Летопис
Основне музичке школе „Вук Караџић“
из Лознице
за школску 2016/2017. годину

Лозница, 2017.

СЕПТЕМБАР
17. септембар:
Ученице трећег разреда гитаре, Васић Вања и Васиљевић Бојана, у класи
професорице Милице Ивановић, су учествовале на свечаном отварању Ургентног
центра Опште болнице у Лозници.

ОКТОБАР
3. октобар:
У Основној школи „Свети Сава“ у Липничком Шору, у сарадњи са Општом
болницом из Лознице, обележен је Међународни дан старијих особа који се,
одлуком Уједињених нација, обележава од 1991. године, са циљем наглашавања
важности осигуравања животне средине прилагођене потребама и способностима
становника треће доби. Пригодној свечаности која је уприличена овим поводом
допринели су ученици наше школе: Кузмановић Дејан, ученик трећег разреда
хармонике (класа: наставница Зорица Дражевић), Симеуновић Мила, ученик трећег
разреда гитаре (класа: професорица Милица Ивановић) и Ђурић Срђан, ученик
четвртог разреда саксофона (класа: професор Ненад Митровић).
26. октобар
У свечаној сали ОМШ „Вук Караџић“ у 18 часова ученици МШ "Живорад Грбић"
из Ваљева одржали су заједнички концерт са ученицима наше школе.

НОВЕМБАР
2. новембар
Вечерас је у концертној сали школе, са почеком у 18 часова, одржан редовни
Школски концерт, на ком је изведено укупно осамнаест инструменталних нумера.
9. новембар
Данас је, са почетком у 12 часова, одржан
свечани концерт поводом Дана школе, на
коме су изведене одабране тачке са свих
инструменталних одсека. Наступили су,
такође, и школски хор и оркестар, који су
под

управом

наставника

Ивана

Јовановића, уз сарадњу професорице Ане
Крстић, отворили концерт вокално-инструменталном нумером Химна Вуку
Караџићу, хорском композицијом Стевана Стојановића Мокрањца из давне 1897.
године, коју је за хор и оркестар прерадио професор наше школе, композитор Божо
Бановић.
5. новембар
У организацији Заједнице музичких и балетских школа Србије, у Сремским
Карловцима, у свечаној сали Карловачке гимназије, одржана је Смотра музичких
талената, на којој су ученици наше школе остварили веома запажене резултате:
1. Јован Ковић, шести разред хармонике, 1. награду
класа: Зорица Дражевић
2. Филип Самарџић, трећи разред хармонике, 2.
награду
класа: Обрад Каитовић
3. Јован Николић, четврти разред клавира, 3. награду
класа: Ана Јовановић

27. новембар

На међународном такмичењу "Акордеон фест" у Грацу,
ученици наше школе су остварили одличне резултате:
1. Самарџић Филип, 3. разред хармонике, лауреат
2. Станчић Огњен, 3. разред хармонике, прва награда
Класа: Обрад Каитовић

ДЕЦЕМБАР
10. и 11. децембар
На 24. Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике у Београду ученици су
постигли одличне резултате:
1. Јован Николић, 4. разред клавира, I награда
Наставник солфеђа: Иван Јовановић
2. Марија Драгутиновић, 5. разред клавира, I награда
3.

Ђурђина Спасојевић, 6. разред клавира, II награда

4. Ђурђица Ивановић, 5. разред виолине, III награда
Наставник солфеђа: Катарина Томић
12. децембар
Ученици наше школе, Јован Николић, ученик трећег разреда клавира у класи
наставнице Ане Јовановић, Мила Симеуновић, ученица другог разред гитаре и
Стефан Лазаревић, ученик трећег разред гитаре у класи наставнице Милице
Ивановић, Дејан Кузмановић, ученик трећег разред хармонике и Јован Ковић,
ученик петог разреда хармонике у класи професорице Зорице Дражевић и Андреа
Алимановић, ученица шестог разреда виолине у класи професорице Јоване Тасић
Антић, одржали

