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GLAZBA I TEHNOLOGIJA

Tableti i aplikacije za čitanje partitura

LADO slavi 71. rođendan

O

snovan davne 1949. godine, ansambl LADO i danas uspješno djeluje. Ansambl je osnovan s ciljem
istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i
scenskog prikazivanja hrvatske tradicijske glazbe i plesova.
Plesna skupina sastoji se od 38 plesača i 14 glazbenika koji
sviraju osamdesetak tradicijskih i klasičnih instrumenata.
Ansambl nastupa diljem svijeta te je svrstan uz bok najboljih
svjetskih folklornih skupina. Osvojili su mnoge nagrade te
nastupali na raznim svjetskim pozornicama, ponosno prikazujući bogatu tradiciju Hrvatske.
Ove godine slave svoj 71. rođendan, povodom kojeg će
održati koncerte u Zagrebu. Dva koncerta, 16. i 20. studenog
održat će u Hrvatskom narodnom kazalištu, a posljednji kon-

cert, 24. studenog u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Oni koji ne budu u mogućnosti doći u Hrvatsko narodno
kazalište, moći će pratiti izravan prijenos koncerta 20. studenoga na Trećem programu Hrvatske televizije. Povodom
rođendana LADO će publici pripremiti neke od najljepših koreografija i glazbenih brojeva s njihova programa.
Važno je naglasiti kako je ansambl tijekom posljednjih sedam mjeseci, zbog epidemije koronavirusa, održavao koncerte online te da su i sada mislili na sigurnost publike, ali i izvođača. Publika tijekom koncerta bit će na propisanoj distanci
i dužna je nositi maske, a izvođači su uveli više vokalno-instrumentalnih skladbi u kojima sudjeluju solisti i manji broj
glazbenika.
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ako tehnologija napreduje svakodnevno, pojavila se i
u glazbi. Osim aparata za "štimanje" instrumenata te
digitalnih metronoma, najnovija tehnologija u glazbi
je tablet za čitanje partitura.
Mnogi glazbenici već su tradicionalni način, korištenje
papirnatih nota, zamijenili ovom novinom u glazbi. Najproblematičnije značajke ovog uređaja su preglednost partitura
te strah glazbenika da će se tablet isprazniti ili pasti tijekom
izvedbe. Iako se partiture čine malo manjima na tabletu,
mogu se povećati i smanjiti pomoću različitih aplikacija.
Jedna od preporučenih aplikacija za čitanje nota na tabletu
je aplikacija Henle. Sadrži više od 100 partitura, uključujući
cjelovite Beethovenove sonate za klavir. Band Mode u aplika-

ciji Newzik omogućuje grupi da zajedno poveže ekrane i poput
forScore, možete podijeliti svoj sadržaj s drugim glazbenicima
koji imaju istu aplikaciju. Korištenjem aplikacije forScore, ako
vaš uređaj ima Appleov sustav kamera True Depth, gestama
lica možete okretati stranice - okretanjem glave, namigivanjem ili pomicanjem usana. Nkoda aplikacija je odlična za
pijaniste, koji trebaju nositi puno partitura jer sadrži više od
100 000 nota. Na aplikaciji Playscore možete snimiti rezultat i
aplikacija će ga reproducirati za vas - sa svom dinamikom, u
tempu i instrumentima po vašem izboru.
Zajedničko ovim aplikacijama je da možete dodavati oznake za dinamiku i tempo, ispisivati i dijeliti note te imate opciju
metronoma. Iako ove aplikacije mogu biti veoma korisne, još
uvijek nam se više sviđa tradicionalni način čitanja partitura.
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U TIŠINI BEZ KRAJA NA 2. TADIJINIM JESENIMA
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Počašćena sam praizvedbama
svojih djela

vala što ste me zvali za ovaj prekrasan angažman te hvala na
ukazanom povjerenju! Drago mi je da se koncert uspješno realizirao unatoč ovom kaotičnom stanju koje nas je zadesilo i
drago mi je da su se skladbe svidjele i izvođačima i publici.
Počašćena sam što su mi djela praizvele jako dobre pjevačice, a time
aludiram i na profesorice i na učenice koje čeka divna budućnost ukoliko se nastave baviti pjevanjem. Također, zahvalila bih i čestitala prekrasnim instrumentalistima i korepetitorima. Jedino što su tempa bila
sporija nego što je zamišljeno, ali to ćemo pridati čarima praizvedbe,
ali i jeseni.
Definitivno trebam pohvaliti i muški duo, Mislava Dokuzovića i
Luku Žibernu. Veliki bravo Mislavu za skladbu, djelo je jako muzikalno! Čuje se pridavanje pozornosti formi, a vokalna dionica je jako
profinjeno napravljena i lijepo odgovara uz klavirsku pratnju. Luka je
svojom muzikalnošću i lijepim fraziranjem dodatno pridonio Dokuzovićevoj skladbi i time su ostvarili jackpot. Dečki, samo tako nastavite.
Linda Uran, skladateljica ciklusa popijevaka
na Tadijanovićeve stihove

