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vidjet ćete iz priložene programske ponude da smo i ove
godine osmislili programe, podjednako vrijedne i pedagoški
i umjetnički. Ima također ideja koje su kroz više godina postale naša i vaša tradicija i zbog njihove vrijednosti i uspješnosti valja ih i dalje održavati. Pripremili smo, dakako, i
dosta novosti, programa koji će proširiti vaše svjetonazore i
privesti vas uz glazbu na poseban način. Tako i treba biti, u
tome i jest naša glavna uloga: posredovati između vaših
mladih bića u razvoju i svijeta umjetnosti, poglavito glazbe.
Stoga smo glazbi, po običaju, pridružili i umjetnost slikanja
te plesa. Krug suradnika proširili smo i u sezoni koja je pred
nama niz je najvažnijih umjetničkih i obrazovnih ustanova i
ansambala.
Podjednako za one malo starije, kao i za mališane, nastupit
će niz hrvatskih uglednih glazbenika, kojima je druženje s
mladima poticaj i veselje a ne obveza. Naime, sve što je u
vezi s umjetnošću nikada nije samo obveza. “Niknuvši iz
srca, može li opet srcu pripasti?”, upitao je pred više stoljeća
veliki Ludwig van Beethoven svoje slušateljstvo, upozorivši
tim pitanjem na bliski i plemeniti odnos između stvaraoca
glazbe i onoga koji će je prihvatiti. Naredne nam je sezone
stvaralaštvo Ludwiga van Beethovena itekako važno. Cijeli
svijet će – pa tako i mi zajedno s vama – obilježiti 250. obljetnicu rođenja ovoga jedinstvenog skladatelja, čije je stvaralaštvo utrlo put svekolikoj glazbi nastaloj poslije njega.
Stoga budite slušaoci, a kakvu glazbu želite slušati, izaberite sami. Prolistajte ovu knjižicu i proučite što vam sve
predlažemo. Raznovrsnost glazbenih žanrova praćena je i
plesom i slikanjem, jer sve umjetnosti proizlaze iz onog
istog srca o kojem je govorio Beethoven.

Hrvatska glazbena mladež
Ulica kneza Mislava 18, 10000 Zagreb
e-mail: hgm@hgm.hr
web: www.hgm.hr
Predsjednik: Tonči Bilić
Glavna tajnica: Dubravka Dujmović Kušan

Imate li volje i vremena svratite nam i u Grožnjan. Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži svake je
godine otvoren mladima, njihovim idejama i potrebama.
Draga djeco, dragi učenici, poštovani učitelji, profesori, ravnatelji! Srdačno vas pozivamo na koncerte i brojne kulturne
događaje koje smo za narednu sezonu pripremili.
Uvijek smo tu za vas!
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Ciklus Glazbeni majstori (5+)
- pet programa u suradnji s najvažnijim hrvatskim glazbenim
institucijama, školama i ansamblima: Zagrebačkom ﬁlharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Operom HNK iz Zagreba,
Hrvatskim glazbenim zavodom, Hrvatskom komornom ﬁlharmonijom, Glazbenim učilištem Elly Bašić, Studentskim kulturno-umjetničkim društvom Ivan Goran Kovačić,
Umjetničkom školom Franje Lučića, Plesnom školom Silvije
Hercigonje, Plesnim studiom Edite Cebalo i Školom za primijenjenu umjetnost i dizajn.
- a što znači 5+?: uz velike koncerte Hrvatska glazbena mladež
daruje i 5 koncerata ciklusa Mladi za mlade.
Uvijek imajući na umu i vodeći računa o interesima i željama mladih te prateći nastavni plan i program, Hrvatska
glazbena mladež pažljivo odabire sadržaje sa željom da
svaki učenik u njemu pronađe svoj glazbeni interes. Ciklus
HGM omogućava učenicima viših razreda osnovnih i srednjih škola da tijekom školske godine u suradnji s profesorima glazbe posjećuju koncertna događanja te tako
proširuju znanja stečena kroz nastavu.
Moguće je izabrati i rezervirati i pojedini koncert.

Orašar
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
19. studenoga 2019. u 10.30 i 12.30 sati
Simfonijski orkestar HRT-a
Umjetnička škola Franje Lučića
Plesna škola Silvije Hercigonje
Plesni studio Edite Cebalo
Alan Bjelinski, dirigent i moderator
Dinko Bogdanić, koreograf
Petar Iljič Čajkovski: Orašar, odlomci iz baleta
Za suitu iz baleta Orašar veliki svjetski dirigent Simon Rattle rekao je da je “jedno od najvećih čuda u glazbi“. Ovu iskričavu malu kutiju dragulja načinjenu od najboljih brojeva
iz baleta, predstavit će kao dirigent i moderator Alan Bjelinski a sve to uz plesnu adaptaciju Dinka Bogdanića i Simfonijski orkestar HRT-a….
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Ciklus Glazbeni majstori (5+)
Pokladni i drugi hrvatski tradicijski običaji
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
24. veljače 2020. u 12.30 sati
Studentsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić
Dječja grupa Folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić
Umjetnički voditelj: Dubravko Radić
Vokalni voditelj: Tomislav Habulin
Voditelj tamburaškog orkestra: Mario Pleše
Voditeljica Dječjeg ansambla: Irena Lacić
Garderobijeri: Filip Jovičić, Lucija Novosel
Umjetnost svih zemalja svijeta nezamisliva je bez folklora.
Svaka zemlja na svijetu ima svoj folklorni izričaj, koji se ostvaruje kroz ples, glazbu, književnost, ritmove ili likovnu
umjetnost. Kroz folkor možemo promatrati povijest i tradiciju te način na koji je folklor utjecao na visoku umjetnost.
Folklorni je ples u Hrvatskoj izrazito sačuvan. Svaki dio Hrvatske ima svoju karakterističnu narodnu nošnju po čemu
se i može prepoznati odakle ples potječe i gdje se nekada
plesao. Plesovi iz Slavonije, Dalmacije, Istre, Baranje, Podravine, Posavine, ne razlikuju se samo po plesnim elementima, nego i po kostimima! Poklade, maškare, mesopust,
poklad, bušari, šaﬁngari, fašnik, pust, karneval..., koliko naziva, toliko i pokladnih običaja koji su se rasprostranili po
cijeloj Hrvatskoj.
Studentsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić
predstavit će malo folklorno putovanje Hrvatskom u najveselijem dobu godine te kroz raznolikost plesova, pjesama,
nošnji i posebnosti pokladnih običaja pokazati bogatstvo
hrvatske (pokladne) kulturne baštine. Predstava Pokladni i
drugi hrvatski tradicijski običaji održava se i kao dio Malog
ciklusa HGM-a.

