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Od četvrtka do nedjelje međunarodno natjecanje
mladih glazbenika Sonus op.2
Redakcija Portala (Plakat: Glazbenaudrugaopus.Hr)  03. 02. 2016.
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 Glazbena škola Alberta Štrige Križevci Glazbena udruga Opus međunarodno natjecanje mladi glazbenici

Drugu godinu u nizu Glazbena udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci organiziraju
međunarodno natjecanje mladih glazbenika. Natjecanje će se održati od 4. do 7.  veljače 2016. godine
u prostorima Glazbene škole Alberta Štrige Križevci koja je, pod vodstvom ravnateljice Branke Špoljar i
ove godine suorganizator natjecanja, te partner koji podržava  udrugu Opus u svim njenim projektima.
Na natjecanje je prijavljeno 210  natjecatelja (dobne skupine od 7 do 18 godina) i njihovih mentora s
područja cijele države, ali i iz susjednih zemalja (Slovenija i Srbija).

Na prošlogodišnjem Natjecanju mladih glazbenika Sonus op. 1 koje je održano u Križevcima
sudjelovalo je 126 natjecatelja s područja cijele Hrvatske i iz Slovenije, u četiri discipline: glasovir,
gitara, tambure i solfeggio. Ovogodišnje natjecanje pod nazivom  Natjecanje mladih glazbenika Sonus
op. 2 donosi novine u disciplinama, tako da se ove godine mladi glazbenici natječu u pet disciplina:
harmonika, glasovir, solfeggio, udaraljke i violina. To je ujedno i jedino natjecanje u Hrvatskoj koje u
disciplini udaraljke ima kategorije koje obuhvaćaju osnovnoškolsko obrazovanje.

Udruga Opus osnovana je u kolovozu 2013. godine na inicijativu nekoliko glazbenih pedagoga iz
različitih područja glazbene umjetnosti, a većina osnivača su članovi kolektiva spomenute glazbene
škole. Cilj udruge je širenje znanja razmjenom iskustava, unapređenje glazbene kulture, umjetnosti,
stvaralaštva i pedagogije, a želja osnivača Udruge je potaknuti sudionike na nove ideje te ih dodatno
motivirati na stvaranje kroz sve oblike glazbenog stvaralaštva.

Komentari su zatvoreni.

Kaja Piše:  prije 3 godine

Čestitke Udruzi Opus i našoj nezaobilaznoj Glazbenoj školi, na promicanju interesa mladih za glazbene

discipline. Lijepo, mlade poticati, kako da kvalitetno provode slobodno vrijeme. Svaka čast! 

Svima sretno!
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Natjecanje mladih glazbenika Sonus po treći put u
Križevcima
Ana Šimunec (Foto: Sonus)  14. 02. 2017.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus manifestacija je koja se održava svake godine sa
sudionicima s područja cijele države i regije, te uglednim hrvatskim i, a od 2017.godine i stranim
glazbenim pedagozima kao članovima Ocjenjivačkoga suda.

Za ovogodišnje izdanje Sonusa se prijavio velik broj natjecatelja, tako da je natjecanje produženo na
dva dana više. Od srijede 15. 2. do nedjelje 19. 2. će se natjecati učenici u disciplinama solfeggio,
tambure i klavir dok je vikend od 25.-26. veljače rezerviran za natjecanje udaraljkaša i �autista.
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Organizatori su Glazbena udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, koja je ujedno i
uspješan domaćin natjecanja već treću godinu za redom

Ovo je natjecanje speci�čno po tome što svaki natjecatelj, osim brojčane, dobiva i opisnu ocjenu, koju
organizator šalje nastavniku/mentoru. Opisna je ocjena konkretna pohvala ili primjedba i možda
pokoji naputak objektivnog i dobronamjernog slušatelja, a sve u cilju poboljšanja i napredovanja u
radu nastavnika/mentora i odgoju mladih glazbenika.

Ova stranica koristi tzv. kolačiće (engl. "cookies") za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Klikom na "Prihvaćam" slažete
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Još jedna speci�čnost natjecanja je to što je ono prvo i jedino natjecanje u Republici Hrvatskoj koje u
disciplini udaraljke ima kategorije koje obuhvaćaju osnovnoškolski uzrast.

