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GLAZBENI VREMEPLOV

ROĐEN NA DAN:

3. svibnja

BING CROSBY
(3. svibnja 1904., Tacoma - 14. listopada 1977., Madrid)

Bio je američki pjevač i filmski glumac.
Svjetsku popularnost stekao je u glazbenim filmovima
Carski valcer i Najveći pjevač Amerike.
Oscarom je nagrađen 1944. g. za ulogu u filmu Idući
svojim putem.
Tvorac je pjevačkog stila koji su kasnije preuzeli
Frank Sinatra i Dean Martin.

Pssst…
U hrvatskom
prepjevu,
pjesmu
Bijeli Bozic
izvodi
Crvena
jabuka.

GLAZBENA PREPORUKA!
I. Berlin: White Christmas
Crvena jabuka: Bijeli Božić

Pjesmu White Christmas napisao je Irving Berlin, navodno
1940. g. za vrijeme boravka u toploj Kaliforniji!
Svojoj tajnici je rekao:
“Upravo sam napisao najbolju pjesmu koju sam ikad
napisao.
Zapravo, napisao sam najbolju pjesmu koju je ikad itko
napisao!”
Pjesmu je prvi put u javnosti izveo Bing Crosby u svom
NBC showu The Kraft Music Hall, na Božić, 1941. g.
Pjesmu je snimio 29. svibnja 1942. g., te se pojavila se u
filmu Holiday Inn i iste godine osvojila Oscara za najbolju
pjesmu.
1954. g. snimljen je i film Bijeli Bozic u kojem glume
Bing Crosby i Danny Kaye.
Crosbyjeva verzija pjesme prodana je u više od 50 milijuna
kopija, najviše od svih izdanih pjesama.
Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, pjesma je postala
najprodavaniji singl svih vremena. Također, u Ginnessovoj
knjizi rekorda su i ostale verzije pjesme, njih oko 500 na
različitim jezicima, s više od 100 milijuna kopija.

SVEZAK 1, IZDANJE 1
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ROĐEN NA DAN:

3. svibnja

MAKSIM MRVICA
(3. svibnja 1975., Šibenik)

U Šibeniku je završio osnovnu i srednju glazbenu
školu.
Već kao devetogodišnjak počinje javno nastupati,
a s nepunih dvanaest godina svirao je svoj prvi
koncert s orkestrom.
1993. g. upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu i
studira u klasi prof. Vladimira Krpana, kod kojega
je 1998. g. diplomirao s odličnim uspjehom.
Usavršavao se u Budimpešti i Parizu.
Nastupao je u svim većim hrvatskim gradovima te
u velikim svjetskim glazbenim središtima.

Izvodi klasike u crossover varijantama,
spajajući ih s elektroničkom glazbom i
iznimno je popularan na Dalekom Istoku.

GLAZBENA PREPORUKA!
Maksim Mrvica: album

The Piano Player

Pssst…
Put ka svjetskom
uspjehu započeo
je kad ga je uočio
Tonči Huljić i
dogovorio mu
sastanak sa
agentom Melom
Bushom.
On je prepoznao
Maksimov
enormni
potencijal da se
približi ljubiteljima
klasične,
crossover i pop
glazbe.

2002. g. dobio je
Porina za najbolji
album u kategoriji
klasične glazbe.
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GLAZBENI VREMEPLOV

ROĐEN NA DAN:

7. svibnja

PETAR ILJIČ ČAJKOVSKI
(7. svibnja 1840., Votkinsk - 6. studenoga 1893., Sankt Peterburg)

Bio je ruski skladatelj i jedan od najvećih skladatelja
romantizma.
Studirao je na petrogradskom Konzervatoriju, a predavao je
harmoniju na Konzervatoriju u Moskvi i pisao glazbene kritike.

Pssst…
U simfonijskoj
pjesmi Vojvoda,
Čajkovski prvi
puta u povijesti
glazbe koristi
glazbalo čelesta,
a najpoznatije je
u Plesu šećerne
vile iz baleta
Orašar.

Materijalnu neovisnost i boravak u inozemstvu omogućila mu je
Nadežda von Meck, koja ga je uzdržavala, a njihovo dopisivanje
važan je izvor podataka o stvaralačkom radu i estetskim pogledima
Čajkovskoga.
Nastupao je kao dirigent vlastitih djela po cjelom Ruskom Carstvu,
Europi i SAD-u.