Gaju u čast
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog - Mala dvorana
9. ožujka 2020. u 12.30 sati
Hrvatska komorna ﬁlharmonija
Klasja Modrušan, sopran
Nataša Antoniazzo, mezosopran
Domagoj Dorotić, tenor
Ozren Bilušić, bariton
Adam Končić, pripovjedač i voditelj
Hrvatski narodni preporod u glazbi i riječi
Koncert Hrvatske komorne ﬁlharmonije, solista pjevača i
pripovjedača pod nazivom Gaju u čast glazbom i tekstovima
oslikava kulturne i političke prilike u Hrvatskoj od 30-ih godina do svršetka 19. stoljeća.
Na programu su skladbe Vatroslava Lisinskog, Ferde Livadića, Jurja Karla Wiesner Morgensterna, Antuna Schwarza,
Johanna Straussa, Ivana pl. Zajca i drugih te izbor iz tekstova Danice ilirske i Novina Horvatzkih u interpretaciji
glumca Adama Končića.
Ljudevit Gaj, hrvatski preporoditelj, književnik, političar, zastupnik u Hrvatskom saboru te tvorac ilirizma i vođa hrvatskoga narodnog preporoda rođen je 8. srpnja 1809. u
Krapini.Preminuo je 20. travnja 1872. u Zagrebu.
Svi solisti izvođači i voditelj odjeveni su u replike nošnji suvremenika ilirskog doba.
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Ciklus Glazbeni majstori (5+)
Opera u Lisinskom
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
23. ožujka 2020. u 12.30 sati
Solisti, Zbor i Orkestar Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu
Ivan Josip Skender, dirigent
Dražen Siriščević, moderator i voditelj
Opere o zemljama Dalekog istoka
Giacomo Puccini: Madama Butterﬂy, odlomci
Giacomo Puccini: Turandot, odlomci
Znatiželja prema dalekim zemljama Orijenta zaokupljala je
umjetnike kraja devetnaestog stoljeća. Giaccomo Puccini,
jedan od najvećih opernih skladatelja svih vremena, ispisao
je neke od najljepših stranica operne literature posvećenih
jednoj sretnoj i jednoj nesretnoj ljubavi, a sve u dvije opere
s „dalekog istoka“. Moderator Dražen Siriščević i ansambl
Opere HNK iz Zagreba vodit će vas i otkrivati glazbu obojenu osjećajima, strastima i ljepotom.
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Tjedan glazbe za mlade-Radost slikanja uz glazbu
Tjedan glazbe – Beethoven, glazba titana
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
29. travnja 2020. u 10.00 sati otvorenje izložbe učeničkih
likovnih radova s natječaja - predvorje Velike dvorane
Vatroslava Lisinskog
30. travnja 2020. u 10.30 i 12.30 koncerti- Velika dvorana
Zagrebačka ﬁlharmonija, Tonči Bilić, dirigent
Sudjeluju:
Glazbeno učilište Elly Bašić
Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn
Ludwig van Beethoven – izbor iz simfonija i drugih simfonijskih djela (u povodu 250. obljetnice rođenja skladatelja)
Uz multimedijalne koncerte Zagrebačke ﬁlharmonije, a u
okviru Tjedna glazbe, uključite se i u programe Radost slikanja uz glazbu i Glazbeni kviz HGM-a, čiji će se ﬁnale održati
24. travnja 2020. u Hrvatskom glazbenom zavodu.
Priča o Beethovenu je priča o modernoj Europi. Humanizam,
priroda, ekologija, sloboda, jednakost i bratstvo, ili - kako bi
naš veliki pjesnik Tin Ujević rekao - „pobratimstvo lica u
svemiru“, ideje su koje su pokretale glazbu ovoga glazbenog
genija. Od predvorja pa do pozornice velike dvorane sve
ćemo prostore Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ispuniti izborom iz pjesama, sonata, fantazija, kvarteta, koncerata i simfonija, ali i likovnim vizijama Škole za
primijenjenu umjetnost i dizajn, a sve pod Schillerovim i
Beethovenovim geslom: „Svi ljudi bit će braća…“
Tjedan glazbe je program za mladu publiku koju Hrvatska
glazbena mladež, Zagrebačka ﬁlharmonija i Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog svakoga proljeća zajednički organiziraju s ciljem da umjetnička glazba dođe na listu
njihovih prioriteta.
Program je započeo 2005. godine na inicijativu tadašnjeg
šefa dirigenta Zagrebačke ﬁlharmonije, pokojnog Vjekoslava
Šuteja. Pretočeno u brojke, od 2005. godine do danas održano je 70 koncerta za 99000 djece predškolske dobi te
učenika osnovnih i srednjih škola Zagreba i Hrvatske.
Radost slikanja uz glazbu je natječaj koji prati Tjedan
glazbe za mlade. Slušajući glazbu u školi na zadanu temu,
kao pripremu za odlazak na koncert, mladi svoje dojmove
prikazuju likovnim radom, pod mentorstvom svojih pedagoga i nastavnika Osim brojnih nagrada najbolji radovi izlažu se na izložbi u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
u okviru Tjedna glazbe.

