Награде нашим ученицима клавира, упоредног клавира, гитаре и камерне музике на 19. Интернацио
Aутор текста Administrator
понедељак, 24 мај 2021 05:50

У периоду од 18. до 22. маја 2021. године у МШ „Петар Стојановић“ на Убу, одржано је
19. по реду интернационално музичко такмичење у категоријама ученика основних и
средњих музичких школа и студената факултета музичке уметности. Такмичење је
одржано ућиво уз строго поштовање свих епидемиолошких мера. Нашу школу су
представљалу ученици гитаре, клавира, камерног састава и, по први пут, ученици
упоредног клавира са одсека за српско традиционално певање.
С обзиром да је ово такмичење традиционално и да је одзив ученика из целе Србије
велики, а жири веома компетентан и строг – сачињен од наставника од основног до
универзитетског образовање, стога је изазов за надметање и већи.
Први представник наше школе био је Михајло Јовичић, ученик 4. разреда гитаре у класи
наставника Милоша Зубца. Михајло је одмерио свој таленат са ученицима из Београда,
Шабца, Аранђеловца, Књажевца и Уба. Освојио је 2. награду (89 бодова).
Затим су наступиле наши ученици упоредног клавира са одсека за српско
традиционално певање. Ово је било њихово прво такмичење ван наше школе. Узбуђење
и трема су биле веома велике, али су се држали храбро и веома зрело за своје године,
што је и резултирало одличним резултатом. Најпре је наструпио Дејан Стојилковић,
ученик 1. разреда у класи Ивоне Игрутиновић и освојио је 1. награду (92 бода). У
категорији другог разреда своје музичко умеће и техничку спретност за клавиром
показала је и Анђела Маторчевић, ученица 2. разреда у класи Марине Башић, што је
стручни жири оценио 2. наградом (88 поена).
У категорији камерне музике наступио је наш клавирски дуо „Хармони“, у саставу Марија
Марковић и Емилија Ђорђевић. Обе ученице су 5. разред у класи настаавнице Вере
Михок. Своју музичку компактност и комплементарност изнеле су на најлепши начин што
је жири препознао и оценио са 1. наградом (94 поена).
Ања Здравковић, ученица 3. разреда клавира из класе Вере Михок одмерила је свој
таленат са ученицима из Београда, Земуна, Шабца, Краљева, Бјељине, Књажевца,
Лознице..... Да је бриљирала и на најлепши начин представила како себе тако и нашу
школу говори и остварени веома запажени резултата – 1. награда (97 поена).
Све честитке од срца нашим ученицима: Михајлу, Душану, Анђели, Емилији, Марији и
Ањи, као и њиховим наставницама Марини, Ивони, Вери и Милошу на изузетном
резултату иза којег стоји велики труд, напор и рад у овако отежаним условима. Верујемо
да ћемо се још много пута заједно радовати нашем успеху.
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