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GOSTOVANJE ANSAMBLA LADO

Posljednji dirigentov koncert

glasilo
glazbene škole
slavonski brod

GODIŠTE VIII. BROJ IX - SVIBANJ 2022.

MEĐUNARODNO NATJECANJE

Pjevačko "osvajanje" Mirskoga

D

ana 29. travnja u suradnji s Kazališno-koncertnom
dvoranom Ivana Brlić-Mažuranić i Franjevačkim samostanom održan je uskrsni koncert ansambla Lado.
Izvodili su hrvatske uskrsne pučke popijevke kojima je porijeklo iz različitih dijelova Lijepe naše, a neke od njih se i u
današnje vrijeme koriste u crkvama za vrijeme misnih slavlja.
Također, hvalevrijedno je naglasiti da je Lado dobitnik nagrade Porin za najbolji album folklorne glazbe.
Popijevka Uskarsnut je naš Spasitelj svjedoči stoljetnu
korčulansku tradiciju i baštinu te je
izvorno napisana u 15. stoljeću. Ni
manje važan nije turopoljski govor
koji se nalazi u dvjema turpoljskim
pjesmama, Jezuš nam je gore stva! i
Na čast Uskrsnuloga. Popijevke su
bile uz pratnju instrumentalnog sastava i a cappella. Poneke riječi u pjesmama se nisu mogle razumjeti jer
nisu dali jači naglasak na suglasnike.
Izdvojila bih trenutke u kojima se na
kraju pjesme njihov ton gasio i ne-

stajao kao na glasoviru. Gradaciju koncerta su postigli tako
što su prve pjesme bile brže, onda su slijedile neke sporijeg
tempa te ponovno brže. Za kraj su čuvali dragulj, Dika Bogu
koja je bržega tempa te je kroz cijelu popijevku prožet veliki
accelerando.
Posebnost ovoga koncerta jest što je ovo bio ujedno i posljednji koncert dirigenta Bojana Pogrmilovića koji odlazi u
mirovinu. Brođani nisu mogli sakriti oduševljenje te su članovi Lada za kraj otpjevali tri puta glazbeni dodatak, a potom se cijela crkva ustala na noge i
dugotrajnim pljeskom pokazala da se
rad i trud izvođača isplatio. Osobno
bih naglasila da mi je zaista drago što
smo imali priliku ići na ovaj koncert
jer uskrsni koncerti nisu popularizirani kao božićni te nemamo često
priliku čuti izvorne glazbene ideje
vezane uz to blagdansko vrijeme.
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Nika i Beatricija uz svoga korepetitora prof. Aušića

eseto Međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski
u Osijeku, koje je održano online od 6. do 8. svibnja,
donijelo je našoj školi izvrsne uspjehe!

BEATRICIJA BARIĆ i NIKA PREDMERSKI, učenice 3.
razreda srednje glazbene škole, natjecale su se u 1. kategoriji
u kojoj je bilo čak 35 natjecatelja. Beatricija je osvojila visoku DRUGU NAGRADU s postignutih 87,33 boda, a Nika je
osvojila TREĆU NAGRADU s postignutih 73,33 boda. Za
natjecanje ih je pripremila prof. Gabrijela Škrabal, a klavirsku
pratnju realizirao je prof. Hrvoje Aušić.

Ovom prilikom treba istaknuti još jednu lijepu vijest!
Prošlogodišnja maturantica naše škole SANDRA BÖHM,
sada studentica pjevanja u klasi prof. Marije Kuhar Šoša na
Muzičkoj akademiji u Puli, osvojila je na ovom natjecanju
PRVU NAGRADU. I to je zasjala na "prvom" prvom mjestu u
2. kategoriji među 17 natjecatelja.
Doista za svaku pohvalu!

10. TJEDAN GLAZBE
U GLAZBENOJ ŠKOLI SLAVONSKI BROD
16. - 20. svibnja 2022.
Velika dvorana Glazbene škole
DOBRODOŠLI!
(detaljan raspored pogledajte na školskoj internetskoj stranici)
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Druženje
uz
glazbu i poeziju

P

ovodom manifestacije Noć knjige 25. travnja održan je
u našoj školi prvi zajednički susret svih srednjoškolaca
koji su ljubitelji dobre poezije i još bolje knjige. Zahvaljujući profesoricama Finki Hrkač, Mirti Špoljarić i Ireni Šimičić učenici su tjedan započeli na najbolji način, spajajući
sve umjetnosti.
Ove godine je 100. obljetnica rođenja pjesnikinje Vesne
Parun koja je bila inspiracija za ovaj projekt, a teme su bile
sloboda i Vesnino pjesništvo. Profesorica Hrkač kroz kratku
je prezentaciju upoznala učenike sa životom ove osebujne
književnice koju život nije mazio, a sve je svoje probleme, patnje, radost i tugu izražavala pomoću pera i papira. Posebnost
Vesne Parun jest njena angažiranost u poslu jer je iz godine u
godinu objavljivala zbirke pjesama.
Učenice naše škole Beata Sabo i Gabrijela Tripić prijavile su
se na pjesnički natječaj te je Gabrijela njihova djela interpretativno pročitala. Potom su učenice Lucija Mikulek i Beatricija

Barić pročitale odabrane pjesme Vesne Parun uz improviziranu pratnju učenika Adriana Golenića na gitari. Druženje smo
nastavili kroz blackout poeziju u kojoj je svaki učenik odabrao
jednu pjesmu Vesne Parun. Nakon toga smo pročitali pjesmu,
izvukli ključne riječi te ostalo zatamnili i nacrtali neki motiv.
Posebno treba naglasiti kako je bilo jako zanimljivo vidjeti različite radove na isti tekst.
Kruna ove večeri druženja bila je praizvedba jedne od Vesninih pjesama koju su učenici koji pohađaju predmet "Vježbe iz kompozicije" uglazbili, a oni su Petra Matijević, koja je
pjevala, Josip Gregurić i Domagoj Bertović, koji su svirali na
klaviru četveroručno, a na violini ih je pratila Lucija Mikulek.
Glavna ideja ove izvedbe je improvizacija koja bi se, kako je
istaknula profesorica kompozicije Irena Šimičić, češće trebala
koristiti na nastavnim satima.
Bila je ovo prva Noć knjige u Glazbenoj školi, ali znamo da
nije posljednja!

O uglazbljenju pjesme Vesne Parun
Naš zadatak bio je uglazbiti pjesmu Proljeće dolazi iz modrog prostora koju je napisala pjesnikinja Vesna Parun. Za
početak izabrali smo nekoliko pjesama iz jedne od zbirki pjesama Vesne Parun. Za ovu smo se pjesmu
odlučili zato što su nam se svidjeli njezini
motivi i sam tekst. Već prvu večer okvirno smo smislili kako želimo uglazbiti ovu
pjesmu. Započeli smo tako što smo smislili
melodije koje će biti ispjevane, ali nismo
odredili tonalitet, već smo htjeli da skladba teče iz tonaliteta u tonalitet. U početku
smo htjeli da se skladba bazira na čistoj improvizaciji na instrumentima uz unaprijed
određene tonalitete i melodiju za glas, no,
zbog kratkog vremenskog roka, odlučili smo notno zapisati sve što će se svirati.
Htjeli smo i što više melodiju u glasu prilagoditi tekstu pjesme te smo na taj način
alterirali neke tonove i odredili vrhunac.
Također smo htjeli staviti glas u prvi plan,
ali najviše riječi. Ovo je bio dosta izazovan,
ali zanimljiv proces koji bih zasigurno volio ponoviti u budućnosti.
Domagoj Bertović
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