Održavanje ovog natjecanja u Križevcima prilika je da učenici glazbene škole, a i njihovi roditelji, u
svojoj školi poslušaju i dobiju uvid u kvalitetu i umijeće muziciranja mladih glazbenika iz cijele
Hrvatske i šire. Natjecanje će biti otvoreno za sve zainteresirane slušatelje, a ulaz besplatan.
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 Glazbena škola Alberta Štrige Križevci Glazbena udruga Opus natjecanje Sonus
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Križevci na devet dana postaju međunarodni centar
ozbiljne glazbe i muziciranja mladih
Hrvoje Belani  03. 02. 2018.

Foto: arhiv Krizevci.info

Narednih devet dana Glazbena škola Alberta Štrige Križevci domaćin je i suorganizator velikog
Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus, koju četvrtu godinu u nizu organizira Glazbena
udruga Opus. Na ovogodišnje natjecanje prijavilo se 260 natjecatelja od 7 do 25 godina starosti koji
se natječu u pet disciplina: udaraljke, violina, klavir, solfeggio i harmonika. Projekt Međunarodnog
natjecanja mladih glazbenika Sonus op.4 od ove godine su�nancira i Grad Križevci, uvrstivši ga u
program gradskih manifestacija.

Natjecateljice i natjecatelji dolaze iz svih krajeva i glazbenih škola Hrvatske, od Zagreba, Varaždina i
Bjelovara preko Požege, Osijeka i Belog Manastira do Labina, Rijeke i Splita, kao i zemalja u okruženju
– Slovenije, Srbije i Italije. Posebno je zanimljivo sudjelovanje mlade glazbenice koja u Križevci dolazi
čak iz dalekog Vijetnama, trinaestogodišnje Pham Le Phuong iz Vijetnamske nacionalne muzičke
akademije, a natjecat će se u disciplini klavir. Nastupe mladih glazbenika od 3. do 11. veljače u svakoj
će disciplini bodovati peteročlani (kod solfeggija tročlani) međunarodni ocjenjivački sud.
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Udruga Opus osnovana je u kolovozu 2013. godine na inicijativu nekoliko glazbenih pedagoga iz
različitih područja glazbene umjetnosti, a većina osnivača su članovi kolektiva spomenute glazbene
škole. Cilj udruge je širenje znanja razmjenom iskustava, unapređenje glazbene kulture, umjetnosti,
stvaralaštva i pedagogije, a želja osnivača Udruge je potaknuti sudionike na nove ideje te ih dodatno
motivirati na stvaranje kroz sve oblike glazbenog stvaralaštva. Veliku podršku u svim projektima
udruge kao partner pruža Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.

Vrijedi spomenuti organizacijski tim Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op.4 koji
čine: Ivana Tadin, ravnateljica Natjecanja; Branka Špoljar, ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige
Križevci; Judita Paljević Kraljik, zamjenica ravnateljice Natjecanja; Zorislav Frančišković, sistem
administrator; Nina Mihaliček, voditeljica marketinga.
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 Glazbena škola Alberta Štrige Križevci Glazbena udruga Opus gradska manifestacija Izdvojeno

međunarodno natjecanje mladi glazbenici Sonus

Komentari su zatvoreni.
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Otvoreno međunarodno natjecanje mladih glazbenika
Sonus op. 4
Redakcija Portala  05. 02. 2018.

 Glazbena škola Alberta Štrige Križevci međunarodno natjecanje mladi glazbenici Sonus udruga Opus

Glazbena škola Alberta Štrige je od 3. do 11. veljače domaćin međunarodnog natjecanja mladih
glazbenika Sonus op. 4. Sjajan događaj u našem gradu, otvorio je u subotu, 3.veljače 2018.
gradonačelnik Mario Rajn, istaknuvši kako je došavši na mjesto gradonačelnika rekao da će posebnu
brigu voditi o mladima, a ovo je jedan od načina.

Ovo se natjecanje, naime, održava uz podršku Grada, a kako će mladi glazbenici cijeli tjedan natjecati
se u različitim disciplinama, gradonačelnik Rajn ih je pozvao da osim ovog glazbenog, upoznaju
Križevce i kroz njegove ostale posebnosti.
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Dosad najbrojniji Sonus – međunarodno
natjecanje mladih glazbenika u Križevcima
Redakcija Portala  20. 03. 2019.

Politika kolačića
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U subotu, 23. ožujka u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima kreće desetodnevno
međunarodno natjecanje mladih glazbenika “Sonus op.5“. Svoj dolazak na natjecanje prijavilo je
preko 340 kandidata iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine u uzrastu od 8
do 23 godine starosti u četiri discipline: klavir, udaraljke, tambure i solfeggio. Broj kandidata u
disciplini klavir premašio je sve dosadašnje prijave i na taj način natjecanje je postalo najveće
natjecanje u regiji u toj disciplini.

