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SVEČANA GALA VEČER NA 15. DANIMA PLESA

Prekrasna večer puna klasičnog i modernog plesa

V

eć petnaestu godinu za redom,
ovoga puta od 17. do 27. veljače,
Slavonski Brod i KKD Ivana Brlić-Mažuranić obilježavaju Dane plesa u
čast prvoj hrvatskoj primabalerini Miji
Čorak Slavenskoj. Glavni događaj ove
manifestacije bila je Gala večer. Publika,
među kojom i učenici Glazbene škole,
mogla je vidjeti sva četiri hrvatska nacionalna baletna ansambla i njihove izvedbe.
Prvo se predstavio ansambl Hrvatskog
narodnog kazališta iz Splita sa scenom iz
baletne predstave The Edge. Prikazali su
spoj klasične glazbe, uživo izvođene na
klaviru i violini, i modernog baleta te jednostavne kostime. Plesači Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca iz Rijeke
predstavili su se s čak dvije scene. Prva
je iz modernog baleta Macbeth kojeg je

J

popratila originalna glazba hrvatskog
autora Višeslava Laboša. Druga izvedba
je u balet pretočena svima poznata priča Ivica i Marica, na Mozartovu glazbu.
Nakon njih, predstavio se ansambl Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka sa
svevremenskim klasikom poznatim široj
publici. Izveli su Praline i Španjolski ples
iz 2. čina baleta Orašar Petra Iljiča Čajkovskog. Za kraj večeri plesali su članovi
Baleta Hrvatskog narodnog kazališta iz
Zagreba, koji je ujedno nekoć bio i Mijino "radno mjesto". Izveli su Pas de deux
iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva kojim su zaključili prekrasnu večer
punu plesa.
Kao i svake godine plesači su zadivili
publiku u čast našoj primabalerini. Pokazali su da hrvatski nacionalni baletni
ansambli kontinuirano i s visokom kvalitetom njeguju i šire umjetnost plesa,
i na klasičan i na moderan način, te da
njeguju povijest hrvatskog baleta koji je
postao svjetski poznat zbog Slavenske.
Zagreb, Split, Rijeka i Osijek podsjetili
su nas na čari modernog, ali i klasičnog
baleta, koji Hrvatska u Mijino doba nije
znala dovoljno cijeniti.
Ivana Stjepanović
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Najljepše melodije hrvatskih skladatelja

Prizor iz splitske predstave The Edge

Vrlo je važno naglasiti da nam je ovo već četvrta suradnja
s Muzejom Brodskog Posavlja u ovoj školskoj godini - započeli smo zajedničkom organizacijom koncerta gitaristice
Ane Čižmek u rujnu prošle godine, nastavili u prosincu s
koncertom Glazbeni ukusi terezijanskog doba, a posebno bismo istaknuli Glazbenu priču o ''le Grandeu'' koju su upravo
srednjoškolci predstavili u sklopu programa Noći muzeja u
siječnju ove godine.

Zagrebački Romeo i Julija

Pozivamo Vas da na samom početku proljeća dođete i
uživate u najljepšim melodijama hrvatskih skladatelja.

Cjelodnevni seminar ove je godine bio u znaku osnovnoškolaca. Sudjelovali su učenici Marte Galić (Petra Mutić i Ramona Bićanić, 2. r.), Frane
Fabrisa (Ana Bogdanić, 4. r.), Dubravke Kolesarić (Petra Matijević, 3. r., i
Dora Pejić, 4. r.), Božene Matošević (Lucija Mahovne, 6. r.), Andreja Šepera (Kasijan Kristić, 2. r., i Ivan Samardžić, 5. r.), Ivane Bušić (Marko
Mutavdžić, 1. r.) i Zdravke Tekić-Dadić (Josip Gregurić, 3. r.).

Izdavač:
Glazbena škola Slavonski Brod
Za izdavača:
Mirela Jagodić, ravnateljica

Urednice:
Ana Ereš, Ivana Stjepanović i Elena Wachtler,
učenice 3. r. Odjela za teorijske glazbene
predmete SGŠ

Ivan pl. Zajc, 1907.

Dora Pejačević

Osim ovog projekta o Couperinu, već smo 2017. godine
sudjelovali u Noći muzeja u Muzeju Brodskog Posavlja - bila
je to radionica pjevanja Glas - najljepši instrument prof. Tihane Havelka Tudaković. Zato ne samo da se možemo pohvaliti, nego Muzeju možemo od srca zahvaliti na izvrsnoj
međusobnoj suradnji.

elica Kuzmin, prof. klavira u Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu, u srijedu, 21. veljače, održala je klavirski seminar u Glazbenoj školi Slavonski Brod. Prof. Kuzmin redovita je gošća brodskog
Odjela za klavir, a njezini stručni savjeti te poticajna i pozitivna atmosfera
koju uspijeva na satovima postići uvijek su s oduševljenjem prihvaćeni
među svim učiteljima klavira u našoj školi.