GLAZBENA PREPORUKA!
P. I. Čajkovski:
Koncert za klavir i orkestar
u b-molu, 1. st.,
balet Orašar: Ples šećerne vile

Među njegovim najpoznatijim djelima su:
opere Pikova dama i Jevgenije Onjegin,
baleti Labuđe jezero, Orašar i Trnoružica,
Koncert za klavir i orkestar u b-molu, br.1,
Koncert za violinu i orkestar,
te VI. simfonija, Patetična.

SVEZAK I, IZDANJE 4
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ROĐEN NA DAN:

9. svibnja
GIOVANNI PAISIELLO

(9. svibnja 1740., Taranto - 5. lipnja 1816., Napulj )

Bio je operni skladatelj.
Neko vrijeme je živio u Napulju,
gdje su djelovali popularni
skladatelji Niccolò Piccinni,
Domenico Cimarosa i Pietro
Guglielmi.
Na njihov uspjeh bio je
očajno ljubomoran, iako
su njegove brojne opere
bile uspješne.

Pssst…
Njegova
najpoznatija arija
je Nel cor più
non mi sento
iz opere
La Molinara,
koju je
Beethoven
učinio
besmrtnom kada
je napisao
varijacije koje se
temelje na
melodiji
spmenute arije.

Na poziv ruske carice Katarine II,
preselio se u Sankt Peterburg te
tamo nastaje njegovo remek-djelo,
opera Seviljski brijač, koja je uskoro
postala slavna.
Kada je 1816. g. Gioachino Rossini
postavio svog Seviljskog brijača,
Paisiellovi obožavatelji su poludjeli i
nahrupili na pozornicu.
Danas se Rossinijev Seviljski brijač
smatra njegovom najboljom operom,
dok je Paisiellov zaboravljen.
Na neki način mu se vratilo to,
što je u prošlosti Paisiello preradio
Pegolesijev intermezzo La serva
padrona i tako je njegova verzija
postala popularnija od Pergolesijeve.

GLAZBENA PREPORUKA!
G. Paisiello: La serva padrona
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GLAZBENI VREMEPLOV

ROĐEN NA DAN:

11. svibnja

JOSIP ŠTOLCER—SLAVENSKI
(11. svibnja 1896., Čakovec - 30. studenoga 1955., Beograd)
Studirao je glazbu u Budimpešti i Beču.
Živio je i radio u Budimpešti, Zagrebu, Beogradu, Parizu i Pragu.
Poslije Drugog svjetskog rata radio je kao profesor kompozicije
na Muzičkoj akademiji u Beogradu.
U svojim djelima je koristio autohtonu narodnu glazbu iz svog
rodnog kraja - Međimurja. Još kao budimpeštanski student
upoznao se s etnomuzikološkim istraživanjima mađarskih
skladatelja Zoltana Kodályja i Bele Bartóka, pa se pod njihovim
utjecajem i sam okušao u obrađivanju tradicijskih napjeva.
Skladao je za orkestar, komorne sastave, glasovir, pjevačke
zborove i solo pjevače.

Pssst…
Pjesme
inspirirane
međimurskim
melosom:

GLAZBENA PREPORUKA!
J. Štolcer - Slavenski: Zvira voda

Voda zvira
iz kamena
(1916.)
Romarska
popevka
(1922.)
Ftiček veli

- Postao je međunarodno poznat 1924. g. na Festivalu suvremene glazbe u
Donaueschingenu, gdje je osvojio prvu nagradu svojim I. gudačkim kvartetom.
- Bio je jedan od prvih članova Međunarodnog društva za suvremenu muziku.
- Aktivno je surađivao s folklornim Hrvatskom društvom Međimuraca u Beogradu.
- Potkraj života odlikovan je Ordenom za zasluge za narod I. reda.
- U čast Slavenskom, 1970. g. je osnovana Vjesnikova
godišnja nagrada za glazbu Nagrada Josip Štolcer
Slavenski.
- Na njegovu je rodnu kuću 1966. postavljena spomen-ploča.
- Od 1973. u Čakovcu se upriličuje Majski muzički memorijal
Josip Štolcer Slavenski.
- U čakovečkom Muzeju Međimurja postavljena je Memorijalna
soba Josipa Štolcera Slavenskog, s dijelom njegove
glazbene i druge ostavštine.

- Od 1982. g. njegovo ime nosi i čakovečki Pjevački zbor.