Natječaj
Početkom svake školske godine Hrvatska glazbena mladež
raspisuje natječaj za najuspješnije likovno ostvarenje inspirirano slušanjem glazbe Ludwiga van Beethovena, jednoga
od najvećih skladatelja svih vremena.
Svoje glazbene impresije učenici mogu izraziti u svim željenim likovnim i graﬁčkim tehnikama, veličinama i materijalima. Preporučamo voditeljima da prije pristupanja
natječaju učenike upoznaju s prvim desetljećima 19. stoljeća, iznimno zanimljivim razdobljem, u kojem se – zahvaljujući Beethovenu – postupno počeo mijenjati pristup
stvaranju glazbenog djela.
Članovi ocjenjivačkog suda su glazbenici, likovni umjetnici,
glazbeni i likovni pedagozi, likovni kritičari i publicisti. Natječaj se otvara u ponedjeljak, 9. rujna 2019. godine. Radove
za natječaj moguće je donijeti ili poslati najkasnije do 10.
travnja 2020. godine na adresu: Hrvatska glazbena mladež,
Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb.
Uvjeti natječaja
Na natječaj svoje likovne radove mogu poslati svi polaznici
vrtića te učenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske;
Svako dijete, svaki učenik može se natjecati s jednim likovnim djelom;
Radovi mogu biti realizirani u svim likovnim i graﬁčkim
tehnikama;
Na poleđini rada potrebno je napisati: ime i prezime učenika autora, razred koji pohađa, ime vrtića/škole, grad,
adresu i broj telefona škole, ime i prezime odgajatelja/nastavnika – mentora, skladatelja i naziv glazbenog djela koje
se slušalo. Ako je rad izveden u materijalu na kojem nije
moguće upisati ove podatke, potrebno ih je priložiti na listu
papira formata A4. Tablicu pronađite na: www.hgm.hr.
Djela koja ne odgovaraju glazbenoj temi natječaja, kao i
ona bez traženih podataka, neće moći sudjelovati na natječaju.
Nagrade
Sudjelovanje u jednoj od likovnih radionica u Hrvatskoj,
glazbeno putovanje, knjige, DVD, pretplata Zagrebačke
ﬁlharmonije i još mnogo drugih nagrada.
Najuspjeliji radovi bit će izloženi u predvorju Velike dvorane Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u vrijeme održavanja Tjedna glazbe za mlade, koji ćemo započeti
konferencijom za medije 29. travnja 2020. u 10.00 sati.
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Mladi za mlade
Pet koncertnih programa
Hrvatska glazbena mladež u suradnji s Glazbenom mladeži
Splita, Unisonom, hrvatskim glazbenim savezom i Muzičkom
omladinom Beograda u svom ciklusu Mladi za mlade promovira najbolje mlade glazbenike, dobitnike raznih nagrada
ili pobjednike i laureate natjecanja. To su Nagrada Hrvatske
glazbene mladeži Ivo Vuljević, Međunarodno violončelističko
natjecanje Antonio Janigro, Međunarodno violinističko natjecanje Vaclav Huml, Međunarodno pijanističko natjecanje
Svetislav Stančić, Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih
umjetnika Papandopulo, Međunarodno takmičenje muzičke
omladine Beograda, natjecateljski Ciklus koncerata mladih
glazbenika mo. Vinko Lesić, International Classical Music
Award (ICMA).
Želeći premostiti produkcijsko-organizacijski problem nastao ukidanjem Koncertne direkcije Zagreb te nakon konzultacija s Ministarstvom kulture RH, Uredom za kulturu Grada
Zagreba te udrugama osnivačima međunarodnih natjecanja,
Unison, hrvatski glazbeni savez osnovao je ured pod nazivom Unison natjecanja u kojem će se objediniti programski
i produkcijski poslovi četiriju glazbenih natjecanja: nacionalnog -Hrvatskog natjecanja mladih glazbenih umjetnika
Papandopulo te tri međunarodna natjecanja: Violončelističkog natjecanja Antonio Janigro,Violinističkog natjecanja Vaclav Huml i Pijanističkog natjecanja Svetislav Stančić.
Vjerujemo da će se na taj način produkcija i organizacija
svih natjecanja provesti mnogo eﬁkasnije, a da će predstavljanje najboljih mladih glazbenika u zemlji i svijetu biti sustavno i profesionalno.
10. listopada 2019. u 20.00 sati
Odjeci Grožnjana
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Komorni gudački orkestar HGM-a
Anđelko Krpan, Milan Čunko, Mihovil Karuza – umjetnički voditelji
7. studenoga 2019. u 20.00 sati
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Arsen Dalibaltayan, glasovir
Dobitnik nagrade za najuspješnijeg mladog glazbenika ciklusa koncerata mladih glazbenika mo. Vinko Lesić
Nataša Veljković, glasovir
Dobitnica nagrade 49. Međunarodnog takmičenja Muzičke
omladine Beograda