Zanimljivo je da je Sonus prvo domaće natjecanje koje je u disciplini udaraljke uvelo kategorije
koja obuhvaćaju djecu osnovnoškolskog uzrasta. Natjecanje Sonus speci�čno je i po tome što
natjecatelji osim brojčanih dobivaju i opisnu ocjenu. Opisnu ocjenu organizator šalje nastavniku
ili mentoru, a to je pohvala ili naputak u cilju poboljšanja i napredovanja u radu
nastavnika/mentora. Završni koncert Natjecanja održat će se u travnju 2019. godine u
prostorima Muzičke akademije u Zagrebu na kojem će posebno primijećeni natjecatelji izvoditi
skladbe hrvatskih skladatelja.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus od 2018. godine uvršteno je u program
gradskih manifestacija grada Križevaca, a od ove se godine održava pod pokroviteljstvom
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Natjecanje organizira Glazbena udruga Opus, a
suorganizator natjecanja i domaćin petu godinu za redom je Glazbena škola Alberta Štrige
Križevci.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus manifestacija je koja se održava svake

godine sa sudionicima s područja cijele države i regije, te uglednim hrvatskim i, od

2017.godine, stranim glazbenim pedagozima kao članovima Ocjenjivačkoga suda. Mjesto je to

na koje se natjecatelji i njihovi mentori rado vraćaju i koje je izvrsna pozornica glazbenih ideja,

emocija, glazbene budućnosti i novih ideja.



Ovo je natjecanje speci�čno po tome što svaki natjecatelj osim brojčane dobija i opisnu ocjenu

koju organizator šalje nastavniku/mentoru. Opisna je ocjena konkretna pohvala ili primjedba i

možda pokoji naputak objektivnog i dobronamjernog slušatelja, a sve u cilju poboljšanja i

napredovanja u radu nastavnika/mentora i odgoju mladih glazbenika.



Politika kolačića
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Još jedna speci�čnost natjecanje je to što je ono prvo natjecanje u Republici Hrvatskoj koje je

u disciplini udaraljke imalo kategorije koje obuhvaćaju osnovnoškolski uzrast. Discipline klavir,

solfeggio i udaraljke zastupljene su svake godine dok se ostale instrumentalne discipline

izmjenjuju bienalno.
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U subotu, 23. ožujka u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima kreće desetodnevno
međunarodno natjecanje mladih glazbenika “Sonus op.5“. Svoj dolazak na natjecanje prijavilo je
preko 340 kandidata iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine u uzrastu od 8
do 23 godine starosti u četiri discipline: klavir, udaraljke, tambure i solfeggio. Broj kandidata u
disciplini klavir premašio je sve dosadašnje prijave i na taj način natjecanje je postalo najveće
natjecanje u regiji u toj disciplini.

Zanimljivo je da je Sonus prvo domaće natjecanje koje je u disciplini udaraljke uvelo kategorije
koja obuhvaćaju djecu osnovnoškolskog uzrasta. Natjecanje Sonus speci�čno je i po tome što
natjecatelji osim brojčanih dobivaju i opisnu ocjenu. Opisnu ocjenu organizator šalje nastavniku
ili mentoru, a to je pohvala ili naputak u cilju poboljšanja i napredovanja u radu
nastavnika/mentora. Završni koncert Natjecanja održat će se u travnju 2019. godine u
prostorima Muzičke akademije u Zagrebu na kojem će posebno primijećeni natjecatelji izvoditi
skladbe hrvatskih skladatelja.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus od 2018. godine uvršteno je u program
gradskih manifestacija grada Križevaca, a od ove se godine održava pod pokroviteljstvom
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Natjecanje organizira Glazbena udruga Opus, a
suorganizator natjecanja i domaćin petu godinu za redom je Glazbena škola Alberta Štrige
Križevci.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus manifestacija je koja se održava svake

godine sa sudionicima s područja cijele države i regije, te uglednim hrvatskim i, od

2017.godine, stranim glazbenim pedagozima kao članovima Ocjenjivačkoga suda. Mjesto je to

na koje se natjecatelji i njihovi mentori rado vraćaju i koje je izvrsna pozornica glazbenih ideja,

emocija, glazbene budućnosti i novih ideja.