SVEZAK I, IZDANJE 4
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ROĐEN NA DAN:

15. svibnja
CLAUDIO MONTEVERDI

(15. svibnja 1567., Cremona - 29. studenoga 1643., Venecija)

Bio je instrumentalist i pjevač na dvoru u Mantovi,
te glazbeni ravnatelj crkve Sv. Marka u Veneciji.
Posljednji je veliki majstor talijanskog
renesansnog madrigala i prvi izraziti operni
dramatičar baroka.
Sačuvana operna djela

Skladao je desetak opera,
ali je sačuvan samo manji
dio.
Orfej, Tužaljka iz opere Arijana,
Uliksov povratak u domovinu i
Krunidba Popeje, kojom je
položio temelje talijanskoj
baroknoj operi.
Svojim djelima napravio je
prijelaz iz glazbene renesanse u
barok.
Utjecaji Monteverdijeva stila
protežu se preko venecijanske i
rane napuljske operne škole sve
do Händela.

GLAZBENA PREPORUKA!
C. Monteverdi:
opera Orfej

Pssst…
Škotski skladatelj
Gareth Wilson
(rođen 1976.),
kompletirao je
Arijaninu tužaljku,
koja je izvedena
na King's
Collegeu,
(London
University),
29. studenoga
2013. g.,
povodom 370-te
godišnjice
Monteverdijeve
smrti.
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GLAZBENI VREMEPLOV

ROĐENA NA DAN:

17. svibnja
ZINKA KUNC MILANOV

(17. svibnja 1906., Zagreb - 30. svibnja 1989., New York)

Proslavljena hrvatska operna diva,
već je s petnaest godina imala tako
dobro postavljen glas da je mogla
pjevati visoki Cis.
Njezina profesorica, Milka Trnina,
odmah je uočila kakvo se bogatstvo
krije u glasu njezine učenice.
Glas stoljeća, kako su ga poslije
nazivali, prvi put se čuo u Ljubljani
29. 10. 1927. g., u ulozi Leonore u
Verdijevoj operi Trubaduru.
Pjevala je neke od najtežih uloga:
Cio-Cio-San iz Madame Butterfly,
Tosku, Aidu, Leonoru,
Elzu u Lohengrinu, Ameliju u
Krabuljnom plesu, Turandot,
Elizabetu u Tannhäuseru,
Santuzzu u Cavalleriji rusticani,
Leonoru u Fideliju, Lizu u Pikovoj
dami, Irmengardu u Porinu, i dr.

Pssst…
U
Metropolitanu
je bila
primadonna
assoluta,
la regina della
casa
(kraljica kuće)
i apsolutna
miljenica
publike.

Od 17. prosinca 1937. do 13. travnja 1966. g.,
bila je članica opere Metropolitan (New York),
gdje je nastupila 424 puta i ostvarila 14 uloga.
Kritičari su s oduševljenjem pisali o njezinu glasu
“transcendentalne ljepote, sjajnom poput srebra,
zaobljenom i bogatom kao jantar”.
Nakon pjevačke karijere postaje aktivan pedagog
u školovanju opernih pjevača.
1984. g. za svoje je djelovanje u SAD-u dobila
specijalnu medalju, kao jedna od 87 istaknutih
osoba stranog podrijetla koje su svojim radom
zadužile New York i SAD.

GLAZBENA PREPORUKA!
Zinka Kunc Milanov: Daleko m’e moj
Splite iz operete Mala Floramye
Arija Leonore iz opere Trubadur

SVEZAK 1, IZDANJE 1
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ROĐENA NA DAN:

27. svibnja
ISIDORA DUNCAN

(27. svibnja 1877., San Francisco - 14. rujna 1927., Nica)

Isadoru Duncan smatraju majkom suvremenog
plesa.
Unatoč popularnosti diljem Europe, u SAD-u je
bila poznata samo u New Yorku u kasnijoj fazi
karijere.
Više puta je boravila kao gošća, u njezino
vrijeme jednom od najmondenijih turističkih
mjesta - Opatiji.
Boravila je u Villi Amalia, danas depandansi
najstarijeg opatijskog hotela Kvarner.
U Opatiji je boravila sa suprugom, poznatim
ruskim pjesnikom, Sergejem Jesenjinom.
Preminula je tragično, 1927. g., tijekom vožnje
automobilom kada joj se šal koji je nosila oko
vrata zapleo u kotač automobila i ugušio je.

