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NOVOOTVORENA TRGOVINA INSTRUMENTIMA FORTE MUSIC STORE

Zaljubljenici u glazbu, svratite na Hebrang

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod
GODIŠTE IV. BROJ 3

STUDENI 2017.
IZ SVIJETA OPERE - ERO S ONOGA SVIJETA

Uzaludna komična opera ili djelo za pamćenje?

V

rijeme bez glazbene trgovine za
Slavonski Brod završilo je otvorenjem takve pod imenom Forte
music store vlasnika Gorana Stajića.
Mjesto na kojem će umjetnici glazbenici moći kupiti glazbene instrumente
svakojakih vrsta - od klarineta, saksofona, preko akustičnih i električnih gitara
te električnih klavira do udaraljki kao
što je cajones - kao i razne druge potrepštine poput trzalica, mikrofona, stalaka,
klavirskih stolica i sličnoga, otvorilo je
svoja vrata 1. rujna 2017. godine. Velika
ponuda nesumnjivo će privući i profesionalne i amaterske glazbenike. Dostupna je svim kupcima na adresi Naselje
Andrije Hebranga 4/1 radnim danom
od 10 do 13 i od 16 do 20 sati.

iako se amaterski, poluprofesionalno,
bavio glazbom - najčešće je, rekao je,
bio bubnjar u raznim pop-rock bendovima, a svirao je i s tamburaškim orkestrom - to mu je bila glavna podloga
za otvaranje ovakve trgovine. Supruga
Jasna kao profesorica glazbene kulture s kojom dijeli strast prema glazbi i s
kojom je često zajedno nastupao i imao
razne (zajedničke) projekte pomaže u
poslu u svakom slobodnom trenutku.
Samu ideju potpomogla je i činjenica da
je Slavonski Brod bez mjesta na kojem
bi se mogle kupiti glazbene potrepštine
već otprilike pet do šest godina.
Zanimalo nas je i smatra li da u Slavonskome Brodu ima dovoljno potražnje za glazbenim proizvodima ili je
ciljao na kupce iz šireg okruženja. Njegov je odgovor kako je Slavonski Brod
sa svojih 60000 stanovnika, osnovnom
i srednjom glazbenom školom, potencijalno dovoljno široko tržište, a Brod je
oduvijek bio glazbeno vrlo aktivan grad,
uvijek se sviralo. Međutim, budući da se
u Novoj Gradišci nalazi prvi najbliži dućan takve vrste, usudio se priznati i kako
planira privući klijente iz okolice.
Neki od poznatih proizvođača koje
će kupci ondje moći pronaći su prije

U razgovoru s vlasnikom glazbene
trgovine Goranom Stajićem saznali smo
kako je i zašto odlučio otvoriti baš ovakvu trgovinu. Priznao je kako je glazba
oduvijek bila prisutna u njegovu životu,
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svega Yamaha s vrlo širokim sprektrom
instrumenata kao glavni adut, a zatim
i Casio za glazbala s tipkama i razglas,
Flight za žičane instrumente, Lion Style
za opremu za zaštitu i drugi. (Udaraljke,
klavijature, stage piani, digitalni piani,
električne, akustične i klasične gitare za
manje ili više ozbiljne svirače samo su
neki od instrumenata u ponudi.)
Za one koji bi željeli prodati ili zamijeniti svoj instrument za novi nudi se i
takva usluga. Tada, nakon što se obave
popravak i dorada instrumenta, on ide u
prodaju kao polovan za one koji bi možda voljeli samo isprobati instrument ili
se ne planiraju previše posvetiti sviranju
te im nije potreban u potpunosti nov instrument.
Svi zaljubljenici u glazbu i njezini
aktivni stvaratelji pozvani su svratiti
na Hebrang tijekom radnog vremena i
osobno se uvjeriti u široku ponudu Forte musica.
Kontakt
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

