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OTKRIVANJE SKRIVENOG - PREPORUKA PROFESORA DUGANA

Vješt, muzikalan i maštovit

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod
GODIŠTE III. BROJ 6

G

ospodin Andrija Brlić s uspjehom je sa mnom tijekom
školske godine 1910./1911. napravio vježbe u jednostavnom i dvostrukom kontrapunktu, preliminarne vježbe i
nekoliko pokušaja u skladanju fuge. U toj materiji postigao je
toliko vještine da bi mogao prijeći na pravo izučavanje fuge i kanonskih oblika. Ističu se njegov dobar muzikalan sluh i maštovitost fantazije što se tiče harmonija, polifonije i zvukovnih boja
instrumentalnog sloga.
		

VELJAČA 2017.
KONCERT DUA FABRIS U GLAZBENOJ ŠKOLI

Supružnici i glazbenici impresionirali publiku

Zagreb, 20. rujna 1911.
Prof. Franjo Dugan

G

odine 1911. Andrija Brlić odlučio je slijediti svoju ljubav prema glazbi, pa se s preporukom Franje Dugana
st., orguljaša zagrebačke prvostolne Crkve i profesora
na Muzičkoj akademiji, uputio u Berlin na Muzičku akademiju.

ne kompozicije očito je brzo i dobro svladavao, a učitelj je u
njemu prepoznao vještinu, muzikalnost i maštovitost. Rekli
bismo, vidio je u Andriji potencijal.
Preporuka koju je Dugan sročio na njemačkom jeziku sačuvana je u Arhivu obitelji Brlić u Slavonskom Brodu. A što se
nakon 20. rujna 1911. godine dogodilo, saznat ćete u idućem
broju Musice.

Privatna poduka profesora Dugana, s kojim je postao i
ostao blizak prijatelj tijekom čitavog života, bila je jedina "ozbiljna" glazbena naobrazba mladog Andrije. Osnove glazbe-

Preporuka Franje Dugana st. dio je istraživačkog rada Otkrivanje skrivenog: Andrija T. Brlić ml. - glazbeni romantičar pod liječničkom kutom koji su izradili Karla Baričević i Antonijo Marijić, učenici 4. r. Odjela za teorijske glazbene predmete Glazbene
škole Slavonski Brod za Natjecanje iz povijesti u 2017. godini, koje je na školskoj razini održano 7. veljače.
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Treća ovogodišnja Kvintola

jesec dana nakon početka drugoga polugodišta učenici i nastavnici Glazbene škole priremit će program
za Kvintolu, treći po redu učenički koncert u ovoj
školskoj godini.
Kvintola će biti održana u srijedu, 22. veljače.
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voje profesora Glazbene škole
Slavonski Brod, flautistica Maja
Fabris i klavirist Frano Fabris,
održali su cjelovečernji koncert u srijedu, 1. veljače u Velikoj dvorani Škole.
Bio je to njihov prvi zajednički nastup u
gradu u kojemu su, nakon studija, odlučili živjeti i raditi.
Maja Fabris je, nakon završetka školovanja na Glazbenom učilištu Elly Bašić, upisala flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Marine Novak, kod
koje je i diplomirala 2012. godine. Dvije
je godine studirala flautu u klasi Hansgeorga Schmeisera i komornu glazbu u
klasi Marialene Fernandes na bečkom
Universität für Musik und darstellende
Kunst. Višestruko je nagrađivana tako
da je osvojila prve nagrade na Hrvatskom državnom natjecanju te na Međunarodnom natjecanju Ohridski biseri
u Makedoniji, plasirala se u polufinale
Europskog natjecanja u Oldenburgu,
na Međunarodnom natjecanju flautista
u Haifi u Izraelu osvojila je 6. mjesto,

a osvojila je i prve nagrade na državnim natjecanjima komornih sastava s
flautističkim triom DarMar. Nastupila
je kao solistica uz Simfonijski orkestar
Muzičke akademije za vrijeme studija
te na međunarodnom Festivalu flautista
u Grčkoj gdje je predstavila djela hrvatskih skladatelja kao članica ansambla
flauta.
Frano Fabris osnovnu je školu završio
u Korčuli, dok je matematičku gimnaziju i Umjetničku školu Luke Sorkočevića
(klavirski i teoretski smjer) pohađao u
Dubrovniku. Uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solist je izveo Mozartov
Klavirski koncert u d-molu, KV 466.
Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u
Zagrebu u klasi Vladimira Krpana 2011.
godine, otkad je zaposlen u Glazbenoj
školi Slavonski Brod kao učitelj klavira
i korepeticije.
Zajedno su izveli Bachovu Sonatu
za flautu i klavir u g-molu, BWV 1020,
zatim Suitu za flautu i klavir, op. 34,
Charles-Marie Widora, nakon koje su

uslijedile Sonata za flautu i klavir Otara Taktakishvilija te Sonatina za flautu
i klavir Henrija Dutilleuxa. Kao dodatak koncertu i poklon publici izveli su
skladbu Labud iz ciklusa Karneval životinja Camillea Saint-Saënsa.
Supružnici Fabris impresionirali su
brojnu publiku, među kojom su se našli i njihovi znatiželjni učenici. Osobno
smatram da su izvođači pokazali izvanredne solističke vještine koje dokazuju
da sve njihovo školovanje i diplome dakako donose rezultate, a i da natjecanja
i nagrade koje su osvojili svakako imaju
smisla.
Složila bih se s ravnateljicom Glazbene škole Mirelom Jagodić koja je na
početku koncerta, najavljujući izvođače,
izjavila kako glazbenike koji bi održali koncert ne moramo uvijek tražiti u
inozemstvu, pa čak ni u ostatku države.
Ovaj je koncert dokazao da ih ima i u
našem gradu, unutar zidova Glazbene
škole Slavonski Brod.
Erika Wachtler
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GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD PRVI PUT U NOĆI MUZEJA
Glas - najljepši instrument