су данас мали концерт у галерији „Мина Караџић“ и тиме

улепшали церемонију проглашења и доделе награда спортистима године у
организацији Лозничких новости.
27. децембар
На такмичењу гитаре " Из женског угла" одржаног у Шапцу наши ученици су
постигли запажене резултате:
1. Милица Брезић, 3. разред гитаре, друга награда
2. Марина Катанић, 3. разред гитаре, трећа награда
3. Тамара Љубанић, 5. разред гитаре, трећа награда
Класа: Благоје Мелезовић
1. Стефан Лазаревић, 3. разред гитаре, друга награда
Класа: Милица Ивановић
29. децембар
У библиотеци Вуковог завичаја у Лозници ученици наше школе одржали су
Новогодишњи концерт са почетком у 17 часова. У концерту су уживали ученици
ОШ „Анта Богићевић“ са својим учитељима.
30. децембар
Данас је, са почетком у 12 часова, одржан Концерт за Деда
Мраза, за најмлађу публику. Концерт је био сачињен од
инструменталних тачака са различитих одсека и наступа
школског хора који је, под управом наставника Ивана
Јовановића и уз клавирску сарадњу ученика четвртог
разреда клавира, Јована Николића у класи Ане Јовановић,
извео новогодишњу песму „Деда Мраз“ у аранжману Боже
Бановића. По завршетку концерта, деци запослених у нашој
школи подељени су новогодишњи пакетићи.

ЈАНУАР
27. јануар
Данас је, у концертној сали наше школе, у 12 часова одржан свечани Светосавски
концерт посвећен обележавању школске славе, на коме су наступили хор са
Мокрањчевом Химном Светом Сави и најуспешнији ученици, представници свих
инструменталних одсека.

28, 29. и 30. jануар
На Mеђународном Такмичењу младих музичара у нашој земљи "Даворин Јенко" у
Београду у пет дисциплина (клавир соло, клавирски дуо, фагот соло, дувачки
инструменти соло и камерни ансамбли), наступио је Јован Николић, ученик
четвртог разреда клавира и освојио прву награду, Наталија Васиљевић, ученица
другог разреда клавира и освојила трећу награду

у класи наставнице Ане

Јовановић и Ђурђина Спасојевић, ученица шестог разреда клавира у класи
професорице Бојане Никић и освојила трећу награду.

ФЕБРУАР
28. фебруар
Данас је одржано преслушавање за Фестивал музичких и балетских школа Србије
који ће ове године бити одржан у Зрењанину. Одабрана је екипа школе сачињена
од осам чланова.

МАРТ
2. март
У оквиру 14. Међународног такмичења „Даворин Јенко“ у Београду, данас је
наступао ученик четвртог разреда саксофона, Срђан Ђурић, из класе професора
Ненада Митровића, уз клавирску сарадњу професора Боже Бановића. Срђан Ђурић
је извео Хеленску свиту Педра Итуралда и

Цигански дивертименто Феликса

Антонинија и освојио трећу награду.
9. и 10. март
Осмомартовски концерт солфеђа су организовали професори солфеђа из наше
школе Иван Јовановић, Драган Ђедовић, Јелена Тривковић и Катарина Томић.
Поред професора, организатора на концерту
су учествовали корепетитори, професори
који су припремили ученике за свирање
клавира и педагог школе као водитељ
програма. Планирани концерт је одржан у
два дана у сали школе.
Први део концерта одржан је 9. 3. 2017. године у 18.45 сати. Наступали су ученици
из класа Драгана Ђедовића и Катарине Томић. Гости на концерту били су ученици
из класа клавира Ане Јовановић и Бојане Никић. Корепетитор на концерту био је
Ђорђе Тошић.
Други део концерта је одржан 10.3.2017. године у 19.00 сати. Насупали су ученици
из класа Јелене Тривковић и Ивана Јовановића. Гости на концерту били су ученици
из класа клавира Ане Јовановић, Боже Бановића и Весне Максимовић.
Корепетитори на концерту били су наставник Никола Грујичић и ученик IV разреда
Јован Николић.