Jakov Gotovac skladao je Eru na libreto Milana Begovića

J

edna od najpoznatijih hrvatskih opera, Ero s onoga svijeta, 2. studenoga ove godine proslavila je 82 godine otkada je na praizvedbi zadobila srca publike. Do današnjeg dana najizvođenije je djelo hrvatske glazbene literature.
Iako je na praizvedbi dirigent i skladatelj Jakov Gotovac
dobio pozitivnu reakciju slušatelja, u Jutarnjem listu Lujo
Šafranek-Kavić je napisao: "Opet je jedan hrvatski kompozitor uzalud pisao jednu operu". No, Gotovca to nije obeshrabrilo da predstavi svoju komičnu operu i izvan granica tadašnje Jugoslavije. Velik uspjeh izvan granica također potvrđuje
podatak da je opera predstavljena na više od 80 europskih
glazbenih pozornica i izvedena je na 9 jezika.
Jakov Gotovac (1895. - 1982.) operni je dirigent i skladatelj rođen u Splitu. Jedan je od najpoznatijih hrvatskih akademika, a kao skladatelj pripadnik je tzv. nacionalnog smjera u
hrvatskoj glazbi u prvoj polovici 20. stoljeća. Bio je praktički
samouk, a glazbenu je naobrazbu stekao privatno učeći od
Armanda Meneghello-Dinčića (violončelo), Antuna Dobronića (harmoniju), Vjekoslava Rosenberg-Ružića (kontrapunkt) i Josipa Hatzea (kompoziciju). Iza sebe je ostavio mnoga
djela vrijedna hrvatskog umjetničkog ponosa.
U svojim vokalnim skladbama Gotovac je najčešće koristio tekstove iz narodnog pjesništva ili iz pera domaćih pjesnika koje je spajao s folklornim obilježjima i mediteranskom
raspjevanošću i senzibilnošću. I njegove orkestralne skladbe
temelje se na spoju umjetničkoga i folklornoga. A posebno
važan dio njegovog opusa jesu osam opera, među kojima je
s Erom Gotovac ostvario djelo u potpunosti prožeto duhom
narodnog melosa, a istodobno posve izvorno i po čitavom
glazbeno-scenskom izričaju jedinstveno.

Croatia Records objavila je 2007. godine digitalizirano reizdanje povijesne snimke opere iz 1962. godine u kojoj su glavne
uloge pjevali solisti Josip Gostič, Marijana Radev, Drago
Bernardić, Branka Oblak-Stilinović i Vladimir Ruždjak, uz
pratnju zbora i orkestra HNK-a u Zagrebu te pod ravnanjem
Jakova Gotovca

R

adnja se zbiva u malom varošu, negdje
u ravnici ispod Dinare, u ranoj jeseni.
Seoski mladić (Mića) kreće u potragu za ženom
koja bi ga htjela zbog njega samoga, a ne zbog
njegova bogatstva. Udvara se djevojci Đuli i
priča nevjerojatnu priču ''da je došao sa onoga
svijeta''. Ero nailazi na različite prepreke, zlu
maćehu Domu i Đulinog oca gazda Marka. Za
svakoga ima priču ''s onoga svijeta''. Domi na
prijevaru uzme novce, a gazda Marku konja.
Pomaže mu mlinar Sima i na kraju Ero, odnosno Mića, uspijeva u svome naumu: dobiva
zaljubljenu djevojku, pomiri se sa svima te
povede radosno kolo.

Prizor iz završnog kola Ere s onoga svijeta u izvedbi ansambla
Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
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USPJEH NA 7. HRVATSKOM NATJECANJU IZ POVIJESTI GLAZBE

SREBRNA DIPLOMA HRVATSKOM PJEVAČKOM DRUŠTVU DAVOR

Iz Bjelovara se, opet, vratili kao pobjednici

Pjevali smo srcem, ljepše nego ikad

V

eć sedmu godinu za redom Glazbena škola Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru pod idejnim, stručnim
i tehničkim vodstvom profesorice povijesti glazbe
Alide Sokolović organizirala je Hrvatsko natjecanje iz povijesti glazbe. Uz Françoisa Couperina, koji je predstavljao temu
''velikog'' natjecanja iz povijesti glazbe za koje se odlučilo 25
učenika, rock grupa Led Zeppelin privukla je 18 učenika koji
su odabrali natjecati se na ''malom'' natjecanju iz povijesti glazbe, koje je, pak, održano već devetu godinu. Osim domaćina
učenika bjelovarske glazbene škole te stalnih gostiju, Glazbene
škole Slavonski Brod i Glazbene škole Blagoja Berse iz Zadra,
ove su godine prvi puta sudjelovali i učenici Glazbene škole
Alberta Štrige iz Križevaca.

S

vi naši srednjoškolci te dječaci učenici 5. i 6. razreda
osnovne glazbene škole nastupili su u sastavu gradskog
Hrvatskog pjevačkog društva Davor na 2. natjecanju
pjevačkih zborova i vokalnih sastava u sklopu Festivala glazbe
Zagreb. Natjecanje je održano 4. studenoga 2017. godine u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu,
u organizaciji Centra za kulturu i informacije Maksimir.