23. siječnja 2020. u 20.00 sati
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Ivan Vihor, glasovir
Dobitnik 1. nagrade na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo 2017., pobjednik Međunarodnog natjecanja Ferdo Livadić u Samoboru 2017. te dobitnik
3. nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Svetislav Stančić 2018.
Pet pitanja za Ivana Vihora
*
*
*
Standardni komorni sastav
Dobitnik nagrade na 8. Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo (nagrada će biti objavljena 6.
listopada 2019.)
Pet pitanja za članove ansambla
23. travnja 2020. u 20.00 sati
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Nn., violončelo
Najbolje plasirani hrvatski kandidat na 7. Međunarodnom
violončelističkom natjecanju Antonio Janigro
Pet pitanja za…
*
*
*
Katarina Kutnar, violina
Dobitnica 1. nagrade na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo 2016., pobjednica Međunarodnog natjecanja Ferdo Livadić u Samoboru 2018., te
ﬁnalistica Međunarodnog violinističkog natjecanja Vaclav
Huml 2017.
Pet pitanja za Katarinu Kutnar
7. svibnja 2020. u 20.00 sati
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
Matko Smolčić, fagot
Dobitnik nagrade za najboljeg mladog glazbenika godine
međunarodne medijske asocijacije International Classical
Music Award (ICMA)
Pet pitanja za Matka Smolčića
*
*
*
Nestandardni komorni sastav
Dobitnik nagrade na 8. Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo (nagrada će biti objavljena 6.
listopada 2019.)
Pet pitanja za članove ansambla
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Glazbeni kalendar za malene
Četiri programa za djecu predškolske dobi i učenike nižih
razreda osnovnih škola
Hrvatska glazbena mladež i u ovoj sezoni nastavlja djecu
najmlađe dobi upoznavati s klasičnom glazbom.

Đak veseljak - Edukativni mjuzikl
za najmlađe
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
18. i 19. i rujna 2019. u 9.00 i 10.30 sati
Nakon što je edukativni mjuzikl Đak veseljak i prometni znak
samo ove godine pogledalo gotovo tri tisuće prvašića u cijeloj Hrvatskoj, naša vesela družina nije zaboravila ni drage
predškolce i njihove odgajatelje jer će i oni uskoro postati
samostalni sudionici u prometu!
Naime, edukativni mjuzikl Đak veseljak i prometni znak nastao pod pokroviteljstvom MUP-a, u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti
cestovnog prometa, neizostavan je dio edukacije
o tome kako sigurno
doći do škole.
Četvero mladih veseljaka
pjesmom, plesom i igrom
na putu od kuće do vrtića podučavaju djecu o
važnim prometnim znakovima. Glazba se izvodi
uživo na klaviru, violini i
udaraljkama kako bi
djeca tijekom predstave
mogla upoznati i instrumente koje sve rjeđe
imaju priliku vidjeti i čuti
uživo.
Đak veseljak i prometni
znak je edukativni mjuzikl kojemu je cilj edukacijom i ponavljanjem, što
je od iznimne važnosti
za mališane, smanjiti
mogućnost stradavanja
djece u prometu. Cijeli je
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program interakcija djece i glumaca. Slušajući i pjevajući
pjesme koje su naučila u predstavi, djeca uče o prometnim
znakovima uz igru.
Predstava je sretan spoj svladavanja važnih spoznaja o prometu i o tome kako se u njemu ponašati; uz to, djeca uče
najvažnije prometne znakove u osmišljenom umjetničkom
sadržaju u kojemu se isprepliću riječ, glazba i pokret, ispunjavajući i angažirajući gledatelja da bez moguće zasićenosti porukama i sam sudjeluje u njoj.
Mjuzikl izvode: Ivan Đuričić, Lana Blaće, Krešimir Marmilić,
Mario Čopor.

Glazbeni kalendar za malene
Majka guska
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
3. prosinca 2019. u 9.30 9 11.30 sati
Zagrebačka ﬁlharmonija
Narator Vinko Štefanac
Maurice Ravel: Moja majka guska
Maurice Ravel skladao je Moju majku gusku, kao suitu u pet
stavaka za glasovirski duo, između 1908. i 1910. godine
(praizvedena je u Parizu 20. travnja 1910.). Već 1911. Ravel
je orkestrirao djelo i preradio suitu u balet dodajući preludij
i novi ples na početku, te kratke interludije. Partitura za
balet zahtijeva orkestar u sastavu: dvije ﬂaute i piccolo,
dvije oboe i engleski rog, dva klarineta, dva fagota i kontrafagot, dva roga, timpane, triangl, činele, bas bubanj, tamtam, ksilofon, glockenspiel, celestu, harfu i gudače.
Moja majka guska jedna je od izvrsnijih Ravelovih kompozicija. Sam skladatelj je rekao: „Ideja prizivanja sjećanja na
djetinjstvo u ovim stavcima, prirodno me vodila prema pojednostavljenju mog stila i preformulaciji mojih sredstava
za ekspresiju. “Naslov djela i još dvije priče (Uspavana ljepotica i Tom Thumb – svojevrsna inačica Palčice) Ravel posuđuje od Charlesa Perraulta, francuskoga pisca 17. stoljeća
koji je zaslužan za očuvanje mnogobrojnih dobro poznatih
priča, uključujući, na primjer i Crvenkapicu.
Priče koje je Ravel uključio u svoje djelo djeci predškolske
dobi i nižih razreda osnovnih škola poznate su i bliske, a uz
prikladan scenarij (jedan od brojnih primjera iz partiture je i
dijalog klarineta i kontrafagota – odnosno Ljepotice i Zvijeri), te uzimajući u obzir trajanje same skladbe (30 minuta)
stvara se spretan spoj igre i edukacije. Poželjno je prije dolaska na koncert djecu upoznati s kratkim sadržajem stavaka.

