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У среду, 25. децембра 2019. године, у свечаној сали ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој,
одржан је велики Новогодишњи концерт ученика Основне музичке школе „Невена
Поповић“. Сви су вредно радили и направили чаробан и забаван концерт. Салом су се
ориле дечије, популарне класичне, народне и забавне песме. Иначе, ово је
традиционални, завршни децембарски концерт који се одржава након низа
новогодишњих концерата по подручним школама и у матичној школи.
У пуној
сали, раздраганој, веселој и позитивној атмосфери најпре је наступио трио хармоника
Милош Милосављевић (3. разред), Урош Стевановић (3. разред), Павел Ђорђевић (2.
разред) у класи проф. Драгана Станојевића, који су за ову прилику извел севдалинку
„Кад ја пођох на Бембашу“. Затим је многобројна публика имала прилику да чује хор
ученика 1. и 2. разреда солфеђа у класи проф. Александра Радовановића. Уследио је
наступ квинтета флаута у саставу: Јања Симоновић (6. разред), Миа Михајловић (6.
разред), Анђела Јовановић (5. разред), Мила Максимовић (5. разред), Анђела Петровић
(4. разред) у класи проф. Миње Марчетић, клавирска сарадња: проф. Милош Спасић,
кахон: проф. Милош Зубац и гитара: проф.Богдан Благојевић у извођењу популарне
„Хабанере“.
И ту није крај нашим изненађењима које нам сваке године приреде, а ко други него
наставници солфеђа  наставници солфеђа. Најпре су ученици млађих разреда солфеђа
у класи проф. Бојане Ђукић извели песму „Ми желимо љубав“ са инструменталном
пратњом у саставу Вукан Срдановић, 4. разред гитаре у класи проф. Богдана
Благојевића, кахон: проф. Милош Зубац, клавирска сарадња: проф. Милош Спасић. Исти
хор је извео и нумеру Мадам Пијано и Ортодокс Скелтса „Галија“ уз инструменталну
пратњу: Ане Милићевић – виолина, 3. разред у класи проф. Ј. Ц. Костића. Велике
аплаузе и огромне симпатије побрали су и у извођењу песме Дубравке Петровић „Бора
из суседног шора“ уз инструменталну пратњу: хармонике: Димитрије Шкодрић, Урош и
Лука Савковић; гитара - Вукан Срдановић; бубњеви – проф. Милош Зубац. Врхунац
вечери је представљало извођење песме Марије Хајнал „Заљубљени Матадор“ у којој је
хор наставнице Бојане пратио трио гитара у саставу: Павле Првановић (4. разред) и
његов проф. Милош Зубац и Вукан Срдановић (4. разред у класи проф. Богдана
Благојевића).
Публика је по први пут могла да чује секстет гитара који нам је извео Офенбахову
„Баркаролу“ - Михајло Јовичић (4. разред), Урош Гавриловић (5. разред), Павле
Првановић (4. разред) – класа проф. Милоша Зубца; Лола Гудељ (4. разред) и Вукан
Срдановић (4. разред) у класи проф. Богдана Благојевића.
Камерни трио у саставу: Тијана Станић (6. разред) – клавир у класи проф. Нине
Косанић, Уна Јанковић (4. разред) – виолончело у класи проф. Анамарије Илић и Јована
Зуровац – Ученик генерације у прошлој школској години – флаута у класи проф.
Александре Стевановић извео нам је прелепу нумеру нашег композитора Исидора
Бајића „Снови“. Још један камерни састав - Ана Милићевић, Растко Ивковић (5. разред) –
клавир у класи проф. Маријане Калинић и Јована Зуровац извео нам је популарни
Шостаковичев валцер.
Радост, осмехе, овације и велико задовољство приредио нам је припремни разред наше
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школе у класи проф. Петра Швабића, који нам је за ову прилику извео „Јесењу сонату“,
„Песме о бојама“ и „Диридику“, уз незаобилазне покрете, игру, а и понеки плес. Шта рећи
него изразити велико задовољство овако лепим музичко-сценским наступом.
Након наших најмлађих ученика наступио је хор ученика (од 4. до 6. разреда) у класи
проф. Игора Стојановића, који нам је вечерас извео нумеру „Свет је леп када сањамо“ од
групе Пилоти и популарну „Срећна ти ова година Нова“.
Ове дивне вечери нам се представи и мали оркестар школе у саставу: Петар Предић (6.
разред), Урош Савковић (4. разред) и Лука Савковић (5. разред) – хармонике у класи
проф. Драгана Станојевића; Димитрије Шкодрић (6. разред) и Павле Митровић (5.
разред) – хармонике у класи Мр Драгане Стевановић; Дамјан Јошић (6. разред) – клавир
у класи проф. Сање Стевановић и Анђела Петровић – флаута у класи проф. Миње
Марчетић, који нам је извео Штраусов „Радецки марш“. Дуо хармоника у саставу Петар
Предић и Димитрије Шкодрић, уз клавирску сарадњу Милоша Спасића извео нам је
Брамсову „Мађарску игру бр. 5“.
Наша публика је имала прилику да чује и две традиционалне песме „Замучи се Божја
мајка“ и „Заиграла мома девојчиња“ у извођењу наше групе певача са одсека за српско
традиционално певање у класи проф. Ане Јовановић, у саставу: Илинка Ђурђевић,
Љубица Ђерић, Миња Вучковић и Невена Јовановић; инструментална пратња: кахон,
гитара, чинеле: проф. Милош Зубац, клавир: проф. Милош Спасић и деф: проф. Ана
Јовановић.
Последња тачка вечери, гранде финале вечерашњег концерта представило је извођење
дела Сергеја Прокофјева од стране наших наставника – клавирског дуа у саставу:
наставница Нина Косанић и наставник Милош Спасић.
Овације и дуги аплаузи публике рекли су „више од речи“ о успеху овог Новогодишњег
хуманитарног концерта. Честитке извођачима и професорима прштале су на све стране,
што нам говори да наш рад привлачи све више пажње, а наше активности не само да
пријају публици него и подижу свест о култури на нивоу наше општине и о нама се све
више по добром прича.
Погледајте фотографије&gt;&gt;
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