Pssst…
GLAZBENA PREPORUKA!
Lucas Thanos: Aurora borealis
iz opere Isadora,
izvodi Isidora Duncan’s group

U parku
ispred Ville
Amalia u
Opatiji
postavljen je
spomenik
čast Isidore
Duncan.
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GLAZBENI VREMEPLOV

ROĐEN NA DAN:

30. svibnja

FERDO LIVADIĆ
(30. svibnja 1799., Celje - 8. siječnja 1879., Samobor)
Rođen je kao Ferdinand Wiesner.
Bio je prvi moderni hrvatski skladatelj, začetnik narodnog
stila u hrvatskoj glazbi, te jedan od vođa Ilirskoga pokreta.
S navršene 24 godine naslijedio je imanje u Samoboru i
bio je domaćin svim istaknutim osobama i vođama Ilirskoga
pokreta. Njegovi stalni gosti bili su, pored Ljudevita Gaja,
Ljudevit Vukotinović, Dragutin Rakovac, Petar Preradović,
Stanko Vraz , Vatroslav Lisinski i mnogi drugi.
Njegov gost bio je i slavni Franz Liszt za svoga posjeta
Zagrebu, 1846. godine.
1833. g. skladao je glazbu za prvu i najslavniju hrvatsku
budnicu Još Hrvatska ni propala na tekst svoga prijatelja i
vođe Ilirskoga pokreta Ljudevita Gaja. Ta je pjesma ubrzo
postala svojevrsnom himnom Ilirskoga pokreta.
Prvi puta javno je izvedena u zagrebačkom kazalištu
7. veljače 1835. godine. Otpjevana na hrvatskom jeziku,
pjesma je doživjela burne ovacije i ponovljena je deset puta.
Ferdo Livadić je priredio skladbu za glas i klavir za prvi javni
nastup šesnaestogodišnje grofice Sidonije Erdödy u ožujku
1835. godine.
Svojim je djelom otvorio put hrvatskoj nacionalnoj glazbi
Vatroslava Lisinskog i Ivana Zajca.

Pssst…

Dva puta je
bio
samoborski
gradonačelnik
(1842.-1845. i
1847.-1850).

GLAZBENA PREPORUKA!
F. Livadić: Još hrvatska ni propala

SVEZAK I, IZDANJE 4
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IN MEMORIAM:

18. svibnja
MILKA TRNINA

(Vezišće u Općini Križ pokraj Ivanić-Grada, 19. prosinca 1863. - Zagreb, 18. svibnja 1941.)

Bila je najveća hrvatska operna umjetnica i jedna od
najznačajnijih sopranistica u povijesti opere.
Prvi put nastupila je 1882. g. kao Amelia u Verdijevu
Krabuljinu plesu.
Nastupala je u Njemačkoj i mnogim drugim europskim
zemljama, te u Rusiji, Engleskoj i SAD-u .
Djelovala je u Leipzigu, Grazu, Bremenu i Münchenu, gdje
dobiva počasni naslov bavarske dvorske komorne pjevačice.
Bila je profesorica sopranistice Zinke Kunc.
U lipnju 1896. g. nastupala je u Moskvi na
koncertu pred ruskim kraljevskim parom.
Ruski car nagradio ju je velikim dijamantnim
brošem s rubinima, koji se čuva u Muzeju za
umjetnost i obrt u Zagrebu, a carica joj je
darovala briljantnu narukvicu.

JOŠ JEDNA ZANIMLJIVOST!
Jedan slap na Plitvičkim jezerima
nosi njeno ime.

Pssst…
Najbolja
čokolada na
svijetu
Milka,
nazvana je
upravo po
Milki Trnini!

Nažalost,
ne postoji niti
jedan zvučni zapis
izvedbe
Milke Trnine!

Kazališni kostim
Nacrt kostima izradio je
Milke Trnine za ulogu
engleski slikar
Tosce u
Percy Anderson.
istoimenoj Puccinijevoj
London, 1900.
operi, London 1900.
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GLAZBENI VREMEPLOV

IN MEMORIAM:

31. svibnja

VATROSLAV LISINSKI
(8. srpnja 1819., Zagreb - 31. svibnja 1854., Zagreb)

Njegov prijatelj, pjevač Alberto Ognjan Štriga, potaknuo ga je
na skladanje.
Štriga je bio ilirac koji je 1841. g. osnovao prvo ilirsko pjevačko
društvo, a Lisinskog je nagovorio da postane dirigent.
Iste godine, Lisinski je skladao svoje prvo djelo - solo pjesmu
Iz Zagorja od prastara (na tekst Pavla Štoosa).
Kasnije taj tekst zamjenjuje novim tekstom Dimitrija Demetra i
tako se rodila jedna od napoznatijih hrvatskih budnica Prosto zrakom ptica leti.
Napisao je prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba.
Praizvedba opere, 28. ožujka 1846. godine, bila je slavlje
ilirskih ideja i taj datum označen je kao povijesno važan u
stvaranju hrvatskog umjetničkog izražaja.