Ovo je natjecanje speci�čno po tome što svaki natjecatelj osim brojčane dobija i opisnu ocjenu

koju organizator šalje nastavniku/mentoru. Opisna je ocjena konkretna pohvala ili primjedba i

možda pokoji naputak objektivnog i dobronamjernog slušatelja, a sve u cilju poboljšanja i

napredovanja u radu nastavnika/mentora i odgoju mladih glazbenika.
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Još jedna speci�čnost natjecanje je to što je ono prvo natjecanje u Republici Hrvatskoj koje je

u disciplini udaraljke imalo kategorije koje obuhvaćaju osnovnoškolski uzrast. Discipline klavir,

solfeggio i udaraljke zastupljene su svake godine dok se ostale instrumentalne discipline

izmjenjuju bienalno.
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Završni koncert Međunarodnog natjecanja Sonus op. 5

Završni koncert Međunarodnog natjecanja Sonus op. 5 održat će se u četvrtak, 18. travnja na Muzičkoj akademiji u
Zagrebu, u 19:30 sati. Ulaz na koncert je slobodan.

vrijeme: 18.04.2019. -

mjesto: Muzička akademija u Zagrebu

url: http://www.glazbenaudrugaopus.hr/

Na programu koncerta, koji je svečani završni dio Natjecanja, bit će skladbe hrvatskih skladatelja za klavir (B. Vlahek, D. Pejačević, B.

Kunc, D. Kempf, B. Pölhe, B. Papandopulo) i tambure (N. Milotti, V. Zridum, M. Bertić, F. Novosel), dok će udaraljkaši svirati skladbe

stranih skladatelja (L. Mozart, W. Pachla, G. Bomhof/A. Waignein, N. J. Živković, A. Piazzola/P. Cheung). 

Na završnom koncertu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu nastupat će posebno primijećeni natjecatelji, pobjednici kategorija i laureati

disciplina. U disciplini tambure to su: Petra Stanec, Martinović Marko, Ivan Jambrec i Hrvoje Harkanovac. U disciplini klavir nastupaju:

Ava Adora Zubak, Damjan Cerić, Petra Ferenac, Kristina Vartušek, Benjamin Pölhe, Iva Renić, a u disciplini udaraljke svirat će: Filippo

Kranjac, Vid Pajić, David Sabo, Marko Zadravec i Borna Brekalo. Laureati dolaze iz cijele Hrvatske čime se organizator natjecanja,

Glazbena udruga Opus, posebno ponosi. 

Koncertom će se završiti ovogodišnje, peto po redu, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 5 koje se održalo u

Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci u Križevcima, od 23. do 31. ožujka 2019. godine.   

Ulaz na koncert je slobodan i otvoren za svu zainteresiranu javnost. 
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Održano je peto međunarodno glazbeno natjecanje “Sonus
op. 5.” u Križevcima

1. travnja 2019. /  Zorana Vukić

U Križevcima u Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci održano je peto po redu međunarodno glazbeno
natjecanje pod nazivom Sonus op. 5. Velik interes za spomenutim natjecanjem potvrđuje preko 340
prijavljenih  natjecatelja. Mladi glazbenici natjecali su se u četiri discipline: klavir, udaraljke, tambure i
solfeggio, a u Križevce su doputovali iz svih dijelova Hrvatske kao i iz susjednih zemalja: Slovenije,
Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine.

 

Ravnateljica Natjecanja Ivana Tadin izjavila je „Iznimno smo ponosni na veliki broj natjecatelja koji je
sudjelovao na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika „Sonus op. 5.“ Ovaj neočekivani broj
natjecatelja nije impresivan samo zato što je Natjecanje u svega pet godina postalo prepoznatljivo ime
među strukom, nego je impresivno zbog same činjenice da se u ovom trenutku minimalno 345 djece
profesionalno bavi glazbom. U današnje vrijeme je to samo po sebi uspjeh. Tu smo ideju pretočili i u
simbolične zlatne medalje s brojem pet, koje su dobili svi natjecatelji, a koje prenose našu misao vodilju
da je svaki natjecatelj pobjednik, ne samo natjecanja „Sonus op. 5.“ nego i pobjednik ovog ubrzanog
vremena prepunog distrakcija u kojem je glazba usputni zvuk koji je može stišati.“

 

Natjecanje Sonus specifično je i po tome što natjecatelji osim brojčanih dobivaju i opisnu ocjenu. Opisnu
ocjenu organizator šalje nastavniku ili mentoru, a to je pohvala ili naputak u cilju poboljšanja i
napredovanja u radu nastavnika/mentora.

