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Svirate li u slobodno vrijeme nešto
osim klasične glazbe?
U slobodno vrijeme ne sviram ništa
drugo osim klasike. Repertoar klasične
glazbe je toliko velik da uvijek upoznajem neke nove skladbe, nove skladatelje
i nemam potrebu (za sada) izlaziti izvan
okvira klasike.
Koji su Vaši planovi za bližu budućnost, vezano za klavir i flautu?
Trenutno sam studentica prve godine
poslijediplomskog studija klavira (Master) u Weimaru, u klasi prof. Grigoryja
Gruzmana, na Hoschschule für Musik
Franz Liszt, te pete godine flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Diplomski
koncert iz flaute planiram na jesen i tim

K

koncertom ću zaokružiti svoje školovanje u Hrvatskoj. U bližoj budućnosti ću
izaći na prijamni ispit za flautu u Austriji ili Njemačkoj gdje zaista ima vrhunskih profesora, tako da planiram još 2-3
godine provesti na usavršavanju. U Weimaru je jedan od najboljih pijanističkih
profesora u Europi, tako da mislim mi je
weimarska akademija zadnja destinacija
klavirskog školovanja. Što se tiče flaute, krajnja želja mi je upisati Superior u
Parizu (to je doslovno centar svijeta za
flautu), ali tu veliku ulogu igraju znanje
jezika i financije te, na kraju krajeva, naročito težak prijamni.
Gdje će me život zapravo odvesti
što se flaute tiče, tek ostaje za vidjeti.
Vrhunski profesori flaute su u Weimaru, Grazu, Salzburgu, Lyonu, Lausanni.
Gdje god se uspijem upisati, bit ću zadovoljna.

Kako zamišljate svoju karijeru - kao
solistica na klaviru ili solistica na flauti, možda u pedagoškim vodama...?
Svoju karijeru (za sada) ne zamišljam
u pedagoškim vodama. Imam kolega
koji zaista vole pedagogiju i za to se školuju, ali ja sam puno više tip osobe za
pozornicu i mislim da je na pozornici
moja budućnost.

Josip Matanović (2. razred, nast. Gorana Jagarinec) nastupio je u 1. K kategoriji - brač i osvojio je prvu nagradu (93,67
bodova), Marko Nosić (4. razred, nast. Dalibor Timarac) natjecao se u 2. K kategoriji - bisernica te je osvojio drugu nagra-
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Flautistica u filharmonijskom orkestru negdje u Europi, umjetnički suradnik (korepetitor) na nekoj akademiji,
solistički koncerti što je češće moguće...
Za sva ta radna mjesta potrebno je položiti veoma zahtjevne audicije, tako da
je zapravo izuzetno bitno učiti i usavršavati se još neko vrijeme kako bih mogla
biti konkurentna ostalim glazbenicima
u glazbenim centrima.

Ovacije za brodske srednjoškolce

du (87,67 bodova), a Nikola Vincek (5. razred, nast. Gorana
Jagarinec) sudjelovao je u 3. K kategoriji - bisernica i osvojio
je treću nagradu (76,20 bodova). Istaknimo da je mlade tamburaše na natjecanju pratila korepetitorica Ivana Bušić.
Upravo dvojica ovih mladih tamburaša, Josip Matanović i
Marko Nosić, predstavljat će Glazbenu školu Slavonski Brod
na svečanom koncertu u sklopu obilježavanja Dana škole
Glazbenog učilišta Elly Bašić, 29. travnja u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu.

U Požegi je 26. i 27. ožujka održano 5. međunarodno natjecanje tamburaša solista i komornih sastava, koje organizira
Glazbena škola Požega u suorganizaciji s Hrvatskom glazbenom udrugom Festival bunjevački pisama iz Subotice i Muzičkom akademijom u Zagrebu. Natjecanje za soliste održava
se u sedam kategorija klasične glazbe i sedam kategorija folklorne glazbe u umjetničkoj obradi, a u dvjema disciplinama
- bisernica i brač. Trojica brodskih tamburaša predstavili su
Glazbenu školu Slavonski Brod na ovom natjecanju. I osvojili
su sve tri nagrade!