Odabrani stavci
USPAVANKA PRINCEZE U USNULOJ ŠUMI, dočarava atmosferu nestvarnosti bajke. Dvorjanke plešu oko usnule princeze (uz pratnju roga, pa zatim pizzicata na violini, ﬂauta
počinje sjetnu melodiju kojoj se pridružuje klarinet.)
PALČIĆ je zalutao u šumi jer su mu ptičice pojele mrvice
kruha koje su trebale biti putokaz za povratak. U tišini šume,
oboa tugaljivom melodijom prikazuje Palčićevo probijanje
kroz gustu šumu.
ZELENA ZMIJA. Carica Pagoda zahtijeva da joj jedan od patuljaka svira dok se ona kupa. Pagode su svirale na različitim instrumentima, ﬂautama načinjenim od orahove ljuske i
na violinama izrađenim od badema.
RAZGOVOR LJEPOTICE I ZVIJERI. Priča o zvijeri za koju će se
uspostaviti da je začarani princ.
VILINSKI VRT aludira na jednu epizodu iz priče o USPAVANOJ LJEPOTICI.

Pokladni i drugi hrvatski tradicijski običaji
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana
24. veljače 2020. u 12.30 sati
Studentsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić
Dječja grupa Folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić
Umjetnički voditelj: Dubravko Radić
Vokalni voditelj: Tomislav Habulin
Program Pokladni i drugi hrvatski tradicijski običaji održava
se i kao dio Ciklusa 5+ HGM-a.

Program Muzičke akademije Sveučilišta
u Zagrebu
(termini i program bit će objavljeni u listopadu)
Koncertna dvorana Blagoja Berse
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Dolazimo k vama – glazba u mom kvartu
Program se održava u prostoru vrtića ili škole, a u Gradu Zagrebu u centrima za kulturu.
Program je dopuna plana i programa nastave glazbene kulture, uvod je i priprema za odlazak u koncertnu dvoranu.
Program pruža mogućnost djeci i učenicima da u svom
okruženju upoznaju glazbala, glazbu i glazbenike, skladatelje i njihova djela. Program je veriﬁciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a osmislili su ga akademski
glazbenici i glumci s ciljem vraćanja glazbe u škole i interaktivnog sudjelovanja djece i učenika u programu.
Uz potporu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba ovi se
programi ostvaruju pod zajedničkim nazivom Glazba u mom
kvartu.
Između dvije školske smjene, točnije u 13 sati, učenici škola
u blizini centara za kulturu dolaze na edukativne sate glazbene kulture bez naknade.
Dođite na Glazbu u mom kvartu u Centar za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Centar za
kulturu Maksimir, Kulturno informativni centar, Kulturni
centar Travno, Centar za kulturu Novi Zagreb, Centar mladih
Ribnjak, Nacionalno sveučilište Dubrava, Narodno sveučilište Sesvete, Pučko otvoreno učilište Zagreb, O.Š. Malešnica,
Centar za kulturu Pešćenica, Centar za kulturu i ﬁlm August
Cesarec i Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu.

Programi
Priča o glasoviru
Katarina Krpan, prof. glasovira
Edukativni koncert Priča o glasoviru namijenjen je djeci
nižih i viših razreda osnovne škole. U 45 minuta, potkrijepljeno živom i zanimljivom prezentacijom o glasoviru i nastanku i razvoju tog instrumenta, možete uživati u Bachovoj
Dvoglasnoj invenciji u C duru, Chopinovoj Mazurki op. 68, br.
1, u C duru i preludiju Tvoj dolazak iz ciklusa Noći Berislava
Šipuša u interpretaciji Katarine Krpan, profesorice Muzičke
akademije Sveučilišta u Zagrebu. Koncert traje 30, 45 ili 60
minuta, ovisno o dobi publike.

Zagrebački puhački trio
Dario Golčić, oboa,
Domagoj Pavlović, klarinet
Žarko Perišić, fagot

Edukativni koncerti Zagrebačkog puhačkog trija djecu upoznaju s puhačkim instrumentima, s tehnikom disanja, prepoznavanjem skladbi i ritmičkih različitosti.
Koncerti traju 30, 45 ili 60 minuta, ovisno o dobi publike.

Kvartet Porin
Ivan Novinc, violina
Tamara Petir, violina
Natalija Anikeeva, viola
Neva Begović, violončelo
Za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola: I. M. Jarnović,
W. A. Mozart, B. Smetana, A. Piazzolla te kompilacija rock
glazbe u obradi za gudački kvartet. Slušanjem glazbe djeci
se predstavljaju gudački instrumenti, objašnjava im se oblik
menueta i trija, pojave dvije teme, promjene karaktera pri
promjeni tonaliteta, programnosti u glazbi. Djecu se potiče
na aktivno sudjelovanje i iznošenje osobnih zapažanja.
Za srednje škole: djela se izvode sukladno razdoblju koje
učenici trenutačno obrađuju na nastavi.
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Gudački kvartet Sebastian
Anđelko Krpan, violina
Korana Rucner, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo
Edukativni koncerti djecu upoznaju s gudačkim instrumentima, a trajanjem i programom prilagođeni su dobi mlade
publike.

Prosto zrakom ptica leti
Ilirski trio
Klasja Modrušan, sopran
Ozren Bilušić, bariton
Filip Fak, glasovir
Pjesništvo već nekoliko stoljeća nadahnjuje hrvatske skladatelje, a neki od njih su u zajedništvu sa stihom stvorili izvanredne skladbe. Zanimanje za popijevku osobito se
razvilo u doba hrvatskoga narodnog preporoda kada je niz
autora pjesmom želio izraziti domoljubne osjećaje. Prednjačili su Vatroslav Lisinski (Prosto zrakom ptica leti i mnoge
druge) i Ferdo Livadić, na prijelazu stoljeća tu je Ivan pl.
Zajc, u prvim desetljećima 20. stoljeća tri su majstora popi-

Dolazimo k vama – glazba u mom kvartu
jevke: Blagoje Bersa, Josip Hatze i Dora Pejačević, a do polovice stoljeća pridružili su se i Jakov Gotovac te Boris Papandopulo. Druga polovica 20. stoljeća iznjedrila je pak ne
samo niz autora, nego i niz stilova kojima se pristupalo
obradbi popijevke.