Okupljanje pred glazbenom školom

Natjecanje je održano 25. listopada, a započelo je svečanim
otvorenjem u dvorani Škole gdje su, nakon riječi dobrodošlice
ravnateljice Sonje Štefanac i prof. Alide Sokolović te uručenja
zahvalnica mentorima i prigodnih majica natjecateljima, nastupili učenici Martin Pleše iz križevačke glazbene škole prigodnom Couperinovom Minijaturom za klavičembalo te Teo
Udović iz bjelovarske glazbene škole dvjema pjesmama sastava
Led Zeppelin.
Nakon posljednjih uputa, natjecatelji su se u povorci zaputili
prema prostorima Visoke tehničke škole u Bjelovaru, mjestu
održavanja natjecanja, uz dudašku pratnju učenika domaćinske škole Brune Laktaša.

''Promenada'' Bjelovarom
uz zvuke duda

Odmor uz ''osminsko'' pecivo

Najbolji uspjeh, 1. mjesto, ostvarila je učenica Elena Wachtler (3. razred SGŠ), a za petama joj je bila sestra Erika (4.
razred SGŠ) koja je osvojila sjajno 3. mjesto. Učenice 2. razreda SGŠ Lana Ćato i Katarina Aračić te učenik 1. razreda SGŠ
Mislav Dokuzović, kojemu je ovo bio prvi ''nastup'' na natjecanju iz povijesti glazbe, ostvarili su također jako dobar uspjeh
te su primili priznanja za sudjelovanje na natjecanju. Učenica
3. razreda SGŠ Ana Ereš nažalost, spriječena bolešću, nije sudjelovala na natjecanju, ali zaslužuje svaku pohvalu za marljivo
pripremanje.
Već šestu godinu za redom, koliko Glazbena škola Slavonski Brod sudjeluje na bjelovarskom natjecanju čiji je primarni
cilj popularizacija povijesti glazbe kao školskog predmeta i širenje znanja izvannastavnim aktivnostima, brodski učenici pokazali su
da doista mogu puno. U tih šest godina, pet
puta su osvojili prvo mjesto, po dva puta drugo
i peto mjesto, jedanput treće i četvrto mjesto
te mnoštvo priznanja, a Eleni Wachtler ovo
je druga pobjeda zaredom. No, s obzirom na
želju za dodatnim znanjem i volju za širenjem
obrazovnih vidika, svi su oni pobjednici.

Naši nagrađenici:
Erika Wachtler, Mislav Dokuzović, Elena
Wachtler, Lana Ćato i Katarina Aračić

Nastupilo je više od 500 izvođača - 21 zbor i vokalni sastav
iz Zagreba i cijele Hrvatske, a ove godine na natjecanje je stigao
i jedan od ponajboljih zborova iz Bosne i Hercegovine. Zborovi su se natjecali u pet kategorija - klasični zborovi, vokalni
ansambli, folklorni zborovi, dječji zborovi, slobodno zborsko
višeglasje - podijeljenima u dva koncerta. HPD Davor pod ravnanjem profesora Karla Đurića natjecao se u kategoriji slobodnog zborskog višeglasja. Na natjecanju je sudjelovao još jedan
slavonskobrodski vokalni sastav, Ad astra, u kategoriji vokalnih
ansambala.
Izvedbe je pratilo stručno povjerenstvo, a osnovni elementi
ocjenjivanja bili su izbor programa, kvaliteta zborskog zvuka,
interpretacija te opći glazbeni dojam. Cilj Festivala i Natjecanja
je popularizacija zborske glazbe i predstavljanje Zagreba kao
centra zborske glazbe u Hrvatskoj. Na temelju svega navedenoga stručno povjerenstvo, koje su činili Zdravko Šljivac, Josip
Jerković, Goran Jerković i Luka Vukšić, dodijelilo je srebrnu
diplomu obama slavonskobrodskim zborovima!
Svi smo bili uzbuđeni prije natjecanja. Željeli smo pokazati
sve što smo naučili i pokazati koliko nam je glazba važna u životu. Pri dolasku u Zagreb smjestili smo se u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i upjevali. Svi smo osjećali pozitivnu
tremu prije izlaska na pozornicu, a na pozornici smo pjevali
srcem. Mi smo jako zadovoljni našim nastupom, pjevali smo
ljepše nego ikad.

Zajednički pozdrav svih sudionika

Osim HPD-a Davor i Ad astre, na natjecanju su nastupili i
bivši učenici Glazbene škole Slavonski Brod - Antonijo Marijić
i Vedran Mihal kao članovi Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Osvojili su srebrnu
diplomu u kategoriji klasičnih zborova.
Nakon natjecanja slijedilo je druženje i povratak u
Slavonski Brod.

Spiritus movens
čitavog zbora: profesor
Karlo Đurić