Izdavač:
Glazbena škola Slavonski Brod

GLASILO GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD

Uspješni na natjecanjima u Požegi i Virovitici

lavirski odjel Glazbene škole Jan Vlašimsky u Virovitici
u utorak, 27. ožujka, organizirao je 6. međužupanijsko
natjecanje mladih klavirista Virovitička klavirijada. Na
natjecanju je sudjelovalo 69 učenika i 25 nastavnika iz 8 glazbenih škola. Naš učenik Josip Gregurić (3. razred) natjecao
se u 3. kategoriji te je s 93,67 bodova osvojio prvu nagradu. I
time nastavio odličan ovogodišnji natjecateljski niz. Ocjenjivačko povjerenstvo i ove godine činile su Jelica Kuzmin, predsjednica povjerenstva, te članice Svetlana Relić i, nastavnica
naše glazbene škole a ujedno i Josipova mentorica, Zdravka
Tekić-Dadić.
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Brodski srednjoškolci s korepetitorima profesorima Andrejem Šeperom i Franom Fabrisom

K

ako bi nastavila jednu u nizu tradicionalnih suradnji, Glazbena škola Slavonski Brod s učenicima srednje škole i njihovim profesorima održala je kratki
program na temu hrvatskih skladatelja 19., 20. i 21. stoljeća
u izložbenom prostoru Muzeja Brodskog Posavlja. Naglasak
je stavljen na hrvatsku umjetničku popijevku koju su učenici predstavili djelima Ivice Stamaća, Ivana pl. Zajca, Josipa
Hatzea, Ive Lhotka-Kalinskog, Tomislava Uhlika i Darka Domitrovića, a glazbena je priča upotpunjena instrumentalnim
repertoarom - djelima za klavir te za flautu uz pratnju klavira
skladatelja Dore Pejačević i Emila Cossetta. Kako priča o hrvatskim skladateljima ne bi ostala nedorečena, o svakom je
skladatelju uoči izvedbe njegovog djela izložena i pokoja riječ. Za pripremu učenika za izvođenje hrvatskih umjetničkih
popijevki zaslužna je profesorica Tihana Havelka Tudaković,
instrumentalne točke pripremile su profesorice Marta Galić

i Maja Fabris, dok su glas i flautu na klaviru popratili profesori Andrej Šeper i Frano Fabris. Sudjelovali su učenici srednje glazbene škole – u prvome razredu to su Ana Lović, Ana
Lukšić (soprani) i Leonarda Plazanić (flauta), drugome Sandra Böhm, Lana Ćato (soprani), Katarina Aračić (pratnja na
klaviru) i Bruno Juričić (popratni tekst), iz trećega su razreda
sudjelovali Ana Ereš (klavir), Leon Brekalo (pratnja na gitari),
Ivana Stjepanović i Elena Wachtler (soprani) te učenica četvrtog razreda Erika Wachtler (pratnja na klaviru). Ovo je bila
sjajna prilika da se učenici još jednom okušaju u izvedbama
izvan Glazbene škole. Izvrstan i nadahnjujući prostor, učenici
puni entuzijazma i željni pokazati se pred publikom, podrška
djelatnika muzeja - sve je bilo na svom mjestu. Ovim događajem, kao i sljedećima koji su u pripremi, nastavljamo obilježavati deset godina srednje glazbene škole u Slavonskom Brodu.

