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Poštovani suradnici, 

U trenucima kada se svi zajedno suočavamo sa situacijom u kojoj je teško predvidjeti 
što očekivati i što nam ovo vrijeme nosi, želja nam je poručiti da smo tu uz vas, i za vas. 
U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite te mjera predostrožnosti u 
vezi postupanja tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo, Hrvatska glazbena mladež do daljnjeg sve programe javnog okupljanja koji 
su planirani u narednom periodu (razgovori, konferencije, koncerti, radionice, i slično), a 
odnose se na mladu publiku, prenosi putem svog Youtube kanala -Jeunesses Musicales 
Croatia - https://www.youtube.com/channel/UCbjB9K0PDw7_-NgpOa93IzA/videos pod 
nazivom Umjetnost na dlanu. 

O novim terminima događanja pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Do tada, svima zain-
teresiranima na raspolaganju su vam linkovi i materijale iz naše baze podataka, a veza-
no za nastavu glazbene kulture i umjetnosti, koji bi vam pomogli i olakšali nastavu na 
daljinu. Molimo vas da nam se direktno obratite, a možete nas pratiti i na našim društ-
venim mrežama i web stranicama – www.hgm.hr i https://www.facebook.com/jmcroatia/ 

Kako smo naše programe pripremili sa znanjem, pažnjom i ljubavlju, sa željom da prib-
ližimo glazbu našoj mladoj publici, puni optimizma, u istom tonu potičemo vas i vašu 
djecu i mlade da pogledate programe koje smo u suradnji sa vodećim ustanovama u 
kulturi, orkestrima i ansamblima za vas pripremili. Iako su većina manifestacija i kon-
cerata otkazani, a kultura i obrazovanje se suočavaju s velikim izazovima, vjerujemo da 
svijet ipak ne može - i ne treba stati. 
U današnjem načinu i ritmu života, vjerujemo da ćemo se brzo oporaviti. Ako vam u 
tome možemo pomoći mi ili naši suradnici, javite nam se direktno, putem društvenih 
mreža, e-maila. Stojimo na raspolaganju i biti će nam drago ako možemo pomoći. 

Vaša, 
Hrvatska glazbena mladež

https://www.youtube.com/channel/UCbjB9K0PDw7_-NgpOa93IzA/videos
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Program:
Natječaji:
20. 1.- 9. 4. 2021. Rok za dostavu likovnih radova na

Natječaj Radost slikanja uz glazbu Tjedna glazbe za djecu i mlade – Holst: Planeti! 
Gustav Holst: Planeti, op 32

Uz multimedijalne koncerte Zagrebačke filharmonije, a u okviru Tjedna glazbe, uključite 
se i u programe Radost slikanja uz glazbu 

Tjedan glazbe je program za mladu publiku koju Hrvatska glazbena mladež, Zagrebač-
ka 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 120000 djece predškolske dobi te učenika osnovnih i srednjih škola Za-
greba 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 nastavni-
ka Osim brojnih nagrada najbolji radovi izlažu se na izložbi u Koncertnoj dvorani Vatro-
slava Lisinskog u okviru Tjedna glazbe. 

Natječaj: 
Početkom svake školske godine Hrvatska glazbena mladež raspisuje natječaj za najus-
pješnije likovno ostvarenje inspirirano slušanjem glazbe.  Ove godine tema su  Planeti 
Gustava Holsta i to:
Mars, donositelj rata
Venera, donositeljica mira
Merkur, krilati glasnik
Jupiter, donositelj sreće
Saturn, donositelj starosti
Uran, čarobnjak
Neptun, mistik
Kroz izvedbu odlomaka Planeta u interpretaciji Zagrebačke filharmonije vodit će nas 
Ante Radonić, astronom i dugogodišnji voditelj Planetarija zagrebačkog Tehničkog 
muzeja.
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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 prošlog stoljeća, iznimno zanimljivim 
razdobljem, koje je donijelo velike promjene kako na području glazbe, tako i slikarstva 
te poezije. Članovi ocjenjivačkog suda su glazbenici, likovni umjetnici, glazbeni i likovni 
pedagozi, likovni kritičari i publicisti.  Radove za natječaj moguće je donijeti ili poslati 
najkasnije do 09. travnja 2021. godine na adresu: Hrvatska glazbena mladež - (c/o Kon-
certna direkcija Zagreb), Ulica Kneza Mislava 18, 10000 Zagreb. 