11. март
Данас је у оквиру 14. Међународног такмичења „Даворин Јенко“ у Београду
наступила Ива Велетић, ученица трећег разреда флауте у класи наставнице Еме
Мирчетић. Ива је и успешно извела дело Швајцарски пастир Пјетра Морлакија, уз
клавирску пратњу проф. Боже Бановића и Плес козе, Артура Хонегера,
композицију за соло флауту. Међународни жири је Иви доделио трећу награду.
13. март
У концертној сали наше школе, вечерас је у 18 часова одржан концерт клавирског
одсека на коме су успешно наступила двадесет пет ученика из класа професора
Боже Бановића, Ане Јовановић, Бојане Никић, Весне Максимовић, Наташе Турнић
Ђорђић, Ђорђа Тошића и Николе Грујичића.
14. и 15. март
На такмичењу ученика Основних музичких школа „Бинички“ у Београду у
дисциплини клавир учествовале су две ученице наше школе: Андреа Драгићевић,
3. разред у класи професорице Весне Максимовић и Невена Илић, 5.разред, у класи
професора Ђорђа Тошића и освојиле трећу награду.
15. март
Данас је, у организацији теоретског одсека, у нашој школи одржано 3. школско
такмичење из солфеђа, уз учешће великог броја ученика, из класа професорица
Јелене Тривковић и Катарине Томић, као и професора Ивана Јовановића и Драгана
Ђедовића.
19. март
У свечаној сали Митровачке гимназије у Сремској Митровици отворен је Sirmium
Music Fest на којем су учествовале и две ученице другог разреда клавира које је
припремила професорица Ана Јовановић и освојиле запажене резултате. Наталија
Васиљевић освојила је прву награду а Александра Симмић другу награду. Реч је о

интернационалном фестивалу пијанизма у организацији Удружења

“Gradus ad

Parnasum” под покровитељством Града Сремска Митровица.
25. март
На такмичењу у дисциплинама солфеђа и теорије музике „Viva la Musica“ насталог
2009. године на иницијативу већа солфеђа Основне музичке школе „Петар
Кранчевић“ у Сремској Митровици, ученици наше школе остварили су изузетне
резултате. Ђурђина Спасојевић, ученица 6. разреда клавира освојила две прве
награде из солфеђа и теорије музике код професорице Катарине Томић и Ана
Раднић, ученица 5.разреда клавира, освојила је прву награду код професора
Драгана Ђедовић.
26. март
У периоду од 23. до 26. марта, у Етно селу „Станишићи“ поред Бијељине, одржан је
Други интернационални фестивал музике „Примавера“, који су организовали
Удружење грађана „Музички умјетници Семберије“ и Музичка школа „Стеван
Стојановић Мокрањац“ из Бијељине. На фестивалу је учествовало око 400
такмичара из 60 музичких школа из целог региона, а нашу школу су успешно
представљали Стефан Лазаревић, ученик 3. разреда гитаре освојивши другу
награду, Вања Васић, ученица 3.разред гитаре освојивши трећу награду у класи
професорице Милице Ивановић и Тамара Љубичић, ученица 5. разреда гитаре и
освојила другу награду у класи професора Благоја Мелезовића.

31. март
На трећем по реду Фестивалу Словенске музике који се, у организацији Удружења
музичких и балетских педагога Србије, по угледу на истоимени московски
фестивал, одржава у Београду, ове године су нашу школу представљали следећи
ученици и остварили одличне резултате:
1. Дејан Кузмановић, 3. разред хармонике, прва награда

2. Јован Ковић, 5. разред хармонике, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
1. Филип Самарџић, 3. разред хармонике, прва награда
Класа: Обрад Каитовић
1. Ђурђица Ивановић, 5. разред виолине, трећа награда
Класа: Смиљана Кривокапић
Корепетитор: Никола Грујичић