Pssst…
Svoje
obiteljsko
ime
Ignatius
Fuchs
(Fux)
promijenio
je u
Vatroslav
Lisinski.

OSTALA DJELA
orkestralna idila Večer (1850.),
niz uvertira
(najuspjelija je revolucionarna
Bellona iz 1849.),
opera Porin,
Opijelo (nije sačuvano)

Vatroslav Lisinski bio je najdarovitiji
među skladateljima Ilirskog pokreta
i prvi hrvatski profesionalni glazbenik
koji je ujedno postavio temelje
nacionalnom smjeru u Hrvatskoj,
posebno operi, solo-pjesmi, te
orkestralnoj i zborskoj glazbi.

GLAZBENA PREPORUKA!
V. Lisinski: Prosto zrakom ptica
leti,
Zbor Hrvatica iz opere Porin

Koncertna dvorana u Zagrebu
nosi njegovo ime od 1973.g.
Dvorana sadrži:
veliku dvoranu sa 1847 sjedala i velike orgulje;
malu dvoranu sa 304 sjedala;
četiri salona za sastanke, predvorje i tri snack-bara.

SVEZAK I, IZDANJE 4
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PRISJEĆAMO SE PREMINULIH GLAZBENIKA...

7. 05. 1825.
ANTONIO SALIERI
Talijanski skladatelj klasične, operne i sakralne glazbe te dirigent.
Iako mu je W. A. Mozart bio jedan od najomiljenijih učenika,
Salieri je na temelju glasina bio optužen za njegovo ubojstvo.

18. 05 1911.
GUSTAV MAHLER
Jedan od najvažnijih skladatelja
kasnog romantizma, te vodećih
orkestralnih i opernih dirigenata.

28. 05. 1805.
LUIGI BOCCHERINI

28. 05. 1787.
LEOPOLD MOZART
Bio je dvorski kapelnik i skladatelj na dvoru salzburškog nadbiskupa.
Uglavnom poznat kao otac i pedagog genijalnog sina, Wolfganga
Amadeusa Mozarta, iako je skladao djela koja se i danas izvode.

Talijanski skladatelj i virtuoz na
violončelu.
Prvi je skladatelj koji je napisao
virtuozna djela za violončelo.
Glavni je predstavnik talijanske
klasične komorne glazbe i iza
sebe je ostavio oko 300 djela,
većinom instrumentalnih.

Stranica 14

GLAZBENI VREMEPLOV

GLAZBENA PREMIJERA:

1. svibnja 1786. g.

WOLFGANG AMADEUS MOZART.: opera Figarov pir
Figarov pir (Le nozze di Figaro ossia la folle giornata),
je Mozartova komična opera iz 1786. g.
Temeljena je na scenskoj komediji Pierra Beaumarchaisa,
Le mariage de Figaro (1784.) koja je bila zabranjena u
Beču zbog izrugivanja više klase.
No, Mozartova opera postala je jedno od njegovih
najuspješnijih djela, nakon što su iz priče uklonjene sve
političke reference.
Figaro je premijerno izveden 1. svibnja 1786. g. u Beču,
te je stekao ogromnu popularnost.