 

Nagrađeni glazbenici u pojedinim disciplinama osvojili su i novčane nagrade u vrijednosti 400,00 eura, a
laureatima ovogodišnjih disciplina su:

 

Udaraljke: Filippo Kranjac, Umjetnička šlola Matka Brajše Rašana u Labinu

Tambure: Ivan Jambrec, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Hrvoje Harkanovac, Akademija za
umjetnost i kulturu u Osijeku

Solfeggio: Gorana Kukavica, Glazbena škola Dr. fra Ivana Glibotića u Imotskom

Klavir: Kristina Vartušek, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb

 

Ravnateljica glazbene škole Alberta Štrige Branka Špoljar u čijoj školi se održalo Natjecanje dodala je
“Glazbena škola Alberta Štrige Križevci je od početka ponosni suorganizator Međunarodnog natjecanja
mladih glazbenika „Sonus“.  Ove godine je na natjecanju nastupio rekordan broj natjecatelja, a prema
reakcijama sudionika, uspješno smo savladali sve organizacijske momente. Upravo je broj natjecatelja,
koji se svake godine povećavao, a ove godine nadmašio sva naša očekivanja, najbolji pokazatelj
pozitivnih reakcija natjecatelja, njihovih profesora i mentora te roditelja koji nam na ovaj način najbolje
pokazuju da su se Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus i grad Križevci našli u njihovomAKTUALNOSTI KAZALIŠTE KNJIŽEVNOST LIKOVNOST GLAZBA MLADI U KULTURI DOGAĐAJI

KONTAKTI

https://www.cro-kultura.com/?p=5796
https://www.cro-kultura.com/?author=3
http://cro-kultura.com/
https://www.cro-kultura.com/?cat=4
https://www.cro-kultura.com/?cat=10
https://www.cro-kultura.com/?cat=11
https://www.cro-kultura.com/?cat=12
https://www.cro-kultura.com/?cat=13
https://www.cro-kultura.com/?page_id=124
https://www.cro-kultura.com/?page_id=168
https://www.cro-kultura.com/?page_id=168
https://www.cro-kultura.com/?lang=en
https://www.cro-kultura.com/?lang=en


26. 08. 2021. Održano je peto međunarodno glazbeno natjecanje "Sonus op. 5." u Križevcima - Cro-kultura

https://www.cro-kultura.com/?p=5796#sthash.GGguVEEc.dpbs 3/4

 Dodjeljene su Nagrade “XII. Gumbekovih dana” Slike Dimitrija Popovića izložene u Lyonu uz slike
Georgesa Rouaulta , Salvadora Dalija i dvadesetak

francuskih suvremenih umjetnika 

godišnjem kalendarskom planu i na njihovoj karti, a i dogodine nam obećavaju povratak na sljedeće
natjecanje, „Sonus op.6.“

 

U sklopu natjecanja, a u pauzama dok su se čekali rezultati, djeca i mladi imali su priliku gledati
predstave Male Scene iz Zagreba, kao i predstavu dramsko-scenske družine Kolibrići Gradske knjižnice
Franjo Marković iz Križevaca.

 

Završni koncert Natjecanja održat će se 18. travnja 2019. godine u prostorima Muzičke akademije u
Zagrebu na kojem će posebno primijećeni natjecatelji izvoditi skladbe hrvatskih skladatelja.

 

 

Izvor: Glazbena udruga Opus

   

Posted in Glazba
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Nove objave

  GAVRANOV ROMAN „SRETNI DANI”
OBJAVLJEN U JAPANU

  Svagdanji, a poseban
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  U HDLU će se otvoriti izložba Andree
Resner “Rhymes of the White Crow: The
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  “Kinoteka u šumi” u drugoj polovici kolovoza
donosi niz rado gledanih filmskih klasika
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350 mladih glazbenika stiže na veliko natjecanje u Križevcima

Dolazak na Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 5, koje počinje u
subotu, 23. ožujka u Križevcima, prijavilo je gotovo 350 kandidata iz Hrvatske, Slovenije,
Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine u uzrastu od 8 do 23 godine.

Dolazak na Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 5, koje počinje u
subotu, 23. ožujka u Križevcima, prijavilo je gotovo 350 kandidata iz Hrvatske,
Slovenije, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine u uzrastu od 8 do 23 godine, u pet
kategorija: harmonika, klavir, udaraljke, violina i solfeggio.