АПРИЛ
1.април
На шестом по реду Фестивалу гудача, који се одржава у организацији Музичке
школе „Михаило Вукдраговић“ из Шапца, успешно су наступиле ученице гудачког
одсека наше школе. У класи професорице Снежане Зарић и корепетитора Наташе
Турнић Ђорђић, Андреа Деспотовић, ученица другог разреда виолине, освојила је
прву награду и Кристина Уриегас, ученица четвртог разреда виолине је освојила
другу награду. У класи професорице Ане Крстић и клавирску сарадњу Николе
Грујичић ученица првог разреда виолине, Гала Тадић је освојила прву награду.
6. април

Ученице наше школе, Вања Васић и Ива Ристановић у класи
професорице гитаре Милице Ивановић, отвориле су изложбу
слика Лазара Возаревића у галерији Мића Поповића.

8. април
Удружење

хармонике „Акордеон“ из Београда је организовало други по реду

Београдски Фестивал Хармонике са идејом окупљања ученика, студената,
наставника, концертних уметника и предавача из земље и иностранства да кроз

концертну, уметничку, научну и стручну делатност представи јавности у земљи и
иностранству најрепрезентативнија дела светске и домаће музичке литературе
писане за хармонику. На овом фестивалу ученици наше школе у класи
професорице Зорице Дражевић су остварили одличне резултате: Дејан Кузмановић,
ученик 3. разреда хармонике и Вељко Павловић, ученик 4. разреда хармонике су
освојили прву награду, а Јован Ковић, ученик 5. разреда хармонике другу награду.
9. април
У периоду од 25. марта до 9. априла одржано је Републичко такмичење ученика
музичких и балетских школа Србије. На такмичењу је учествовало 12 ученика са
дувачког и одсека клавира остваривши одличне резултате:
1. Срђан Ђурић, 4. разред саксофона, лауреат
Класа: Ненад Митровић
2. Александра Симић, 2. разред клавира, прва награда
Класа: Ана Јовановић
3. Наталија Васиљевић, 2. разред клавира, прва награда
Класа: Ана Јовановић
4. Јован Николић, 4. разред клавира, прва награда
Класа: Ана Јовановић
5. Андреа Драгићевић, 3. разред клавира, друга награда
Класа: Весна Максимовић
6. Ђурђица Ивановић, 5. разред виолине, друга награда
Класа: Смиљана Кривокапић
7. Ђурђина Спасојевић, 6. разред клавира, друга награда
Класа: Бојана Никић
8. Алексеј Зечевић, 3. разред клавира, трећа награда
Класа: Бојана Никић
9. Марија Пајић, 5. разред клавира, трећа награда
Класа: Бојана Никић
10. Ива Велетић, 3. разред флауте, похвала
Класа: Ема Мирчетић
11. Мартина Митровић, 4. разред флауте, похвала
Класа: Ема Мирчетић
12. Катарина Томић, 5. разред клавира, похвала
Класа: Божо Бановић

На 22. републичком такмичењу камерне музике, гудача и гитаре Србије у
организацији Удружења Музичких и балетских педагога Србије учествовали су
ученици са гудачког одсека и остварили следеће резултате:
Игор Мигић, 2. разред виолине, прва награда
Класа: Смиљана Кривокапић
Дијана Митрић, 2. разред виолине, друга награда
Класа: Јована Тасић Антић
Јована Матић, 5. разред виолине, друга награда
Класа: Маријана Цогољевић
Мирослава Матић, 6. разред виолине, похвала
Класа: Маријана Цогољевић

22. април
У организацији удружења музичких и балетских педагога Србије, данас је у
Београду одржано Треће међународно такмичење из солфеђа, на ком су ученице из
класе професорице Катарине Томић оствариле значајне успехе:
1. Ђурђица Ивановић, 5. разред виолине, прва награда
2. Марија Драгутиновић, 5. разред клавира, трећа награда
3. Ђурђина Спасојевић, 6. разред клавира, трећа награда
23. април
На Деветом међународном фестивалу „Дани хармонике“ које се одржава у
организацији Основне музичке школе „Корнелије Станковић“ из Угљевика (Босна
и Херцеговина), ученици наше школе остварили су веома запажене резултате:

