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NOVI PROJEKT UMJETNIČKO-GLAZBENE UDRUGE SLAVONSKI BROD

Svjetski dan glazbe prvi put u Slavonskom Brodu

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod

I

deja o Svjetskom danu glazbe začeta je 1976. godine u Francuskoj. Američki glazbenik Joel Cohen, tada zaposlenik jedne francuske radijske postaje, predložio je cjelonoćnu glazbenu proslavu prvog dana ljetnoga suncostaja.
Njegovu je ideju prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jack Lang, a prva je proslava pod nazivom Fête de la
Musique održana 21. lipnja 1982. u Parizu. Danas na ovaj datum glazbu slavi čitav svijet.

Ove godine Svjetski dan glazbe prvi će put biti obilježen u Slavonskom Brodu, i to zahvaljujući novoosnovanoj
udruzi koja se pobrinula da na brodskim trgovima i u kulturnim ustanovama zazvuče sve vrste glazbe. Programi počinju u 17.45 minuta i trajat će do iza ponoći, a posebnu pažnju upućujemo koncertu klasične glazbe u Glazbenoj školi
Slavonski Brod od 19 sati, na kojemu će muzicirati učenici i nastavnici škole.
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Harmonikaši zaokružili uspješnu natjecateljsku sezonu

ladi harmonikaši
zaokružili su izuzetno uspješnu natjecateljsku školsku godinu
Glazbene škole Slavonski
Brod, i to solističkim i komornim nastupima u Daruvaru i Novom Sadu.
S izvrsnim rezultatima
vratili su se s 8. hrvatskog
natjecanja za harmoniku
koje je održano 12. i 13.
svibnja u Daruvaru.

I

deja o samoj udruzi krenula je s jednim poznanikom i
vrlo brzo se pretvorila u djelo. Pribavili smo sve potrebne
papire i registrirali udrugu naziva ''Umjetničko-glazbena
udruga Slavonski Brod''.
Imali smo nekoliko projekata u planu, a među njima je odmah bio i Svjetski dan glazbe. Učinilo nam se zanimljivim jer
je Svjetski dan glazbe 21. lipnja, a dan iza, 22. lipnja je Dan
antifašističke borbe koji je ujedno neradni dan. Kolega Karlo
Đurić, koji je dopredsjednik udruge, i ja počeli smo bacati
ideje. Već nakon nekoliko dana sazrila je ideja koju danas
imamo pred realizacijom.
Na sedam lokacija u užem centru grada bit će održani nezavisni programi kojima je zajednička jedna stvar - glazba.

glazba će također imati svoj punkt. Uz naše ideje stala je i Turistička zajednica grada Slavonskog Broda te ponudila Craft
Beer Fest za ljubitelje craft piva. Ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić pobrinuo se organizirati
na platou ispred dvorane nastup Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije uz solista Marka Tolju.
Naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće bez naših vrijednih članova udruge koji će svi volontirati taj dan.

Potom su harmonikaši
sudjelovali na 2. internacionalnom festivalu harmonike
i kamerne muzike Eufonija,
održanom od 25. do 28.
svibnja u Novom Sadu u Srbiji.
Lara Smolić osvojila je
drugu nagradu (88,60 bodova) u kategoriji IIB, a Luka
Brnjić osvojio je treću nagradu (73,80 bodova) u kategoriji VI.

Osim ovim izvrsnim reKao solisti predstavili su
zultatima svojih učenika i
se učenici prof. Anite KrajPrvonagrađeni trio: Luka Brnjić, Martin Norac i Ivan Horvat
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goriji s osvojenih 90 bodova. Imali smo i predstavnika među
komornim sastavima (kategorija D), što je nova disciplina na
Ovi rezultati došli su kao "šlag na tortu" školske godine u
daruvarskom natjecanju. Riječ je o Triju harmonika Glazbene kojoj su nadareni i marljivi učenici nastupili na čak 17 natješkole Slavonski Brod koji čine Luka Brnjić (4. r. SGŠ), Martin canja s kojih su u svoju školu i svoj grad donijeli 44 nagrade i
Norac (4. r. SGŠ) i Ivan Horvat (1. r. SGŠ) koje je pripremio priznanja. Potvrda je to činjenice da je Glazbena škola Slavonnjihov mentor prof. Marijan Belović. Sa zasluženih 90 bodova ski Brod jedan od najaktivnijih tvoraca brodskoga kulturnog
okruženja.
Trio harmonika osvojio je prvu nagradu.

Bit će to jedna divna manifestacija koju će, nadam se, prepoznati mnogi.
Vidimo se 21. 6. na Svjetskom danu glazbe!

U programu sudjeluju naša škola, tamburaški, harmonikaški i puhački gradski orkestri, zborovi i vokalni sastavi, akustični i rock sastavi te folkorne skupine. Naravno, elektronska
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Vladimir Jevicki, predsjednik
Umjetničko-glazbene udruge Slavonski Brod
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

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
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GLAZBENA GENERACIJA 2016./2017.