Josip Gregurić uoči natjecanja u virovitičkoj glazbenoj školi

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

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

Leonarda Plazanić (flauta) uz pratnju prof. Fabrisa, Sandra Böhm (sopran) uz pratnju Katarine Aračić te Ana Lukšić (sopran) uz pratnju Leona Brekala
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JUBILARNA SMOTRA MLADIH GLAZBENIKA U SLAVONSKOM BRODU

NASTUP ANE DADIĆ U GLAZBENOJ ŠKOLI

Deset godina gitarističkih susreta

Na pozornici je moja budućnost

Berislav Štimac), Ivan Vištica (5. razred, nast. Paulina Kovačević), Matea Ećimović (6. razred, nast. Vladimir Jevicki) i
Lea Pocintela (6. razred, nast. Berislav Štimac).
"Ideja smotre je bila prezentirati sve vrijedne i marljive
učenike gitare u našoj regiji, a ujedno održati natjecateljski
duh u onima koji su išli na natjecanje. Susret mladih gitarista
i njihovih pedagoga bez stresa od konkurencije, zajedničko
druženje uz gitaru i prezentacija najboljeg gitarističkog muziciranja u Slavoniji i Baranji, najveće su bogatstvo ove smotre",
ističe ravnateljica Mirela Jagodić, posebno zahvalivši glazbenim školama iz Osijeka, Požege, Virovitice i Nove Gradiške
koje su, zajedno s našom školom, bile redoviti sudionici na
svim proteklima smotrama mladih gitarista u Slavonskom
Brodu.
Sada nas čeka put ka sljedećem jubileju - počevši već za
dvije godine, na 11. međužupanijskoj smotri mladih gitarista
Slavonije i Baranje.
Matea Ećimović s prof. Jevickim, Lea Pocintela s prof. Štimcem
i Ivan Vištica s prof. Kovačević

U

svečanom ozračju, 28. ožujka, zadnjeg nastavnog
dana prije proljetnog odmora, Glazbena škola
Slavonski Brod obilježila je 10. obljetnicu Međužupanijske smotre mladih gitarista Slavonije i Baranje. Ova
manifestacija, jedinstvena na području istočne Hrvatske, pokrenuta je 2000. godine, kao logičan nastavak višedesetljetne
gitarističke poduke u brodskoj glazbenoj školi.
Na jednom gitarističkom seminaru u Zagrebu, u siječnju
1999. godine, Mirela Jagodić i Zdenka Seletković upoznale su
uglednoga gitarističkog pedagoga kojega su pozvale da dođe
održati seminar i u Slavonskom Brodu. Još iste godine Ante
Čagalj je došao u Slavonski Brod te je tom prilikom predložio
brodskim nastavnicama gitare da pokrenu smotru gitarista za
područje Slavonije i Baranje. One su to i učinile, uz suradnju
ostalih profesora gitare Antuna Matoševića i Cvjetka Arbanasa te ravnatelja Hrvoja Mihića, a prva smotra održana je 18.
ožujka 2000. godine.
Osamnaest godina kasnije, na jubilarnoj 10. međužupanijskoj smotri mladih gitarista Slavonije i Baranje nastupilo je
ukupno 45 gitarista osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz deset glazbenih škola.
U pratnji svojih nastavnika doputovali su učenici iz Osnovne glazbene škole Matije Petra Katančića iz Valpova, Osnovne glazbene škole pri Osnovnoj školi August Harambašić iz
Donjeg Miholjca, Osnovne glazbene škole Milka Kelemena
iz Slatine, Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica,
Glazbenog odjela Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz
Vukovara, Glazbenog odjela Osnovne škole Mate Lovraka
iz Nove Gradiške, Glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka,
Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice i Glazbene škole
Požega. A od domaćina, učenika Glazbene škole Slavonski
Brod, na smotri su nastupili David Bikčević (2. razred, nast.