Sadržaj opere
Priča počinje na dan vjenčanja Figara i Susanne, slugu grofa i grofice
Almavive.
No, Grof je želio osvojiti Susanne prije nego što ona postane Figarova
supruga.
No, i ostali likovi vole ljubavne igrice.
Mladog paža Cherubina, Grof je uhvatio sa sluškinjom i paž se u bijegu
od Grofa skriva kod Susanne. Grof otkriva Cherubina i, kako bi ga se
riješio, da mu ne smeta u ljubavnim igricama, šalje ga u vojsku.
No, Figaro ima drukčije planove.
Grofica Almaviva je žalosna jer joj njezin suprug više ne uzvraća ljubav.
Po Figarovu planu Cherubino još nije otišao u vojsku te dolazi u grofičine
odaje kako bi ga Susanna preodjenula u djevojku.
Njega će poslati u vrt Grofu umjesto Susanne. To je sve dio Figarova
plana da osramoti Grofa i zaokupi ga dovoljno dugo da se on može
oženiti Susannom. Uskoro se plan zakomplicira dolaskom sumnjičavoga
Grofa koji je uvjeren da je Cherubino daleko u Sevilji.
Svaki pokušaj Susanne, Grofice i Figara da se riješe Grofa pretvara se u
još kompliciraniju situaciju.
Susanna je na nagovor Grofice pristala doći na sastanak s Grofom,
ali umjesto Susanne sama je planirala otići u vrt na sastanak.
Figaro se sakrio se kako bi svoju nevjernu ženu uhvatio na djelu.
Pojave se Grofica i Susanna u zamijenjenoj odjeći. Figaro je gledao u
očaju Groficu kako čeka Grofa, misleći da je to njegova Susanna, a Grof
je ljubio svoju vlastitu ženu i poklonio joj dijamantni prsten.
I on je mislio da je to Susanna!
Figaro na kraju prepozna Susannu u grofičinoj odjeći, no kako bi je
nasamario kao što je ona njega, glumi da zavodi Groficu. Nakon prve
komične bračne svađe, supružnici spreme još jednu zamku za Grofa koji
je uvjeren kako gleda svoga slugu koji ljubi njegovu ženu!
Na kraju sve završi dobro i Figaro i Susanna konačno su zajedno,
a Grofica oprašta svom Grofu i miri se s njime.

Pssst…
Nekad je
ulogu
Cherubina
pjevao
kastrat, a
danas je
pjevaju
mezzosopranistice.

GLAZBENA PREPORUKA!

W. A. Mozart: Figarov pir,
Arija Cherubina
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GLAZBENA PREMIJERA:

7. svibnja 1824. g.

Ludwig van Beethoven: praizvedba IX. simfonije
Beethoven je IX. simfoniju pisao skoro 10 godina.
Praizvedbu simfonije Beethoven je sam dirigirao, a publika je
oduševljeno prihvatila ovo veličanstveno djelo.
Kako bi što snažnije opisao radost pobjede, u simfoniju je uveo
ljudski glas i to u posljednji stavak, Finale.
Bilo je to prvi put u povijesti glazbe da se u instrumentalno
djelo uvede ljudski glas, a Beethoven je želio svima dokazati
da je ljudski glas ravnopravan bilo kojem instrumentu.
Iz istog razloga odabrao je tekst mladog njemačkog pjesnika
Friedricha Schillera, koji je u to doba bio miljenik publike.
Tekst Ode radosti, govori o jednakosti i prijateljstvu svih ljudi.

Pssst…
Stranica rukopisa IX. simfonije

Oda radosti
je danas
službena
himna
Europske
Unije.

Podijeljena mišljenja glazbenika i kritičara….
Kroz skoro 200 godina mijenjala su se mišljenja o ovoj simfoniji.
Neki su bili potpuno protiv vokalno - instrumentalne simfonije,
jer su smatrali da se tako gubio smisao simfonije kao djela.
Giuseppe Verdi je za IV. stavak simfonije rekao da je "loše
sastavljen", a kritičar Louis Spohr "Da Beethoven uopće
nema ukusa o dobrom dijelu. IV. stavak je monstruozan
i bez ukusa, te je uporaba teksta Ode radosti trivijalan i
glazba uz nju vulgarna".
Wagner je rekao da je "vrhunac glazbe",
a Karajan "da nitko nije skladao bolju simfoniju".

GLAZBENA PREPORUKA!

L. van Beethoven:
IX. simfonija, finale
Ana Rucner: Oda radosti
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GLAZBENI VREMEPLOV

ČESTITAMO ROĐENDAN SUVREMENIM GLAZBENICIMA!

ENRIQUE IGLESIAS
8. 05. 1975.
ADELE
5. 05. 1988.
Engleska pjevačica, tekstopisac,
glazbenica i multiinstrumentalistica.
Dobitnica je deset Grammya,
četiri Brit Awards, četiri American
Music Awards, Zlatnog Globusa.
Za pjesmu Skyfall iz istoimenog
filma o Jamesu Bondu dobila je
Oscara.

Španjolsko-američki pjevač,
sin slavnog pjevača Julia Iglesiasa.
Osvojio je 116 platinastih albuma,
227 zlatnih i 26 međunarodnih
glazbenih nagrada, uključujući
Grammya1996. g. u kategoriji
“Najboljeg Latin Pop izvođača”.