Koncertnim projektom U tišini bez kraja pomaknuli smo granice još malo dalje od uobičajenih. Učenici i nastavnici naše
škole aktivno su se uključili u kreiranje hrvatske glazbene scene. Narudžba novih glazbenih djela, spajanje pjesništva i glazbe,
poticanje učeničkog stvaralaštva, sve su to kao vrijedne ideje
prepoznale dvije najvažnije strukovne organizacije u području
glazbe, Hrvatsko društvo skladatelja i Hrvatsko muzikološko
društvo. Zato su podržali ovaj projekt i darivali izvođače prigodnim diskografskim i knjiškim izdanjima. Suradnje koje smo
ostvarili međusobno, učenici s nastavnicima, zatim s gostima
iz Glazbene škole Požega, s Galerijom umjetnina, s autoricom
Lindom Uran obogaćuju naša iskustva, unaprjeđuju rad škole i
potiču nas da nastavimo pomicati granice.

Pokazali su svu raskoš talenata,
energiju mladosti i čaroliju glazbe

G

lazbena škola Slavonski Brod dugi niz godina sudjeluje u programu obilježavanja rođendana Dragutina
Tadijanovića i uvijek se rado odazove na naš poziv da
s nekoliko prigodnih skladbi u izvedbi učenika Glazbene škole uveliča program Galerije umjetnina. Ove godine suradnju
smo digli na višu razinu, pa se Glazbena škola našla na popisu
suorganizatora književne manifestacije Tadijine jeseni.
Glazbena škola Slavonski Brod sudjeluje u Tadijinim jesenima jedinstvenim glazbenim projektom. Učenici i nastavnici škole pomno su isplanirali, uvježbali i pripremili koncert
uglazbljenih stihova Dragutina Tadijanovića, koji je premijerno prikazan u petak, 6. studenog od 19.30 sati na YouTube
kanalu Glazbene škole. Na programu su se našle raznovrsne
popijevke mlade i uspješne riječke skladateljice Linde Uran,
poznatoga zagrebačkog šansonijera Ivice Stamaća i maturanta
Glazbene škole Mislava Dokuzovića, gotovo sve praizvedbe,
jer je Glazbena škola Slavonski Brod za ovaj koncert naručila
nekoliko novih glazbenih djela na Tadijanovićeve stihove.
Sam koncert promoviran je kroz cijeli tjedan na Facebook
stranici Glazbene škole zanimljivim najavama, a učenici su se
potrudili zaintrigirati sugrađane obilježivši određene lokacije
u našem gradu Tadijinim portretima i stihovima, koji su suptilno nagoviještali koncert.
Profesorica Mirta Špoljarić sa svojim je učenicama pripremila odličnu i sadržajnu programsku knjižicu u kojoj smo uz

program i redoslijed izvedbi mogli upoznati i skladatelje, a
cijela knjižica obogaćena je reprodukcijama Tadijanovićevih
portreta, većinom iz fundusa Galerije umjetnina.
Izvedba programa bila je nadahnuta i vrlo profesionalna;
izvođači su suvereno vladali svojim dionicama, a Tadijini stihovi su ponovno oživjeli u novoskladanim popijevkama. Svi
su bili odlični, no izdvojila bih tek činjenicu da je skladbu
Grlice uglazbio maturant Mislav Dokuzović, što govori o činjenici da iz Glazbene škole Slavonski Brod ne izlaze samo
budući glazbenici, nego i talentirani skladatelji.
Prava je šteta da su izvođači, zbog trenutne epidemiološke situacije, morali nastupiti pred praznom dvoranom te da
njihove izvedbe i veliki trud nisu imali priliku biti nagrađeni
gromoglasnim pljeskom, no vjerujem da će zato snimku koncerta u svojim domovima pogledati puno više glazbene publike nego što bi stalo u dvoranu, te da će puno dalje i šire doprijeti izvedba učenika i nastavnika Glazbene škole, koja nam je
još jednom pokazala svu raskoš talenata, energiju mladosti i
čaroliju glazbe bez koje bi svijet bio puno tužnije mjesto.
Od srca hvala Glazbenoj školi Slavonski Brod na ovom vrijednom doprinosu Tadijinim jesenima. Radujemo se i budućim suradnjama!
Romana Tekić, ravnateljica Galerije umjetnina
grada Slavonskog Broda