U

srijedu, 14. ožujka Glazbena škola ugostila je Brođanku Anu Dadić. Ana je apsolventica klavira i studentica pete godine flaute na Muzičkoj akademiji u
Zagrebu. U Slavonskom Brodu je imala nekoliko nastupa, a
iza sebe broji više od 500 njih u Hrvatskoj te izvan granica
domovine. Na ovome koncertu predstavila je dio programa
koji je pripremala za svoj diplomski rad iz klavira. A upravo
početkom travnja održala je diplomski koncert u prepunoj
dvorani Muzičke akademije u Zagrebu te se već sada nalazi
u svom sljedećem odredištu - Weimaru.
Svoj repertoar je započela skladbom najutjecajnijeg baroknog skladatelja Johanna Sebastiana Bacha i njegovom Chaccone iz Partite za violinu br. 2 u d-molu, BWV 1004. Zatim

je slijedila Sonata za klavir br. 23 u f-molu op. 57, Appassionata, Ludwiga van Beethovena. Naravno, opsežni diplomski
repertoar nije mogao biti upotpunjen bez djela najpoznatije
hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Ana je izvela Crveni karanfil iz ciklusa Život cvijeća op. 19. Potom je svirala
Preludij, fugu i varijaciju u h-molu francuskog romantičara
Césara Francka. A koncert je zaokružila impresionističkom
skladbom Claudea Debussyja L'isle joyeuse (Otok radosti)
L.106.
Ana je publiku zadivila svojim talentom i trudom. Nadamo se da ćemo imati priliku opet je čuti te joj želimo puno
uspjeha u budućnosti. A o njezinim planovima saznali smo
u kratkom razgovoru.

Jeste li sami odabrali program ovoga
koncerta i zašto baš te skladbe?

Koliko se dugo priprema diplomski
koncert?

Program diplomskog koncerta odabrala sam u dogovoru sa svojim profesorom Rubenom Dalibaltayanom. Diplomski program se inače radi godinu
dana, u tijeku cijele pete godine studija.
Međutim, na petoj godini smo spremali natjecateljski program od 30 minuta
i program prijamnog ispita u Weimaru
od 45 minuta, stoga nam je za diplomu ostalo zapravo jako malo vremena.
Imali smo nekoliko verzija diplomskog
recitala koje smo razmatrali pokušavajući odabrati kompozicije koje idealno
odgovaraju mojoj osobnosti. Profesor
gleda uz sve to i kakav ce utjecaj skladba
imati na pijanistički napredak, tako da
smo na kraju našli verziju koja je vrlo
zahtjevna i odgovara mi karakterno, a
odnosi između skladbi su pogođeni.

Program diplomskog koncerta premili smo za točno četiri mjeseca (zadnjih mjesec dana priprema zahtijevalo
je moje cjelodnevno vježbanje po više
od deset sati dnevno, jer četiri mjeseca
inače nisu dovoljna za tako velik repertoar).
Je li teško promijeniti raspoloženje od
skladbe do skladbe, s obzirom na različite karaktere djela?
Raspoloženja između skladbi je teško promijeniti, ali još je teže promijeniti raspoloženja unutar same skladbe. Jedna od skladbi mog diplomskog
programa je bila Beethovenova sonata
Appassionata. Sonata ima nagle promjene karaktera, raspoloženja, dinamike,
od potpunog mira i distanciranosti do
"tsunamija", histerije, erupcije strasti.

Mogu reći da mi je Appassionata karakterno bila najteža od cijelog programa,
ali bez obzira na to, skladbe prepune
dramatike, strasti, tuge i snažnih emocija su mi puno draže i bliže.
Imate li još uvijek, nakon više od 500
javnih nastupa, tremu prije koncerta?
Tremu imam ovisno o situaciji. Ali,
u principu, ima jedno vrlo jednostavno
pravilo - što više nastupam, trema je sve
manja. Zna se dogoditi da nastupam i
desetak puta u 2-3 tjedna, što odradim
bez treme, čak i ako nisam spremna
100% (ali sam tako smirena i sabrana da
rezultat na kraju bude odličan), a onda
ne nastupam 2-3 mjeseca jer pripremam
neke nove skladbe, dođem na nastup i
trema mi djelomično pokvari dio onoga
što sam napravila. Najbitnije je što češće
biti na pozornici.
(nastavak na str. 4)