G

las je najraniji instrument kojim je čovjek ovladao u svrhu
stvaranja umjetnosti. Što je pjevanje i koje vrste pjevanja postoje (popularna glazba, rock, jazz, mjuzikl, klasično
pjevanje), koji dijelovi tijela čine pjevački instrument, kako
se pravilno diše i kako nastaje ton te što se to na pjevanju u
glazbenoj školi zapravo uči, pokazala je i objasnila profesorica
pjevanja Tihana Havelka Tudaković.

Na radionici je sudjelovala Sandra Böhm, učenica Odjela
za pjevanje, koja je, uz klavirsku pratnju prof. Andreja Šepera,
otpjevala dvije popijevke - Ljuven sanak Josipa Hatzea i Seligkeit Franza Schuberta.

Šetnja kroz povijest glazbe
George

Wolfgang Amadeus MOZART

GERSHWIN

(New York, 1898. - Los Angeles 1937.)
JAZZ AGE

(Bonn, 1770. – Beč, 1827.)

(Eisenach, 1685. - Leipzig, 1750.)

(Salzburg, 1756.
- Beč, 1791.)

MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Felix

(Hamburg, 1809. - Leipzig, 1847.)

PEJAČEVIĆ

Claude

DEBUSSY

(Saint-Germain-en-Laye, 1862. - Pariz, 1918.)

G

Frédéric

CHOPIN

(Żelazowa Wola, 1810. - Pariz, 1849.)
ROMANTIZAM

ROMANTIZAM

P

ovijest glazbe puna je važnih skladateljskih imena i
zanimljivih glazbenih sudbina, a učenici i nastavnici
Glazbene škole odabrali su nekoliko najpoznatijih koje
su predstavili na šetnji glazbom i riječju kroz povijesna
razdoblja.
Na toj šetnji našli su se Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Frédéric Chopin, Claude
Debussy, Dora Pejačević i George Gershwin.

Svježa i inovativna klasična glazba
lazbena škola Slavonski Brod ove je godine, u petak 27.
siječnja, prvi put sudjelovala u manifestaciji Noć muzeja, što je bilo očekivano jer je glavna tema bila iz područja glazbe.

BAROK

IMPRESIONIZAM

KLASICIZAM / ROMANTIZAM

Dora

(Budimpešta, 1885. - München, 1923.)
ROMANTIZAM

KLASICIZAM

Ludwig van BEETHOVEN

Johann Sebastian BACH

Zanimljivosti iz njihovih života ispričale su Ana Ereš,
Lara Majcen, Ivana Stjepanović, Elena Wachtler i Erika Wachtler, a ulomke iz njihovih glazbenih djela izveli
su srednjoškolci Leon Brekalo (gitara), Elena Wachtler
(klavir), Karla Baričević (sopran), Antonijo Marijić (klavir) i Ivan Tečer (klavir), osnovnoškolke Elza Lakušić
(flauta) i Ana Bogdanić (klavir) te profesori Andrej Šeper (klavir) i Krešimir Ivančić (violina).

Početkom prosinca prošle godine dobila sam poziv voditeljice Spomen-doma Dragutina Tadijanovića Dajane Breznik da
se uključimo u ovogodišnju Noć muzeja, što sam objeručke prihvatila imajući odmah "u glavi" što bi to moglo biti. Uz pomoć
svih nastavnika i učenika Škole koji su sudjelovali u programu uspjeli smo stvoriti zanimljiv program pod nazivom Šetnja
kroz povijest glazbe.
Iza Nove godine uslijedio je i drugi poziv, ovog puta ravnateljice Muzeja Brodskog Posavlja Danijele Ljubičić-Mitrović koja
je imala ideju i želju da održimo radionicu pjevanja. Profesorica pjevanja Tihana Havelka Tudaković rado se odazvala ovom
pozivu te je uz pomoć učenice Sandre Böhm i profesora Andreja Šepera održala nadasve zanimljivo i poučno predavanje.
Što reći nakon svega? Jako sam ponosna na nastavnike i učenike Škole jer smo odradili odličan posao i izuzetno se reprezentativno i profesionalno predstavili brodskoj publici. Ono što
me posebno veseli je činjenica da su oba programa pratili ljudi
koji inače nisu naša publika, a njihove reakcije i povratne informacije bile su izuzetno pozitivne. Obično se uz klasičnu glazbu
vežu pojmovi nečeg "dosadnog, nezanimljivog", ali ovog puta
predstavljeno je nešto svježe i inovativno.
Glazbena škola je jedina državna institucija u našem gradu
koja se bavi glazbom. Ona je rasadište novih generacija, iz nje
su potekli skoro svi amateri brodskoga glazbenog života. Danas u Školi rade mladi obrazovani profesori, izuzetno daroviti,
čije su mogućnosti i znanja u pedagoškom i izvođačkom dijelu
često poznate samo užem krugu ljudi. Ovakvi programi daju
mogućnost da pokažemo sve bogatstvo koje Škola ima u ovom
trenutku i stoga – još jednom veliko HVALA svim učenicima i
nastavnicima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovim programima.
I za kraj, te večeri bila sam iznimno ponosna što sam ravnateljica Glazbene škole.
Mirela Jagodić, ravnateljica