SANJA DOLEŽAL
9. 05. 1963.
Pjevačica je grupe Novi fosili.
Na Euroviziji 1987. g.,
nastupili su s pjesmom
Ja sam za ples
i osvojili su 4. mjesto.
Bila je voditeljica talk-showa
Sanja na RTL-u.
Danas je voditeljica jutarnjeg
programa na HRT-u.

JOHNNY LOGAN
13. 05. 1954.
STEVIE WONDER
13. 05. 1950.
Američki glazbenik, slijep od rođenja.
Njegove najpoznatije pjesme su:
I Just Called To Say I Love You,
Superstition, Happy Birthday.

Irski pjevač, najuspješniji natjecatelj u povijesti Eurosonga.
1980. g. pobijedio je s pjesmom What's Another Year,
1987. g. Hold Me Now (koja je 2005. g. izabrana za treću
najbolju pjesmu u povijesti natjecanja),
dok je 1992. g. pobijedila Linda Martin sa pjesmom
Why Me?, koju je Logan napisao.
Nadimak mu je Mr Eurovision!

SVEZAK I, IZDANJE 4
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ČESTITAMO ROĐENDAN SUVREMENIM GLAZBENICIMA!

CHER
20. 05. 1946.
JANET JACKSON
16. 05. 1966.
Američka pjevačica i glumica.
Mlađa sestra Michaela Jacksona.
Dobitnica je brojnih nagrada
glazbene industrije.

LENNY KRAVITZ
26. 05. 1964.

BOB DYLAN
24. 05. 1941.

Jedan od najvećih kantautora
20. st. i kultna osoba generacije
1960-ih godina.
Kroz pjesme je izražavao bunt
protiv politike i društvenih dogmi.
Najpoznatije su njegove pjesme
Blowin' in The Wind,
Like a Rolling Stone,
Danas pjeva u Caesar's Palace u
Just Like A Woman,
Las Vegasu u svom showu
All Along the Watchtower, i dr.
Cher at the Colosseum.
U Hrvatskoj je gostovao
13. 06. 2008. g. u Varaždinu i
7. 06. 2010. g. u Zagrebu.
Američka pjevačica i glumica.
Na glazbenoj sceni prisutna je
45 godina i prerasla je u
glazbenu ikonu.
Snimila je 17 filmova.
Oscara je dobila 1988. g. za film
Začarana mjesecom.

GLADYS KNIGHT
28. 05. 1944.

Američki glazbenik, producent,
glumac i multiinstrumentalist.
Američka pjevačica, poznata pod
nadimkom Kraljica soula.
Osvojio je Grammya za najboljeg
muškog izvođača, četiri godine
Dobitnica je 7 Grammya, a našoj
za redom (1999.-2002.).
publici najpoznatija je po pjesmi
Posljednja zapažena uloga mu je Licence to kill iz istoimenog filma o
Jamesu Bondu.
uloga Cinne u Igrama gladi.

KYLIE MINOGUE
28. 05. 1968.
Australska pjevačica.
Od prvog hita
The Loco-Motion (1987.)
ne silazi s vrha top ljestvica.
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GLAZBENI VREMEPLOV

ZANIMLJIVOSTI MJESECA SVIBNJA

Znate li tko je bio izumitelj klavira?
Bartolomeo Cristofori rođen je 4. svibnja 1655. .g.
Nešto prije 1700. godine izmislio je klavir.
Do danas su se sačuvala samo tri klavira koja je
izradio. Po jedan od tih klavira nalazi se u
New Yorku (najstariji), Rimu i Leipzigu.

5. 05. 1990.
Održan Eurosong u Zagrebu
Zahvaljujući pobjedi grupe Riva s pjesmom
Rock me, prethodne godine u Švicarskoj,
Eurosong je došao u Zagreb,
točnije u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski.
Pobijedio je talijan Toto Cutugno
s pjesmom Insieme: 1992.
Hrvatska predstavnica Tajči nastupila je
s pjesmom Hajde da ludujemo
i osvojila 7. mjesto.

6. 05. 1989.
Zadarska grupa Riva pobijedila na
Eurosongu s pjesmom Rock me

15. 05. 1926.
Počelo emitiranje Radio Zagreba

Glazbu za pjesmu Rock me napisao je
Rajko Dujmić, a tekst je Stevo Cvikić.
Glavni vokal grupe Riva bila je pjevačica
Emilija Kokić.
Natjecanje je održano u švicarskom gradu
Lausanni zahvaljujući pobjedi Celine Dion
prethodne godine.
Grupa Riva nastupala je zadnja na
natjecanju i osvojila prvo mjesto!