Uvjeti natječaja: 
1. Na natječaj svoje likovne radove mogu poslati svi polaznici vrtića te učenici osnovnih 
i srednjih škola Republike Hrvatske; 
2. Svako dijete, svaki učenik može se natjecati s jednim likovnim djelom; 
3. Radovi mogu biti realizirani u svim likovnim i grafičkim tehnikama; 
4. Na poleđini rada potrebno je napisati: ime i prezime učenika autora, razred koji po-
hađa, ime vrtića/škole, grad, adresu i broj telefona škole, ime i prezime odgajatelja/nas-
tavnika – 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. 
5. 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 i još mnogo drugih nagrada. U skladu sa epidemiološkim mjerama nagrađeni i 
najuspješniji radovi bit će izloženi online a nagrade će dobitnicima biti dostavljene 
poštom.



Umjetnost na dlanu 5
Sezona 2020./2021.

Koncerti:

Mladi za mlade:

26.02.2021. 
Ciklus Mladi za mlade – live stream na Youtube kanalu
KDVL, Mala dvorana, 20:00 sati
Laureati natjecanja Lions Grand Prix-a
Matej Mijalić, violina
Gabriela Hrženjak, sopran
Emanuel Ivan Puček, glasovir
Jana Pelikan, violina

16.03.2021. 
Ciklus Mladi za mlade - live stream na Youtube kanalu Hrvatske glazbene mladeži
KDVL, Mala dvorana, 20:00 sati
Veronika Čiković, harfa

Iz Ciklus-a HGM-a 

ožujak 2021. – snimamo
travanj 2021. - na Youtube kanalu Hrvatske glazbene mladeži 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
Opere o zemljama dalekog istoka
Giacomo Puccini: Madam Butterfly, odlomci iz opere
      Turandot, odlomci iz opere
Solisti, zbor i orkestar HNK iz Zagreba
Josip Šego, dirigent
Dražen Siriščević, moderator

26. i 27.04.2021. – snimamo
svibanj - na Youtube kanalu Hrvatske glazbene mladeži
Tjedan glazbe za mlade: Beethoven -Glazba Titana
KDVL, Velika dvorana, 
Zagrebačka filharmonija
Mo. Tonči Bilić
Dražen Sirišćević, moderator
Ludwig van Beethoven – izbor iz simfonija (III, IV, V, VI)
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Glazba u mom kvartu- dolazimo k vama

28.2.2021. na Youtube kanalu Hrvatske glazbene mladeži
- Priča o glasoviru/Katarina Krpan
- Gudački kvartet Porin
- Gudački kvartet Sebastian

Preporuke

Koncerti su dio edukativnog ciklusa za djecu osnovnih i srednjih škola. Projekt je ostvar-
en suradnjom Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske glazbene mladeži.

Misija glazba – Od klasike do jazza - https://www.youtube.com/watch?v=oEt8UPWSsMo

M.P. Mussorgsky – Slike s izložbe - https://www.youtube.com/watch?v=PK7P49r4FGI

U suradnji s Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu live-stream  na Youtube kana-
lu https://www.youtube.com/channel/UCYSSh10xAUDYlMl-Ja7HA3w/videos 14.04.2021.

Gaetano Donizetti: Ljubavni napitak, Dvorana Blagoje Bersa na MA Zagreb
Izvođači: Studenti pjevanja Giorgia Suriana, Korepetitorica Lana Bradić- 

zagrebačka
filharmonija

GLAVNI SPONZOR

https://www.youtube.com/watch?v=oEt8UPWSsMo
https://www.youtube.com/watch?v=PK7P49r4FGI
https://www.youtube.com/channel/UCYSSh10xAUDYlMl-Ja7HA3w/videos
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