5. TJEDAN GLAZBE U GLAZBENOJ ŠKOLI SLAVONSKI BROD

"Moćna gomilica" pred novim je izazovima

Tjedan za pamćenje

etero maturanata ovoga je svibnja uspješno završilo svoje srednjoškolsko obrazovanje u Glazbenoj školi Slavonski Brod. Oni su naša "Moćna gomilica": Karla Baričević (Odjel za teorijske glazbene predmete), Luka Brnjić (Odjel
za harmoniku), Antonijo Marijić (Odjel za teorijske glazbene
predmete), Martin Norac (Odjel za harmoniku) i Ivan Tečer
(Odjel za klavir).
Bila je to izuzetno uspješna generacija u kojoj su svi srednju
glazbenu školu završili kao paralelnu umjetničku školu, a čak
troje od njih s najvišim odličnim uspjehom (5,00) sva četiri razreda. Marljivost, upornost i skromnost koje su pokazali ono je
što će, nadamo se, ponijeti dalje sa sobom.

Dječji zbor pod vodstvom Danijele Božiče- Sandra Böhm (1. r. SGŠ) uz klavirsku pratnju Mješoviti zbor uz pratnju profesora Marte
vić i uz pratnju prof. Marte Galić
Katarine Aračić (1. r. SGŠ)
Galić i Krešimira Ivančića

K

Pred ovih petero mladih kvalitetnih ljudi sada stoje novi
izazovi. Troje od njih, Ivan, Antonijo i Karla, krenut će u prirodoslovno-matematičko-informatičkim smjerovima, Martin
odlazi u profesionalne vojničke vode, a Luka će se nastaviti baviti harmonikom na akademskoj razini. No, i Karla namjerava
slijediti glazbenički put te se nastaviti obrazovati u pjevanju.
Bez obzira kamo ih život odveo, jedno je sigurno - glazba će
ostati neizostavan dio njihovih života.
A mi se nadamo da ćemo jednoga dana njihove "male verzije" gledati među našim "glazbenim vrtićancima".

Karli i Antoniju na njihovoj je prezentaciji završnog rada
Ivan pomogao kao korepetitor pri izvedbi popijevaka
Andrije Torkvata Brlića ml.

Ivan i Luka održali su zajednički završni koncert pred punom Velikom dvoranom Glazbene škole

ako li ljepše proslaviti Dan škole doli tjednom ispunjenim glazbom?

Šeper (klavir) te na završetku koncerta Maja Fabris (flauta) i
Frano Fabris (klavir).

S tom je mišlju Glazbena škola Slavonski Brod prije
pet godina otpočela tradiciju tjednoga glazbenog događanja
željevši pokazati što sve njezini učenici i učitelji znaju i mogu.

U poslijepodnevnim satima prvoga dana Karla Baričević
i Antonijo Marijić, učenici 4. r. Odjela za teorijske glazbene predmete priredili su predavanje s glazbenom izvedbom
pod naslovom Otkrivanje skrivenog: Andrija Torkvat Brlić
ml. - glazbeni romantičar pod liječničkom kutom. Upravo s
tom temom predstavljali su Glazbenu školu Slavonski Brod
i Brodsko-posavsku županiju na 18. državnom Natjecanju iz
povijesti.

Od ponedjeljka, 15. svibnja, do petka, 19. svibnja muziciralo se solistički, u komornim sastavima, u velikim zborskim ansamblima, a svaka večer bila je tematski i pedagoški
osmišljena. Nizali su se koncerti učenika osnovne glazbene
škole, učenika srednje glazbene škole, školskih zborova i, naposljetku, koncert nastavnika. Upravo je taj koncert možda
i posebniji od drugih, jer se nastavnici predstavljaju u obliku drukčijem od njihove svakodnevice - kao izvođači. Zato
ovom prilikom treba istaknuti tko je to odlučio hrabro kročiti pod svjetla pozornice: Lucija Kovačević (flauta), Tihana
Havelka Tudaković (sopran) i Dubravka Kolesarić (klavir),
Kvartet Combi (kvartet tambura: Gorana Jagarinec, Mirela
Jagodić, Dalibor Timarac i Karlo Đurić), Maja Fabris (flauta) i Dubravka Kolesarić (klavir), Marko Rušnov (saksofon)
i Andrej Šeper (klavir), Krešimir Ivančić (violina) i Andrej

Kvartet tambura "Combi"

Naša "Moćna gomilica": Ivan, Antonijo, Karla, Martin i Luka

Svečano obilježavanje Dana škole upriličeno je u srijedu,
17. svibnja, i to glazbeno-scenskom izvedbom najpoznatijih brojeva iz popularnog mjuzikla Moje pjesme, moji snovi.
Učenici redovne i izborne nastave pjevanja u srednjoj školi
te nekolicina učenika viših razreda osnovne glazbene škole
priredili su ovaj fantastičan projekt pod vodstvom profesorice pjevanja Tihane Havelka Tudaković, uz redateljsku pomoć
Nenada Tudakovića te uz klavirsku pratnju profesora Frane
Fabrisa i Andreja Šepera.
Bio je to uistinu tjedan za pamćenje!

Maja Fabris i Dubravka Kolesarić

Marko Rušnov i Andrej Šeper

Pozivamo vas na Koncert Glazbene škole na 28. brodskom glazbenom
ljetu u srijedu, 14. lipnja u 19.30 sati
U prvom dijelu: nastup nagrađenih učenika na natjecanjima
ove školske godine
U drugom dijelu: izvedba mjuzikla Moje pjesme, moji snovi

