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OSMA GENERACIJA MATURANATA

Svatko je odabrao svoj put

GLASILO GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD

Č

etvero maturanata naše zadnje generacije, osme po redu
otkad postoji srednja glazbena škola, uspješno je završilo svoje obrazovanje u Glazbenoj školi Slavonski Brod.
Ana Ereš i Ivana Stjepanović obranile su svoje završne radove iz
predmeta Povijest glazbe, Elena Wachtler iz Dirigiranja, a Leon
Brekalo iz svog temeljnog instrumenta, gitare.
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Novi urednički ''tandem''

Iako su maturirale, njihova priča u glazbenoj školi još nije
bila završila. Naime, Ana i Ivana nagrađene su na 26. natječaju
za najbolje maturalne i završne radove učenika srednjih škola
u Slavonskom Brodu, natječaju koji organizira Ogranak Matice
hrvatske kako bi na simboličan način pohvalio trud i prepoznao izvrsnost najuspješnijih brodskih maturanata u njihovim
strukovnim područjima. Svečanost dodjele nagrada održana
je 11. srpnja 2019. godine u dvorani Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, a tu prigodu učenice naše škole upotpunile su
glazbenim točkama iz opusa Dore Pejačević. Ana je na klaviru
izvela Ružu iz ciklusa Život cvijeća, a Elena je, uz Aninu klavirsku pratnju, otpjevala popijevku Vjerujem, dragi.
I dok je Leon još bio malo neodlučan, djevojke su brzo odabrale svoje životne putove. Ana je odlučila nastaviti se profesionalno baviti glazbom te je upisala Glazbenu pedagogiju na
Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ivana je upisala
Međunarodno poslovanje na Sveučilištu Libertas u Zagrebu.
Elena je odabrala Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, ali je također upisala pjevanje (ponovno srednjoškolka!)
na Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu.
Poželimo im svima četvorima mnogo uspjeha i da nas,
naravno, posjete na nekom od naših koncertnih događanja.

Mislav i Ana nastupili su kao solisti na prošlogodišnjem Tjednu glazbe na koncertu srednjoškolaca

adnja dva godišta glasilo Musica ima zanimljiv urednički ''tandem''. Ne, tandem nisu natkrivena kola što ih
vuku dva konja zapregnuta jedan ispred drugoga, niti
su dva konja u cirkuskoj areni od kojih drugi nosi jahača, a
nije ni bicikl s dva (i više) sjedala - značenja koja možemo
naći u enciklopediji Leksikografskog zavoda (enciklopedija.
hr). Naš ''tandem'' dvoje su učenika koji će se imati priliku
pokazati u zajedničkom uredničkom djelovanju.

Z

S obzirom da je uvijek bolje i lakše raditi udvoje nego sam,
naši su teoretičari ''zaposlili'' uredničke partnerice - i to u oba
slučaja svoje kolegice pjevačice.

Glasilo Musica zamišljeno je kao ''poligon'' za izražavanje
namijenjen učenicima teorijskog smjera, i to u 3. razredu
srednje glazbene škole. No, kako je bilo prošle, tako je i ove
školske godine u tom razredu samo jedan teoretičar.

Pratit će događaje u školi i oko nje, uspjehe naših učenika na nastupima i natjecanjima, ali i istraživati razne teme i
motive iz bogate povijesti glazbene (pa i drugih!) umjetnosti.

Prošle godine bili su to Bruno Juričić i Lana Ćato. A deset
brojeva ovogodišnjega glasila uređivat će Mislav Dokuzović i
Ana Lukšić. Mislav je učenik Glazbene škole, a Ana pohađa
dvije srednje škole - Gimnaziju Matija Mesić (prirodoslovno-matematički smjer) i Glazbenu školu.
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O tomu što smo čuli, vidjeli i naučili o glazbi davne
prošlosti, izvijestit ćemo vas u
sljedećem broju.

Sve vas srdačno pozivamo!

ve srijede ugostit ćemo
zagrebački Ansambl za
ranu glazbu Minstrel. Bit će to
poseban događaj jer, osim večernjega koncerta, glazbenici
će prirediti i radionicu.

a početku smo nove
školske godine, ali već
nam se smiješi prvi učenički
koncert u sklopu našega tradicionalnog ciklusa Kvintola.
Srijeda krajem listopada bit će
taj ''Dan D'' kada će najhrabriji i najspremniji učenici prvi
zauzeti pozornicu.
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GLAZBENA ŠKOLA NAPUNILA 65 GODINA
Možda po godinama jesmo za mirovinu,
no ne brinite - duhom smo sve mlađi i poletniji!