- Broj kandidata u disciplini klavir premašio je sve dosadašnje prijave i na taj način je
natjecanje postalo najveće natjecanje u regiji u toj disciplini, a zanimljivo je da je za
discipline poput udaraljki ovo jedno od rijetkih domaćih natjecanja gdje djeca mogu
predstaviti svoj rad i dobiti povratnu informaciju o svom napretku od stručnog žirija, ističu
organizatori natjecanja.

Završni koncert održat će se 18. travnja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu - posebno
primijećeni natjecatelji izvodit će skladbe hrvatskih skladatelja. 
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Organizator natjecanja je neprofitna udruga Opus čija je misija promicanja kulture među
mladima, dizanja svijesti o klasičnoj glazbi i pozivanje djece na bavljenje glazbom. 

- Sonus op. 5 nije još jedno dosadno natjecanje, ono je ljubav i strast brojne djece diljem
Hrvatske i susjednih zemalja i ovo je njihova prilika i mjesto kada i gdje pokazuju u što su
vrijedno ulagali sate i sate, dane i dane vježbanja i predanog rada, poručuju organizatori.

Zanimljivost ovogodišnjeg natjecanja je to da su u pauzama nastupa organizirane
predstave za djecu.

O tom vrijednom natjecanju u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorili su profesorica klavira i
ravnateljica natjecanja Sonus op.5 Ivana Tadin i profesor tambure i član ocjenjivačkog suda
Vice Zirdum:
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 HOME VIJESTI

Gradonačelniku uručena zahvalnica
za doprinos organizaciji
Međunarodnog natjecanja mladih
glazbenika Sonus op. 6
16.03.2021. u VIJESTI

U prostorijama Glazbene škole Alberta Štrige Križevci od 13. do 21. ožujka održava se

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6. 

Riječ je o manifestaciji koja okuplja sudionike s područja cijele države i regije te ugledne hrvatske i
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strane glazbene pedagoge kao članove Ocjenjivačkog suda, a organizatori natjecanja su Glazbena

udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci. 

Tim povodom, gradonačelnika Marija Rajna posjetile su ravnateljica Natjecanja Ivana Tadin i

ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige Branka Špoljar kako bi mu uručile zahvalnicu za

doprinos organizaciji natjecanja. 

Gradonačelnik je naglasio važnost ovog natjecanja za grad te zahvalio i čestitao organizatorima na

uspješnoj organizaciji ovogodišnjeg natjecanja koje se održava u specifičnim uvjetima zbog

pandemije koronavirusa. Ujedno je istaknuo kako se nada da će sudionici imati prilike prošetati

Križevcima i upoznati ljepote našeg grada.
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COVID-19
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Otvorene su prijave za Ljetnu školu računarstva

Privatnost i Kolačići: Ova web-stranica koristi kolačiće. Nastavkom korištenja ove web-stranice prihvaćate korištenje kolačića. 
Kako bi saznali više, uključujući kako kontrolirati kolačiće, pročitajte ovdje: Politika kolačića

Zatvori i prihvati

https://krizevci.hr/udruga-maslacak-organizira-obiljezavanje-svjetskog-dana-osoba-s-down-sindromom/
https://krizevci.hr/udruga-maslacak-organizira-obiljezavanje-svjetskog-dana-osoba-s-down-sindromom/
https://krizevci.hr/900-gradana-krizevaca-cijepljeno-pfizerovim-cjepivom-protiv-bolesti-covid-19/
https://krizevci.hr/900-gradana-krizevaca-cijepljeno-pfizerovim-cjepivom-protiv-bolesti-covid-19/
https://krizevci.hr/dogadjanja/ljeto-u-dvoristu-2/
https://krizevci.hr/dogadjanja-lokacije/dvoriste-galerije-k2/
https://krizevci.hr/dogadjanja/ljeto-u-dvoristu-2/
https://krizevci.hr/dogadjanja/krizevacka-ljetna-spica-2/
https://krizevci.hr/dogadjanja-lokacije/grad-krizevci/
https://krizevci.hr/dogadjanja/krizevacka-ljetna-spica-2/
https://krizevci.hr/dogadjanja/otvorene-su-prijave-za-ljetnu-skolu-racunarstva/
https://krizevci.hr/dogadjanja/otvorene-su-prijave-za-ljetnu-skolu-racunarstva/
https://hr.wordpress.org/about/privacy/cookies/