Harfa, ti i ja
Doris Karamatić, harfa
Rođena u Splitu, živi u Zagrebu. Voli komunicirati o sebi u
trećem licu jednine. Ostaje nepoznato je li to zbog zavičaja
ili sadašnje adrese. Zbog velikog, skupog i nepraktičnog instrumenta nikad nije ostvarila karijeru uličnog svirača. Zato
se zaposlila u orkestru Gradskog kazališta Komedija. Kad
izađe iz orkestralne „rupe“, nastupa po svijetu i okolici. Uz red
priče i humora te red vrhunske glazbe, Doris opisuje povijest glazbe i osvrće se na današnje glazbene uratke. Većina
će se složiti da povijest glazbe i nije neka humoristična
tema, no kada je priča Doris Karamatić, akademski obrazovana harﬁstica i članica orkestra Gradskoga kazališta Komedija, uz jedan od najneuobičajenijih instrumenata - harfu,
glazbenom užitku nema kraja.

Suvremeni zvuk
Koprodukcija Hrvatske glazbene mladeži i Hrvatskog društva skladatelja nastala je 2019. godine za potrebe Muzičkog
biennalea Zagreb, međunarodnog festivala suvremene
glazbe. Program izvode Ana Batinica, ﬂauta & Aleksandar
Jakopanec, viola, za dobnu skupinu od 5. – 8. razreda u trajanju od 45 minuta.
To su moderirani koncerti na kojima glazbenici u neformalnom ozračju kroz pažljivo odabrane sadržaje približavaju
suvremenu glazbu najmlađoj populaciji:
• promatranje suvremene glazbe u poznatim kontekstima –
kratka šetnja kroz povijest glazbe, suvremena glazba i popularna glazba u međuodnosu;
• prikazivanje različitih tehnika sviranja na primjeru nekoliko instrumenata – ﬂauta, viola, električna gitara, udaraljke;
• interaktivni koncept uključuje djecu sudionike u raspravu
o omiljenim žanrovima i izvođačima, o poznavanju glazbe
i omiljenim žanrovima članova obitelji te u sudjelovanje u
izvedbi suvremene kompozicije s jednostavnim udaraljkama;
• žive izvedbe kraćih skladbi suvremene glazbe.

Karneval životinja
Ilin – Dime Dimovski, kontrabas; Alina Gubajdulina, violina;
Lovorka Moslavac, violina; Hrvoje Philips, viola; Vinko Rucner, violončelo; Ana Batinica, ﬂauta, piccolo; Ratko Vojtek,
klarinet; Julija Gubajdulina, klavir; Ruben Dalibaltayan, klavir; Filip Merčep, udaraljke.
Smanjeni sastav prilagođen je zvedbi u školskim prostorima.
Glavni dio izvedbe je Saint-Saënsova skladba, a svaki od 14
stavaka predstavlja jedan instrument ili instrumente kao
određenu životinju ili životinje. Nakon svakog stavka izvođač i/ili voditelj predstavit će svoje glazbalo mladoj publici,
pričajući o povijesti glazbala i njegovoj uporabi u klasičnoj,
ali i zabavnoj i narodnoj glazbi; u priču će biti uključen i
naglasak na matematičko-ﬁzički aspekt glazbe ili takozvanu
psiho-akustiku. Trajanje koncerta kao i sam scenarij prilagođen je dvjema dobnim skupinama (vrtić, 1-4 razred osnovne
škole), kako bi se postigla dinamičnija i zanimljivija atmosfera u kojoj bi se lakše ostvarila dječja koncentracija i potakla njihova mašta.
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Dolazimo k vama – glazba u mom kvartu
Zika, zika muzika
Lucija Stanojević priredila je interaktivnu i edukativnu priču
o čarobnom glazbenom putovanju za dob od 3-9 godina i u
trajanju od 45 minuta.
Svako kazalište, svaki vrtić, stan, park, svaka škola i kuća u
blizini ima čarobnu šumu. Za ulazak u čarobnu šumu potrebna je mašta. Što ako je mašta zaključana? Nema problema! Tu je velika čarobna vreća prepuna ključića raznih
boja i oblika koji jedva čekaju doći u ruke malim i velikim
sanjarima i maštarima. Uz pomoć mašte pretvorit ćemo sve
oko nas u čarobnu šumu.
Ljepota šume je u tome što svi pjevaju, plešu, sviraju, igraju
se i - ono najvažnije - sretni su.
Kako izgledaju pčele škakljalice? Kako zvuči duga? Vole li
pauci pjevati? Zašto žapci imaju štucavicu? Što rade ptičice
Tina i Romina?
Može li naše tijelo proizvoditi tonove? Koju melodiju najviše vole šumska bića? Tko su dva zagonetna lika na proplanku broj 25 i zašto oni jedini plaču u šumi? Tko je
gospon Šumofon? Što je zbor, a što orkestar i koliko su
važni za veselje u čarobnoj šumi?
Sve to, a i ponekog jednoroga, možete sresti ako krenete s
nama u muzikastično putovanje!
Zika Zika Muzikaaa!
Na kraju priče/predstave djeca mogu doći i isprobati instrumente i nacrtati likove iz priče.

Cabaret
Akademski solo pjevač Božo Peričić, glumac Gradskog kazališta Komedija, „postaje” i za Vas pripovijeda i pjeva priču
Kurta Weilla, spominjući se svih velikana, suvremenika spomenutog umjetnika te najpoznatijih songova tog razdoblja.

