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У петак 27. децембра 2019. године одржан је новогодишњи концерт ученика издвојеног
одељења Основне музичке школе ,,Невена Поповић"у Умчарима. У ведрој атмосфери и
празничном амбијенту публика је могла да ужива у шареноликом музичком програму који
су му приредили ученици и наставници овог издвојеног одељења музичке школе. Са
осмехом на лицима и са љубављу према музици, извођачи су изводили тачку за тачком и
сваки наступ био је испраћен громогласним аплаузом.
Концерт су отворили најмлађи ученици, ученици припремног разреда, у класи проф.
Анђелке Томић, који су спремно и са пуно енергије извели песмицу ,,Звончићи" уз
инструменталну пратњу ученица флауте - Љубице Стојановић, Данице Мрачић, Тине
Богдановић, Иве Богдановић, Ларе Пантелић и Исидоре Петронијевић, у класи проф.
Тијане Јовев, и уз клавирску пратњу проф. Милана Медошевића. Затим је хор
припремног разреда извео и песмицу ,,Преко брда, преко брега", такође уз клавирску
пратњу проф. Милана Медошевића.
Након најмлађег хора Хајднову ,,Песмицу" извео је виолински квартет, у саставу ученика
проф. Надежде Димитријевић - Душана Стејића, Милице Симић, Наталије Николић и
Анђеле Митровић и уз клавирску пратњу проф. Милоша Аџића, након чега су сви у истом
саставу, овог пута и уз гитарску пратњу проф. Невене Манојловић, извели и комад
,,Магарац'', заједно са групом певача са одсека за српско традиционално певање, из
класе проф. Јелене Дејановић, коју су чиниле ученице Јована Марковић, Анђела
Маторчевић, Ирена Трајковић, Теодора Стојадиновић, Данијела Степановић, Тијана
Ђорђевић, Бојана Величковић и Анастасија Лукић.
Након тачке где је публика могла да ужива једнако у певању као и у свирању уследио је
дуо флаута у саставу ученица Ларе Пантелић и Исидоре Петронијевић, из класе проф.
Тијане Јовев, које су, уз клавитку пратњу проф. Милоша Аџића, публици приредиле
могућност да уживају и у извођењу чаробне композиције ,,На лепом плавом Дунаву"
Јохана Штрауса.
Након дуа флаута уследио је и дуо гитара, у саставу ученице Викторије Михаиловић и
њене професорке Невене Манојловић, које су публици приредиле прилику да ужива у
извођењу обраде вољене музике из филмова ,,Хари Потер" и ,,Пирати са Кариба".
Након дуета појединачно су наступили су ученици Петар Станојевић, из класе проф.
Немање Дражића и Мане Жигић, из класе проф. Милана Медошевића који су задбили
пажњу публике ефектним извођењем класичних композиција ,,Валцер" Николаја Чајкина
и Чернијеве Етиде у Це-дуру.
Тачка која је уследила такође је имала у основи обраду филмске музике и то овог пута
из филма ,,Књига о Џунгли". Група певача са одсека српског традиционалног певања,
које су чиниле ученице Јована Марковић, Андријана Матејић, Теодора Стојадиновић,
Тијана Ђорђевић, Данијела Степановић, Бојана Величковић и Анастасија Лукић, и уз
клавирску пратњу проф. Марине Башић и гитарску пратњу проф. Невене Манојловић,
публику је забавила овом познатом и веселом мелодијом која је свима измамила осмех.
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Затим је наступила ученица из класе проф. Милана Медошевића - Ања Вукотић, лауреат
овогодишњег школског такмичења ОМШ ,,Невена Поповић", која је својим изражајним
извођењем композиције ,,Валцер у цис-молу" Фредерика Шопена, очекивано показала
свој богат музички таленат.
Следећу тачку су приредили професори издвојеног одељења у Умчарима, који су извели
добро познату песму ,,Ла бамба" и тиме додатно развеселили све присутне. Вокалне
деонице су изводили Анђелка Томић, Игор Стојановић Милош Аџић, Јелена Дејановић и
Марина Башић, којима се прикључила и ученица Ања Вукотић, док су инструменталну
пратњу чинили Невена Манојловић (гитара), Тијана Јовев (флаута), Надежда
Димитријевић (виолина), Милан Медошевић (клавир) и Немања Дражић (хармоника),
којима се са гитаром прикључила и ученица Јована Марковић, из класе проф. Невене
Манојловић.
Овај новогодишњи концерт је затворио хор ученика ОМШ, у класи проф. Игора
Стојановића, који су, уз клавирску пратњу проф. Милана Медошевића, поздравили
публику извођењем песме групе Пилоти - Свет је леп када сањамо – а, затим, им
пожелели и све најлепше у Новој години песмом Владе Дивљана ,,Година нова".
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