1.Павловић Вељко, 4. разред хармонике, прва награда
Класа: Зорица Дражевић

1. Самарџић Филип, 3. разред хармонике, прва награда
2. Симић Предраг, 4. разред хармонике, прва награда
3. Станчић Огњен, 3. разред хармонике, друга награда
Класа: Обрад Каитовић
24. април
У оквиру 15. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ из
Уба, забележен је успешан наступ ученика клавирског одсека, који су освојили
следеће награде:
1. Николина Глигорић, 3. разред клавира, прва награда
2. Лука Петровић, 2. разред клавира, друга награда
Класа: Ђорђе Тошић
1. Дариа Опачић, 2. разред клавира, друга награда
Класа: Никола Грујичић
1. Ана Раднић, 5. разред клавира, друга награда
Класа: Божо Бановић
1. Милица Аврамовић, 6. разред клавира, трећа награда
Класа: Бојана Никић
19. и 26. април
У свечаној сали наше школе одржан је семинар „Наставник и ученик у процесу
каријерног вођења и саветовања“. Предавачи на семинару били су др Мирјана
Николић, професор струковних студија за област психолошке науке и Мирко
Марковић, професор филозофије. Циљ семинара је развијање, планирање и
примена свеобухватних програма каријерног вођења и саветовања заснованих на
раелним потребама ученика у процесу планирања каријере. Учесници семинара
добили су по 16 сати стручног
усавршавања ван установе.

26. април
Вечерас је у Концертној сали школе, са почеком у 18 часова, одржан редовни
Школски концерт, на ком је изведено укупно десет инструменталних нумера.
27. април
Данас је одржано друго преслушавање за Фестивал музичких и балетских школа
Србије који ће ове године бити одржан у Зрењанину. Одабрана је екипа школе
сачињена од осам чланова.

MAJ
11. и 12. мај
У свечаној сали школе наши ученици су одржали промотивни концерт ученицима
првог и другог разреда ОШ „Јован Цвијић“
11. мај
Ученици наше школе одржали су данас
концерт као гости Музичке школе „Живорад
Грбић“ у Ваљеву. Наступили су најуспешнији
ученици свих инструменталних одсека и камерни ансамбли.
13. мај
Данас су ученици наше школе наступили на 61. Фестивалу музичких и балетских
школа Србије, чији је домаћин ове године била

Музичка школа „Јосиф

Маринковић“ из Зрењанина. Са великим успехом на овогодишњем Фестивалу
представили су нас:

I КАТЕГОРИЈА - ЕКИПА СОЛИСТА, ПРВА НАГРАДА
1. Кузмановић Дејан, 3. разред хармонике, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
2. Пајић Марија, 5. разред клавира, прва награда
Класа: Бојана Никић

3. Ђурић Срђан, 4. разред саксофона, прва награда
Класа: Ненда Митровић
Корепетитор: Божо Бановић
4. Алимановић Андреа, 6. разред виолине, друга награда
Класа: Јована Тасић Антић
Корепетитор: Никола Грујичић
II КАТЕГОРИЈА - КАМЕРНИ АНСАМБЛИ, ДРУГА НАГРАДА
Трио гитаре: Васић Вања, Лазаревић Стефан, Васиљевић Бојана, 3.разред гитаре
Класа: Милица Ивановић
15. мај
На Фестивалу „Исидор Бајић“, Распеване струне који се, у организацији Музичке
школе „Исидор Бајић“ одржава у Новом Саду, нашу школу представљали су
Андреја Маринковић, ученица четвртог разреда виолине у класи професорице
Маријане Цогољевић и освојила 3. награду и Кристина Уриегас, ученица четвртог
разреда виолине у класи професорице Снежане Зарић и освојилатрећу награду.
Ученици су наступили уз клавирску сарадњу наставнице Наташе Турнић Ђорђић.
18. мај
Ученици наше школе су наступили на свечаном концерту поводом 60. година
постојања музичке школе у Зворнику која је на почетку оснивања била издвојено
одељење Музичке школе „Вук Караџић“.
20. мај
На петом по реду фестивалу гитаре „Згитар“, који се одржава у организацији
Основне музичке школе „Војин Комадина“ у Зворнику, наступили су ученици наше
школе и освојили следеће награде:
1. Тамара Љубанић, 6.разред гитаре, II-1. награда
2. Марина Катанић, 3.разред гитаре, трећа награда
Класа: Благоје Мелезовић