Glavna urednica:
Mirta Špoljarić, prof.

S

rednjoškolsko usmjerenje Glazbene škole u Slavonskom
Brodu u 2018. godini (točnije od školske 2008./2009.
godine) obilježava deset godina postojanja. Kako bismo dostojno obilježili ovaj jubilej, Glazbena škola priredit
će u 2018. godini niz događanja. Tim povodom u petak, 23.
ožujka, bit će održan koncert u Muzeju Brodskog Posavlja s
početkom u 19.30 sati.
Tema koncerta bit će hrvatski skladatelji, a na repertoaru će se naći djela Ivana pl. Zajca, Josipa Hatzea, Tomislava
Uhlika, Ivice Stamaća, Ive Lhotka-Kalinskog, Darka Domitrovića, Ivane Lang, Dore Pejačević i Emila Cossetta - skladatelja iz 19. i 20. stoljeća. S obzirom na prigodu, program
koncerta nosit će učenici srednje glazbene škole.

Savjeti vrsne pedagoginje Jelice Kuzmin

Impressum

OŽUJAK 2018.

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

Josip Hatze, oko 1911.
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Četvrta Kvintola

ližimo se proljetnim praznicima, a prije nego
učenici odu na kratak proljetni odmor pokazat
će koliko su napredovali u prvom dijelu drugoga
polugodišta. Četvrta po redu Kvintola bit će održana u
srijedu, 21. ožujka, u uobičajenim večernjim terminima
- u 18 te u 19.30 sati.
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U SUSRET SVEČANOJ PROSLAVI DANA ŠKOLE

VELJAČA ISPUNJENA NATJECANJIMA

Bivši učenici, mladi nastavnici

Solfeggio u Križevcima

Sonus i Virtuozi za klavir

M

oja bivša učiteljica gitare Zdenka Seletković uvijek je govorila kako bi voljela da se jednog dana vratim na njeno mjesto i to se na neki način i ostvarilo.

J

N

a Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus op. 4 u Križevcima, 7. veljače održano je natjecanje u disciplini solfeggio, a Glazbena škola Slavonski
Brod imala je petero natjecatelja - učenike 2. razreda osnovne glazbene škole (mentorica Daria Tamara Rac) te učenicu
4. razreda srednje glazbene škole (mentorica Irena Šimičić).
Nakon pisanog i usmenog dijela natjecanja stigli su rezultati: Zara Andrić je osvojila 1. nagradu (90,67 bodova),
Jakov Benić 2. nagradu (87 bodova), Lukas Virkes (79,33
bodova) i Bono Peić (74,33 boda) osvojili su 3. nagradu, a
srednjoškolka Erika Wachtler osvojila je priznanje za sudjelovanje.

Mladi Padovec u Novom Marofu

osip Gregurić, učenik 3. razreda u klasi
prof. Zdravke Tekić-Dadić, sudjelovao je na
dva klavirska natjecanja.
Na natjecanju Sonus op.
4 u Križevcima, koje je za
klaviriste održano 9. veljače, osvojio je 3. nagradu (77
bodova).
Potom je 14. veljače
nastupio na 24. međunarodnom natjecanju Mladi
virtuozi u Zagrebu i u vrlo
jakoj konkurenciji primio
priznanje za sudjelovanje.

D

Lara Smolić, učenica 6. r. harmonike u klasi prof. Anite
Krajnović, osvojila je prvu nagradu (90 bodova), a učenik
2. r. klavira u klasi prof. Andreja Šepera, Kasijan Kristić, kojemu je ovo bilo prvo natjecateljsko iskustvo, osvojio je drugu nagradu (84,67 bodova).
Elza Lakušić, učenica 6. r., osvojila je prvu nagradu (94
boda), a Ana Vojtkuf Peranović, učenica 4. r., osvojila je
drugu nagradu (87 bodova). Objema flautisticama mentorica je prof. Maja Fabris, a na natjecanju ih je za klavirom
pratio prof. Frano Fabris.

I

sada se ponekad, dok ulazim u školu, osjećam kao učenik, a ne kao nastavnik.
Ivana Dročić

P

osebno mi je drago što mi se pružila ovakva prilika, budući da sam uspomenama vezan za Glazbenu školu te mi je ona
osim znanja kroz srednju školu pružila mogućnost stjecanja prvih radnih iskustava.