Glazbeni vremeplov u 60 minuta
Program je namijenjen djeci od 1.-4.razreda osnovne škole
Što je glazba? Otkad postoji? Koliko nam je važna i kako
utječe na nas? Što ili tko može proizvoditi zvuk? Posjedujemo li svi instrument i kako ga možemo koristiti? Koliko i
kako priroda inspirira ljude?
Odgovore na ova i još mnoga pitanja saznat ćemo kroz ovaj
interaktivni glazbeni vremeplov. U 60 minuta učenici će
postati članovi zbora, orkestra, benda,dirigenti i skladatelji.

Nakon toga putovanje će nastaviti sa svojim prijateljima,
učiteljima, obiteljima ili potpuno sami u tišini svoje sobe istražujući mogućnosti te divne umjetnosti - glazbe!
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Nagrada Ivo Vuljević
Gala koncert i svečana dodjela Nagrade
Ivo Vuljević za 2019.
Atrij palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
5. prosinca 2019. u 20.00 sati
Zagrebački solisti
Franjo Bilić, čembalo – dobitnik nagrade za 2018.
Program:
Johann Sebastian S. Bach:
Davor Bobić:
Edvard Grieg:

Koncert za čembalo i gudače u
d-molu, BWV 1052
Praizvedba (za solo čembalo)
Holberg suita, op.40

Proglašenje laureata za 2019. i uručenje nagrade
Hrvatska glazbena mladež kroz svoje dugogodišnje djelovanje pomaže, promovira i potiče napredak mladih glazbenika.
Otkrivajući nadarenost kod mladih, pruža im potporu u nastupanju, usavršavanju i pronalaženju njihovog puta do velike pozornice. Osim organiziranja koncertnih nastupa,
Hrvatska glazbena mladež od 1988. godine dodjeljuje i godišnju nagradu za najbolje ostvarenje mladih glazbenika u
tekućoj godini na kraju godine, ove godine 8. prosinca u
Atriju palače HAZU. Nagrada Ivo Vuljević sastoji se od diplome, novčanog iznosa i koncerta.
Nagrada je nazvana po počasnom predsjedniku Hrvatske
glazbene mladeži i dugogodišnjem direktoru Koncertne
dvorane Vatroslava Lisinskog Ivi Vuljeviću (1919.-1986.).
Prvi dobitnik Nagrade bio je danas glasoviti hornist Radovan Vlatković. Od tada dodijeljena je nizu mladih glazbenika solista i komornih ansambala, od kojih su mnogi
postigli vrijedne uspjehe u zemlji i inozemstvu.
Dosadašnji dobitnici Nagrade Ivo Vuljević: Radovan Vlatković, Lidija Horvat, Dejan Lazić, Katarina Krpan, Lovro Pogorelić, Anđelko Krpan, Monika Leskovar, Ana Vidović, Davor
Bobić, Martina Filjak, Ivana Bilić, Jadranka Gašparović, Renata Pokupić, Luka Vukšić, Matija Dedić, Krunoslav Babić, Zagrebački klavirski trio, Kvartet Porin, Valentina Fijačko, HGM

Jazz Orkestar Zagreb, Tomislav Mužek, Akademski duhački
kvintet, Udaraljkaški ansambl Bing Bang i Igor Lešnik, Petrit
Çeku, Luka Šulić, Pavao Mašić, Petra Kušan, Danijel Detoni,
Marin Maras, Ansambl Cellomania i Valter Dešpalj (posebno
priznanje u povodu 20. obljetnice nagrade), Aljoša Jurinić,
Srđan Bulat, Filip Merčep, Goran Jurić , Diana Haller, Kaja
Farszky, Marco Graziani, Ivan Krpan, Katarina Kutnar, Luka
Ljubas i Franjo Bilić.
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Natjecanja, nagrade i audicije
13. hrvatsko natjecanje plesača
suvremenog plesa Mia Čorak Slavenska
Natjecanje
6. - 8. prosinca 2019.
Centar za kulturu Trešnjevka
Proglašenje pobjednika i gala predstava u Centru za kulturu
Trešnjevka, 8. prosinca u 18.00 sati. Ulaz slobodan.
Natjecanje Mia Čorak Slavenska je godišnje natjecanje za
plesačice i plesače suvremenog plesa koje je Hrvatska glazbena mladež pokrenula s koreograﬁma Dinkom Bogdanićem i Desankom Virant. Svim natjecateljima dodjeljuju se
priznanja, a prema uspješnosti diplome, kristalne statue,
novčane nagrade, plaćeno sudjelovanje na ljetnim radionicama te nagrade sponzora. Natjecanja, seminari, radionice
te susreti mladih plesača i njihovih mentora imaju nezaobilaznu ulogu u motivaciji, navikavanju na javne nastupe i

podizanju kvalitete izvedbe darovitih pojedinaca u baletu.
Hrvatska glazbena mladež u suradnji sa Centrom za kulturu
Trešnjevka u Zagrebu organizira Natjecanje Mia Čorak Slavenska, čime želimo poticati zanimanje mladih ljudi za suvremeni ples – kako u smislu aktivnog i profesionalnog
plesanja, tako i u smislu stvaranja publike educirane za
umjetničke sadržaje. Natjecanje je dobilo ime prema najslavnijoj hrvatskoj baletnoj umjetnici, a održava se svake
druge godine. Svi korisnici programa HGM-a uz prethodnu
najavu mogu prisustvovati Gala koncertu - nastupu pobjednika natjecanja.