Opća ocjena odličan

Na zidu u školskoj zbornici stoji fotografija
iz 1957. godine, najstarija koju imamo u
školskoj arhivi, a koja prikazuje ravnatelja
Franju Pokaza s nastavničkim kadrom naše
''mlade škole'':
Stoje: Stanka Fegić, klavir, Sabina Peleksić,
klavir, Roberta Navratil, klavir, Marica Stojanović, tajnica, Ksenija Ljubetić, klavir
Sjede: Mira Gojković, klavir, Franjo Pokaz,
ravnatelj, Đurđa Matković, violina

N

a dan 30. kolovoza 1954. godine započela je s radom
Niža muzička škola Slavonski Brod. Nastanila se u
prostoru na adresi Ulice Matije Mesića broj 1, na prvome katu. Uz tri stalna nastavnika, čistačicu i tajnicu, školu
je vodio ravnatelj profesor Franjo Pokaz, a sav inventar naslijedila je od dotadašnjeg "Muzičkog tečaja" koji je prof. Pokaz
pokrenuo 1949. godine.

Tako je 3. rujna 1954. godine naša škola ušla u svoju prvu
školsku godinu sa 129 učenika. No, zbog ''slabe nadarenosti
na prijamnim ispitima'' njih petnaest je odbijeno, tako da je
među upisanim učenicima ostalo 80 klavirista, 33 violinista
i jedan učenik na solo pjevanju. Otkud solo pjevanje? Nije to
toliko neobično jer prof. Pokaz je bio odličan i vrlo hvaljen
bariton te je često nastupao na gradskim koncertima.

Već je u Planu rada Narodnog odbora grada Slavonskog
Broda za 1950. godinu istaknuta namjera napretka: "U trećoj
godini Petogodišnjeg plana otvorio je Gradski Narodni odbor
večernju muzičku školu, koja će se do kraja ovog Petogodišnjeg plana pretvoriti u redovnu srednju muzičku školu."

Izrasla je tako prva institucionalno organizirana glazbena
škola na području Slavonskog Broda i okolice. I nije prestala
rasti - uvoditi nove instrumente i obrazovne programe, usavršavati svoj profesionalni kadar, provoditi nove i kreativne
ideje... Odgajati i obrazovati za bolju budućnost.

M

jesec dana nakon što je brodska glazbena škola
započela s radom, 2. listopada 1954. godine na
njoj se zaposlila Ljerka Prelošnjak kao učiteljica
klavira. Nakon što je pohađala srednju školu na Državnom
konzervatoriju u Zagrebu, ali ''bez završnog ispita'', zaposlila
se u Brodu predajući klavir ''u pripravnom odjeljenju te od I V razreda'', imajući u klasi 26 učenika. Njezino zvanje glasilo
je: ''učiteljica vještina - pripravnik".
Sve ovo doznajemo iz dokumenta sačuvanoga u školskom
arhivu - dokumenta koji se zove ''List ocjenjivanja''.
Naime, po završetku nastavne godine, dakle krajem lipnja,
ravnatelj je sastavljao ovakav "List ocjenjivanja" za svakoga
učitelja u školi kojim bi sažeo uspjeh u radu određenog nastavnika tijekom nastavne godine, njegove stručne i pedagoške sposobnosti, ostale društvene aktivnosti, ali i vladanje u
školi i izvan nje.
Zvuči li vam poznato?

Na prvom katu kuće s desne strane ove stare razglednice glazbena škola našla je svoj prvi dom

Odavno više nema "listova ocjenjivanja", što ne znači da se
rad svakoga nastavnika ne prati i ne procjenjuje kontinuirano
i s različitih razina.

Na završetku školske godine 1954./1955. ravnatelj Pokaz
zaključio je da je nastavnica Ljerka Prelošnjak "postigla odličan uspjeh". Služila se najnovijim iskustvima klavirske pedagogije, savjesno i stručno. "Mnogo se zalagala oko uspjeha
slabijih učenika s kojima je radila u vanškolsko vrijeme, tako
da su i slabiji učenici potpuno zadovoljili na ispitima."
Također se pomno pratila i mnogo cijenila nastavnikova
aktivnost i djelovanje u izvanškolskim događanjima. Tako je
i učiteljica Ljerka sudjelovala popratnim glazbenim točkama
na književnim večerima, pratila je soliste Učiteljske škole, pripremala učenike za Omladinski festival u Đakovu, ali i redovito pratila suvremenu stručnu literaturu. "Njezino vladanje
prema učenicima u školi kao i u gradu bilo je na visini prosvjetnog javnog radnika".
Zato je kao konačnu ocjenu dobila: odličan!
Iako je bila vrlo uspješna, Ljerka Prelošnjak očito se nije
dugo zadržala u našoj školi jer je nema na zajedničkoj fotografiji djelatnika iz 1957. godine. No, ostao nam je njezin ''List
ocjenjivanja'' koji potvrđuje da je dala važan doprinos u prvim koracima naše mlade škole.

