević (sopran, 4. r. SGŠ) uz pratnju na gitari Leona
Brekala (2. r. SGŠ), a Rastanak u jesen Krešimira Fribeca interpretirao je Luka Brnjić (tenor, 4. r. SGŠ) uz klavirsku pratnju Ivana Tečera (4. r. SGŠ). Za nastup ih je pripremila prof.
Tihana Havelka Tudaković.

Tom prigodom uručene su i prigodne nagrade pobjednicima kviza o životu i djelu Dragutina Tadijanovića, koji je
održan dan ranije, 3. studenoga. Kviz je ove godine s gradske
podignut na državnu razinu te je sveukupno sudjelovalo 84
učenika i učenice iz 21 škole, i to iz Đakova, Piškorevaca, Požege, Vukovara, Zadra, Petrinje, Zagreba, Koprivnice, Privlake, Vođinaca, Garčina i Slavonskog Broda.
Nakon prijepodnevnog prvog kruga natjecanja u Osnovnoj školi Antun Mihanović, finale kviza upriličeno je u Velikoj
dvorani Glazbene škole Slavonski Brod. Prvo mjesto osvojili
su osmaši iz Zadra, drugo mjesto učenice Osnovne škole Ivan
Goran Kovačić iz Slavonskog Broda, a treće učenici iz Osnovne škole Đuro Pilar, također iz Slavonskog Broda.
Pohvalimo se da su u ekipi Osnovne škole Ivan Goran Kovačić sudjelovale i naše učenice - Nika Grgić, učenica 6. r.
OGŠ, i Sandra Böhm, učenica 1. r. Odjela za pjevanje SGŠ,
inače učenice 8. razreda osnovne škole.
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Druga ovogodišnja Kvintola

Iako se gramofonske ploče vraćaju u modu,
nije uobičajeno naići na ploče s klasičnom
glazbom, a pogotovo ne u kakvom izlogu. Mi
smo ih pronašle u izlogu optičarskog obrta
Opto Domus u Mesićevoj ulici broj 1 u Slavonskom Brodu.
Na pitanje gdje su kupljene i koliko su stare,
gospodin Boris Janjetović je odgovorio: "Ploče sam pronašao u Beču 1980. godine, kada
sam počeo kupovati gramofonske ploče."
Upitale smo prodavača zašto je kupio ploče s klasičnom glazbom, zašto je upravo njih
odabrao? Dobile smo odgovor: "Inače sam
ljubitelj klasične glazbe i kad sam naišao na njih bilo mi je
zanimljivo vidjeti ih, upravo kao i vama sada, pa sam ih kupio.
Ono što je zanimljivo, još uvijek su u funkciji te mi još samo
nedostaje gramofon da ih ponovno upotrijebim."

U posljednjih pet godina ploče popularne glazbe su sve
više tražene. Hoće li se isto dogoditi jednog dana s pločama
klasične glazbe te ćemo ih moći pronaći u svojim kućama, a
ne samo u izlozima - tko zna?

Istražujući o gramofonskim pločama na internetu, pronašle smo odgovor na ono što smo tražile - ploče klasične glazbe
i dalje su u upotrebi, ali nažalost izgubile su na vrijednosti te
ih možemo pronaći za malo novaca.

Lana Ćato i Sandra Böhm, 1. r. SGŠ

akon dobro pripremljene, odlično "odsvirane i otpjevane" te je još bolje posjećene prve listopadske
Kvintole, studeni donosi drugi po redu koncert iz
ovoga malog, ali vrijednog ciklusa.

Bit će to u srijedu, 30. studenoga, posljednjeg dana u ovome mjesecu, kojim ćemo se još više približiti završetku prvog polugodišta.
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loče koje privlače prolaznikov pogled otkrivaju uistinu velebna djela i velebne izvedbe - Beethovenove Petu simfoniju i
uvertiru Egmont u interpretaciji Hamburškog orkestra Pro Musica pod ravnanjem Ericha Riedea i skladateljevu Missu
solemnis u interpretaciji dirigenta Herberta von Karajana s Berlinskom filharmonijom, Bečkim pjevačkim društvom i solistima Gundulom Janowitz, Christom Ludwig, Fritzom Wunderlichom i Walterom Berryjem.
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USPJEH SREDNJOŠKOLACA NA NATJECANJU IZ POVIJESTI GLAZBE U BJELOVARU

Dobri rezultati postali su školska tradicija

U

čenici srednje Glazbene škole Slavonski Brod pod mentorstvom prof. Mirte Špoljarić sudjelovali su i ove godine na 6. hrvatskom natjecanju iz povijesti glazbe, održanom u srijedu, 26. listopada, u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru.