24. мај
У свечаној сали школе вечерас је одржан изузетан концерт бивше ученице наше
школе, Андријане Пантић из класе професорице Еме Мирчетић, ученице првог
разреда МШ „Исидор Бајић“. Многобројна публика имала је прилику да ужива у
солистичким нумерама, изузетним интерпретацијама остварења Шопена, Моцарта,
Чајковског, Хендла, Доплера, Зграја, уз клавирску сарадњу професорице Марије
Ђокић.
На такмичењу "Млади виртуоз" које се одржава у организацији Основне
музичке школе „Петар Коњовић“ у Београду, данас је ученик 3. разреда хармонике,
Филип Самарџић, у класи професора Обрада Каитовића освојио је прву награду,
лауреат. У класи виолине, професорице Ане Крстић учествовале су три ученице и
освојиле следеће награде:
Гала Тадић, 1. разред виолине, прва награда
Ања Петровић, 2. разред виолине, друга награда
Леонтина Властелица, 3. разред виолине, друга награда
Ученице су на овом такмичењу наступиле уз клавирску сарадњу професора Николе
Грујичића.
Данас су ученици наше школе одржали мини концерт поводом Дана
библиотеке Вуков завичај. На концерту су наступили Андреја Алимановић, Ива
Ристановић, Вељко Павловић и бивша ученица наше школе Андријана Пантић.
26. мај
У свечаној сали наше школе, матуранти клавира у класи професорице Бојане
Никић, Ђурђина Спасојевић и Милица Аврамовић, приредиле су

изузетно

концертно вече.
27. мај
На 14. такмичењу хармоникаша у Лазаревцу „Мајски сусрети“ ученици 4. разреда
хармонике, Вељко Павловић, 5. разреда хармонике Јован Ковић освојили су

лауреате, а Дејан Кузмановић, ученик 3.разреда хармонике освојио је прву награду.
Ученици су у класи професорице Зорице Дражевић.
28. мај
У оквиру Ђачког Вуковог сабора, у Бањи Ковиљачи наступила је Филхармонија
младих, а у оквиру њиховог концерта и ученици наше школе: Ива Велетић
(флаута), Вељко Павловић (хармоника), Јован Ковић (хармоника), Предраг Симић
(хармоника), Леонтина Властелица (виолина), Ђурђица Ивановић (виолина),
Андреа Алимановић (виолина), Трио гитаре: Стефан Лазаревић, Вања Васић и
Бојана Васиљевић.
31. мај
Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву ове године осми пут
организује Интернационални фестивал хармонике Акордеон арт, манифестацију по
којој су Музичка академија и Универзитет постали препознатљиви на домаћем и
међународном плану. Нашу школу на овом фестивалу на најбољи начин
представио је ученик 4. разреда хармонике, Предраг Симић, у класи професора
Обрада Каитовића, освојивши лауреат.

ЈУН

7. јун
Вечерас је, са почетком у 18 часова, у сали школе одржан завршни годишњи
концерт наших ученика, на ком су наступили најуспешнији солисти, који су ове
године на такмичењима освојили највећи број награда. Концерт је отворен нумером
Црна ноћи, у извођењу школског хора, под управом професора Ивана Јовановића.
Након наступа солиста присутна публика, која је до последњег места испунила
школску салу, имала је прилику да, у извођењу школског оркестра под управом
професорице Ане Крстић, чује композицију Хауријев покретни дворац од
Хисаишиа, у аранжману професора наше школе, композитора Боже Бановића. На

завршетку концертне вечери уследила је додела диплома најуспешнијим
ученицима и ђаку генерације, Ђурђини Спасојевић, ученици клавира у класи
професорице Бојане Никић.