Audicije
Orkestar mladih EU, rok za prijave 10.10, 2019., audicija 23.
10. 2019.
Svjetski jazz orkestar Glazbene mladeži (datum audicije
naknadno)
World Youth Choir (datum audicije naknadno)
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Ostali programi
Međunarodni kulturni centar
Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu
Svjetsko mjesto susreta glazbene mladeži
1969.-2018. – pola stoljeća umjetničkog djelovanja. Cjelovitošću programa Međunarodni kulturni Centar u Grožnjanu
desetljećima privlači generacije umjetnika, mladih glazbenika, pedagoga i prijatelje umjetnosti i glazbe. Od osnutka
Međunarodnoga kulturnog centra u Grožnjanu više od 30
tisuća mladih i njihovih mentora iz 100 zemalja sudjelovalo
je u njegovim aktivnostima.
Od svibnja do listopada, u okviru programa MKC HGM održava se više od 40 radionica, 80 koncerata, seminari, simpoziji i natjecanja. U programu MKC HGM u Grožnjanu su, osim
glazbenika, svoje mjesto našli plesači, arhitekti, glumci,
skladatelji, slikari i brojne udruge mladih.
Dobrodošli u Međunarodni kulturni centar HGM
u Grožnjanu!

Ethno Croatia
Ethno je kombinacija seminara, koncerata i nastupa koja
glazbenicima pruža mogućnost međusobnog učenja različitih glazbenih kultura. To je životno iskustvo razmjene i prijateljstva kroz glazbu. Mreža Ethno kampova je dio mreže
JMI u Švedskoj, Danskoj, Belgiji, Ugandi, Hrvatskoj, Škotskoj i
Estoniji, koja okuplja više od 400 glazbenika iz cijeloga svijeta.
Svi glazbenici između 18 i 30 godina starosti, koje zanima
etno / folk / world music, a sviraju neki od akustičnih instrumenata ili pjevaju, dobrodošli su na međunarodni Ethno
kamp u Grožnjanu, tijekom kojega će se družiti s mladim
glazbenicima iz Indije, Švedske, Zambije, Jordana, Makedonije, Danske, Francuske, Belgije, Velike Britanije i Hrvatske te
učiti od njih o glazbi zemalja iz kojih ti sudionici dolaze.
Svaki polaznik mora pripremiti jednu tradicijsku pjesmu,
ples ili melodiju iz svoje zemlje te naučiti ostale polaznike.
Kako bi vam olakšali zadaću, tu su i mentori koji će pomoći
u aranžiranju i harmonizaciji kad zatreba. Pjesme
se uče, aranžiraju i uvježbavaju sredinom mjeseca srpnja u
Grožnjanu.
Nakon toga slijedi mala turneja – Solin, Slavonski Brod, Stubica i nastup na Međunarodnoj smotru folklora u Zagrebu.

Radionice se odvijaju svake godine u srpnju.
Info: www.hgm.hr i www.ethno-world.org

Stručne ekskurzije
Hrvatska glazbena mladež vodi vas u Beč, Salzburg, Eisenstadt, Cremonu, Milano ili Parmu. Destinacije su odabrane
zbog svog značaja i doprinosa glazbenom i kulturnom nasljeđu Europe.
Ekskurzije se organiziraju i dogovaraju sa svakom pojedinom školom u Republici Hrvatskoj.

Kulturni pokaz
Kulturni pokaz je članska iskaznica Hrvatske glazbene mladeži koja mladima od 14 do 30 godina pruža posebne pogodnosti u pohađanju raznovrsnih kulturnih programa koncerata, predstava, izložbi, kino-projekcija, muzeja te značajne popuste kod kupnje instrumenata,
glazbene opreme, nosača zvuka, knjiga te na putovanjima.
Vlasniku HGM Kulturnog pokaza osiguran je i besplatan
ulaz ili ulaz uz popust na sve programe Hrvatske glazbene
mladeži.
U suradnji sa svim vodećim kulturnim hrvatskim institucijama, HGM Kulturni pokaz osigurava popuste na kupnju
ulaznica (20 - 100%) za njihove priredbe.
HGM surađuje i s Hrvatskim hostelskim i ferijalnim savezom
na razvoju KulturHI pokaza koja dodatno osigurava povoljnije noćenje u više od 4000 Hostelling International hostela širom svijeta te omogućava ostvarivanje više od
100000 popusta u Europi, od toga oko 1000 i u Hrvatskoj.
Prijaviti se za KulturHI pokaz može u svim regionalnim uredima i omladinskim
hostelima HFHS -a, u uredima HGM-a te putem web stranica:
www.hgm.hr i www.hfhs.hr.
Uz iskaznice članovi dobivaju adresar institucija u kojima se
dobiva popust.
Sve informacije nalaze se na stranici:
www.hgm.hr/kulturni_pokaz.htm
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Ostali programi
Participacije:
Veliki ciklus HGM-a 5+: 150 kn.
Participacija za pojedinačni koncert je:
40 kn, a za grupe 35 kn.
Mladi za mlade:
25 kn osim za korisnike programa Velikog ciklusa HGM-a
5+; tada je, uz prethodnu rezervaciju, ulaz slobodan.
Glazbeni kalendar za malene: 120 kn.
Participacija za pojedinačni koncert je:
35 kn, a za grupe 30 kn.
Glazba u mom kvartu – nema participacije.
Voditelji su oslobođeni participacija.
Kontakti:
Hrvatska glazbena mladež, web: www.hgm.hr
Školski koncerti: Nicole Dah, tel.: +385 98 225 463,
e-mail: hrvatska.glazbena.mladez@gmail.com,
Organizator programa: Sandra Čule, tel.: +385 99 3126 563,
e-mail: hgm@hgm.hr,
Programi HGM-a realiziraju se uz potporu:
Ministarstva kulture Republike Hrvatske
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske
Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu.

Nakladnik:
Za nakladnika:
Urednica:
Graﬁčki dizajn:
Tisak:
Naklada:

Hrvatska glazbena mladež
Dubravka Dujmović Kušan
Erika Krpan
Zoran Kušan
Alfacommerce d.o.o.
2500 primjeraka
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