Kao i prethodnih godina, Slavonski se Brod može pohvaliti odličnim rezultatima. Prije
samog natjecanja domaćini su u prostorijama bjelovarske glazbene škole pripremili kratki
program dobrodošlice gostima: izvedena je poznata Arijadnina tužaljka Claudija Monteverdija, sinfonia iz njegove opere Orfej i pjesma About a girl sastava Nirvana. Nakon toga su
bjelovarski učenici uz ponovno izvođenje sinfonie u komornom sastavu limenih puhačkih
instrumenata (2 trube, 2 trombona i rog) otpratili natjecatelje do bjelovarskog učilišta u
čijim je prostorima održan natjecateljski dio programa.

Bjelovarsko natjecanje održava se u dvama glazbenim područjima - "Veliko natjecanje"
uvijek uzima temu iz klasične glazbe, a "Malo natjecanje" iz rock glazbe. Tema "Malog natjecanja" bila je provjera poznavanja suvremenog rock sastava Nirvana, no naša škola nije
imala natjecatelje u ovom dijelu natjecanja.
Tema "Velikog natjecanja" bio je Claudio Monteverdi (1567. - 1643.), prvi veliki operni
skladatelj u povijesti glazbe. Osim domaćih učenika, u natjecanju je sudjelovalo i nekoliko
učenika Glazbene škole Blagoja Berse iz Zadra te sedmero Brođana: Katarina Aračić, Lana
Ćato, Bruno Juričić (1. raz. SGŠ), Ana Ereš, Lara Majcen, Elena Wachtler (2. raz. SGŠ) i Erika Wachtler (3. raz. SGŠ). Prva tri mjesta pripala su Brođankama: Eleni Wachtler (93/100
bodova), Eriki Wachtler (93/100) i Lari Majcen (92/100). Ostali učenici primili su diplome
za sudjelovanje na natjecanju.

Sedmero natjecatelja: Bruno Juričić, Katarina Aračić, Erika Wachtler,
Elena Wachtler, Lana Ćato, Lara Majcen i Ana Ereš

I

sprva me bilo strah kakvo će ovo natjecanje biti, kakva su pitanja i notni
primjeri, no na kraju smo se svi super
zabavili i bili smo zadovoljni rezultatima. Meni je samo drago što smo se super
proveli i ispunili naša očekivanja.
Katarina Aračić

Jedini pouzdani portret Claudija Monteverdija: Naslovnica zbirke Fiori poetici iz 1644.
(zbirka komemorativnih pjesama sa skladateljevog pogreba)

I

ako sam prošle godine učila o Monteverdiju i operi Orfej, zahvaljujući ovom
natjecanju saznala sam puno više zanimljivih podataka. Natjecanje je za mene
bilo jako lijepo iskustvo, stekla sam novo
znanje i ugodno provela vrijeme sa svojim prijateljima u Bjelovaru.
Ana Ereš

J

edinstveno iskustvo bilo je šetati gradom uz zvukove limenih puhača. Zaustavljanje prometa puhačkim ansamblom kako bi natjecatelji mogli prijeći
cestu bit će teško zaboraviti.
Erika Wachtler

N

a natjecanju u Bjelovaru je bilo prekrasno, naučih dosta, a emocija je i
previše koje ne mogu sastaviti u jednoj ili
više rečenica. Općenito je bilo jako dobro, zanimljivo i poučno.
Bruno Juričić

P

O

d početka ove školske godine pripremala sam se za natjecanje. Na putu do
Bjelovara pitate se kakva će biti pitanja, notni primjeri, jeste li zapamtili sve informacije, kako ćete proći, sve vam se to vrti u glavi.
Ali na kraju sve tako brzo prođe i sjetite se
kako vam je zabavno bilo, kako ste postigli sve ono što ste htjeli taj dan, kako ste se
odlično proveli. Iako mi je to bilo prvo natjecanje s glazbenom školom, jako sam se
zabavila i jako sam sretna s rezultatom koji
sam postigla.
Lana Ćato

O

dlaskom u Bjelovar stekla sam puno
novih iskustava i puno toga naučila.
Drago mi je što sam sudjelovala na natjecanju i dobro se provela.
Lara Majcen

ut u Bjelovar bilo mi je novo iskustvo, nikada dosada
nisam bila u bjelovarskoj glazbenoj školi. Bilo mi je zanimljivo vidjeti i čuti učenike kako sviraju instrumente koje
ne možemo učiti svirati u našoj glazbenoj školi, kao što su
rog, truba i trombon. Lijepo sam se provela. Iako sam znala
da sam spremna, nisam očekivala da ću biti prva jer smo se
svi iz škole dobro pripremili. Drago mi je što je cijela škola
imala tako dobar rezultat, što je, usudila bih se reći, sad već
i školska tradicija.
Elena Wachtler