Halo, halo, ovdje Radio Zagreb!
Tako je spikerica Božena Begović započela emitiranje
Radio Zagreba, preteče Hrvatskoga radija.
Bila je to prva radijska postaja u ovome dijelu Europe.
Program je počeo Lijepom našom. Osim emitiranja vlastitog
programa iz studija, radio je izravno prenosio opere,
koncerte, kulturne, sportske događaje…
Na 30-tu obljetnicu osnutka Radio Zagreba,
15. svibnja 1956. g., s emitiranjem je započela i Televizija
Zagreb. Putem odašiljača na Sljemenu prenesena je prva
slika na nekoliko televizora, razmještenih po izlozima na
zagrebačkim trgovima.
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24. 05. 1956.
Kako je izgledala prva Eurovizija
(današnji Eurosong)?
17. 05. 1846.
Kako je saksofon dobio svoje ime?
Saksofon je dobio ime po svom izumitelju,
belgijskom glazbeniku i izrađivaču
glazbala, Adolphu Saxu.
Zbog drvenog piska, kao kod klarineta,
pripada drvenim puhačkim glazbalima,
iako je napravljen od metala.
Sax je namjeravao napraviti glazbalo koje
bi povezalo drvene i limene puhače.
Želio je glazbalo koje će biti najjače među
drvenima i najprilagodljivije među limenima.
Pojavom jazz glazbe, saksofon je postao
vrlo popularan. Do kraja 1920-tih već ga je
sviralo oko milijun i pol Amerikanaca.

Europa se tada još uvijek oporavljala od posljedica
II. svjetskog rata, pa su organizatori željeli zabavni
program koji će okupiti Europljane oko istog cilja.
Uzor za natjecanje bio je poznati glazbeni festival iz
San Rema.
S obzirom da je mali broj Europljana u to vrijeme
uopće posjedovao televizor, većina ih je slušala
natjecanje na radiju.
Na prvom natjecanju sudjelovalo je samo 7 zemalja:
Zapadna Njemačka, Francuska, Italija, Švicarska i
zemlje Beneluxa.
Zanimljivo je da je svaka zemlja nastupala s dvije
pjesme, no to je ukinuto već sljedeće godine.
Mjesto održavanja prvog eurovizijskog natjecanja bio
je švicarski grad Lugano.
Pobijedila je švicarska pjevačica Lys Assia
s pjesmom Refrain.
Za prvo mjesto nije dobila nikakvu nagradu!

NAJZANIMLJIVOST MJESECA SVIBNJA!

Hrvatske veze glazbene obitelji von Trapp iz mjuzikla Moje pjesme, moji snovi
Georg von Trapp, otac obitelji poznate iz mjuzikla Moje pjesme, moji snovi (The Sound of Music),
umro je 30. svibnja 1947. g. Film je temeljen na istinitoj priči, iako su mnogi detalji promijenjeni.
Von Trapp je bio udovac sa sedmero djece, jer mu je prva supruga umrla od šarlaha u svojim ranim 30-tim
godinama. Unajmio je mladu Mariju iz obližnjeg samostana da bude odgajateljica njegovoj djeci. Njih dvoje
su se kasnije vjenčali, a ona mu je rodila još troje djece. Tako je obitelj Trapp imala čak desetero djece.
Trappovi su se doista bavili glazbom. Nastupali su po Europi, a kasnije i u SAD-u kad je počeo Drugi svjetski
rat. U Americi su postali slavni pjevači, pa je stoga i napravljen mjuzikl prema njima.
Za Hrvatsku je zanimljivo da je Georg von Trapp rođen u Zadru, da se školovao u Rijeci i da je živio u Puli.
Bio je austrougarski časnik u ratnoj mornarici, a Pula je bila zapovjedno središte čitave austrougarske flote.
U Puli je imao vilu u današnjoj Budicinovoj ulici 11.

IZREKA MJESECA!

Cilj glazbe je dirnuti srca
Johann Sebastian Bach

POSJETITE NAS NA
STRANICI
os-dubrava@os-dubrava.skole.hr

DO SLJEDEĆEG
BROJA ČITAJTE...

… I SLUŠAJTE
DOBRU GLAZBU!!!

Prema izvorima s Wikipedije i raznih internetskih članaka,
novine izradila: Tatjana Devčić Stefanović, prof.