Regionalno natjecanje za
harmoniku i flautu u Zagrebu

N

a ovogodišnjem regionalnom natjecanju u sklopu
56. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, koje svake godine organizira Hrvatsko
društvo glazbenih i plesnih pedagoga, sudjelovale su tri učenice osnovne Glazbene škole Slavonski Brod, u disciplinama
harmonike i flaute.
U Zagrebu je 19. veljače održano natjecanje za harmonikaše. Lara Smolić, učenica 6. razreda u klasi prof. Anite
Krajnović, osvojila je treću nagradu. Natjecala se u 3. kategoriji te je postigla 77,80
bodova.

ržavno natjecanje učenika osnovnih glazbenih škola
Mladi Padovec održano je 16. i 17. veljače u Novom
Marofu.

Paulina Kovačević

Istoga tjedna, 23. veljače
u Jastrebarskom, započelo
je natjecanje za puhače. U
disciplini flaute sudjelovale
su dvije učenice. Elza Lakušić, učenica 6. razreda,
osvojila je drugu nagradu
u 3. kategoriji (84,70 bodova), a Ana Vojtkuf Peranović, učenica 4. razreda,
osvojila je drugu nagradu
u 2. kategoriji (87,60 bodova). Obje su učenice prof.
Maje Fabris, a na natjecanju ih je za klavirom pratio
prof. Frano Fabris.

Hrvoje Aušić

G

Paulina Kovačević, Hrvoje Aušić i Ivana Dročić

otovo simbolično nakon deset godina postojanja srednje glazbene škole u Slavonskome Brodu na tri radna
mjesta u osnovnoj školi – nastavnika flaute, gitare i
solfeggia – vratili su se učenici upravo te srednje škole. Ivana
Dročić, Paulina Kovačević i Hrvoje Aušić čine njezinu prvu i
drugu generaciju. U sklopu obilježavanja te obljetnice zajedno će održati koncert u svibnju ove godine na svečanoj proslavi Dana škole u sklopu Tjedna glazbe.
''Kako sam tijekom studija u Splitu paralelno radila i u limenoj glazbi u Solinu kao učiteljica, brzo sam se priviknula
na rad u školi'', rekla je Ivana Dročić, koja je flautu diplomirala na Umjetničkoj akademiji u Splitu. ''Kada sam tek krenula
raditi u glazbenoj školi u Slavonskom Brodu, pomalo mi je
bio čudan osjećaj raditi s kolegama koji su bili nastavnici još
dok sam ja bila učenica, posebno oni koji su meni predavali.
Posebno mi je drago raditi u školi s kojom sam već dugo povezana - opuštenije je raditi u poznatoj sredini'', priznala je
nastavnica Ivana, podijelivši s nama i činjenicu da su radni
kolege Paulina i Hrvoje ujedno i njezini prijatelji iz osnovne
i srednje glazbene škole. Naglasimo i da, osim u Slavonskom
Brodu, nastavnica Ivana radi i u Novoj Gradiški i Našicama.
''Kao studentica 5. godine gitare, razmišljala sam da se
zaposlim jer na 5. godini imam malo predmeta i dosta slo-

bodnog vremena'', pojasnila je Paulina Kovačević, koja studij gitare završava na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. ''Sretna okolnost bila je ta što mi se pružila prilika da mijenjam
nastavnicu gitare u glazbenoj školi u kojoj sam do prije pet
godina i sama bila učenica. Drago mi je što sam prvi posao
u struci dobila u poznatoj sredini, u okruženju većine svojih
bivših nastavnika. Kada sam tek počela raditi, znali su mi u
šali reći kako su me zamijenili za učenicu'', nasmijala se Paulina. ''Osim mojih bivših nastavnika, kolege su mi i prijatelji s
kojima sam zajedno pohađala srednju glazbenu školu i uvijek
se volimo prisjetiti anegdota i zgoda dok smo bili učenici.''
Hrvoje Aušić završio je četiri godine preddiplomskog studija glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
Trenutno je na diplomskom studiju odnosno na posljednjoj,
5. godini studija. ''Kako mi je sada raspored fakultetskih obveza rjeđi, odlučio sam se zaposliti u struci. Tako sam se početkom ove školske godine zaposlio kao zamjena u svojoj bivšoj
glazbenoj školi na mjestu nastavnika solfeggia. U početku mi
je bilo čudno profesore koji su mi nekada predavali gledati
kao radne kolege, ali je olakšavajuće bilo to što su oko mene
bila poznata lica te je zbog toga sve bilo lakše. A sa svojim
kolegama, prijateljima iz srednje škole, svirat ću na koncertu
u povodu Dana škole kao jedan od bivših učenika'', ispričao
nam je nastavnik Hrvoje.

