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OSJEČKA LJETNA NOĆ, 24. 08. 2018. 

Nastup učenika Glazbene škole Franje Kuhača Osijek 

 

1. Leonard Cohen: Hallelujah  (trajanje: 03'25'') 

Pjeva: Lucija Uglik, sopran 

Za klavirom: prof. Ivančica Hinek 
 
Lucija Uglik učenica je 4. razreda srednje Glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku, pohađa teorijski odjel. U slobodno vrijeme privatno uči 
solo pjevanje.  

Kao mala glumila je zubić vilu u dječjem mjuziklu "Cukertanderbal" u sastavu projekta "Zemlja bez granica" u kojemu ove godine također 

sudjeluje. Sudjelovala je i u pripremama za mjuzikl "Moje pjesme, moji snovi" te na koncertima Slavonskog tamburaškog društva "Pajo 

Kolarić" iz Osijeka. 

Solistica je mješovitog zbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, pjevala je na proslavi Svjetskoga dana glasa, na koncertu Božić s 
Kuhačevcima te na Danu otvorenih vrata Glazbene škole.  

U školskoj godini 2017/18. aktivno je sudjelovala u projektu Nansen dijalog centra „Osijek – grad susreta kultura“, ostvarivši uspješnu suradnju 
sa Židovskom općinom Osijek.   

 

 

2. Alan Menken: Part Of Your World - iz animiranog filma W. Disneya Mala sirena 

(trajanje: 03'00'') 

Pjeva: Vanessa Kovačević, sopran 

Za klavirom: prof. Ivančica Hinek 
 
Vanessa Kovačević učenica je 4. razreda srednje Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, gdje pohađa teorijski odjel. Odmalena pjeva u crkvi i 
u dječjem zboru Osječki Zumbići. 

Prvi javni pjevački nastup imala je ove godine u Kapucinskoj crkvi u Osijeku, na humanitarnom koncertu za Marijine obroke. Prije nekoliko 

godina sudjelovala je u mjuziklu Josip i kričave boje njegovih snova (Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat), Andrew Lloyd 
Webbera, izvedenog u Osijeku i Slavonskom Brodu.  

U slobodno vrijeme voli pjevati i čitati.  

 

3. "Igra" - koreografija koju izvodi skupina učenica 3. razreda suvremenog plesa na glazbu 

Michaela Giacchina iz animiranog filma “Inside Out” (trajanje: 02'00'').  

Plešu: Petra Damjanović, Sofia Jaćimović, Ana Karapetrić i Greta Vrabec 

 
S ovom koreografijom koju je osmislila njihova mentorica i nastavnica Nikoola Livančić učenice su ove godine u ožujku na 56. hrvatskom 

natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojile I. nagradu na regionalnom i II. nagradu na državnom natjecanju. 

 

 

4. Nino Rota: Parla più piano – tema iz filma Kum (trajanje: 02'50'') 

Pjeva: Marin Bulić, dječački sopran 

Za klavirom: prof. Ivančica Hinek 
 
Marin Bulić ima 13 godina. Učenik je 7. razreda osnovne škole Višnjevac i 5. razreda Glazbene škole Franje Kuhača Osijek gdje uči svirati 
klavir i pjeva u dječjem zboru. Od malih nogu pokazuje veliki interes i talent za pjevanje koje uči s prof. Ivančicom Hinek.  

Često nastupa na koncertima i festivalima i dobitnik je brojnih nagrada od kojih izdvajamo osvojenu prvu nagradu žirija i publike na festivalu 

Mali Split 2017. godine i prije 20-tak dana osvojen Grand prix na 13. Dječjem festivalu Mali MEF u Čakovcu.  

U mjuziklu Moje pjesme, moji snovi, najboljoj predstavi Hrvatskoga glumišta u 2016. godini¸ glumio je dječaka Kurta za što je nagrađen 

Nagradom hrvatskoga glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina.  

Velika mu je želja postati operni pjevač i zadržati se u klasičnoj glazbi i na kazališnim daskama. Osim glazbe, Marin je uspješan i u sportu - 

trenira nogomet u osječkom Grafičaru. 
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5. Johann Sebastian Bach (obr. György Kurtág): Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit iz 

istoimene kantate BWV 106 (trajanje: 02'30'') 

Izvode: Iskra Kujundžić i Lucija Pejić, glasovirski duo 

Mentorica je prof. Ivana Glavočević. 
 

Lucija Pejić i Iskra Kujundžić učenice su 5. razreda osnovne Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Svirajući zajedno u glasovirskom duu 

sudjelovale su na komornim regionalnim i državnim natjecanjima osvajajući prve i druge nagrade. Nastupale su i na Memorijalu Darka Lukića 
u Osijeku, 2017. godine.  

Iskra Kujundžić natjecala se i u kategoriji glasovir solo gdje je također osvojila 1. regionalnu i 2. državnu nagradu. Odlična je učenica i u 
osnovnoj školi, a u slobodno vrijeme voli crtati, čitati i putovati. 

Lucija Pejić glumila je djevojčicu Martu u  mjuziklu Moje pjesme, moji snovi, u postavi osječkoga Hrvatskoga narodnog kazališta za što je 

2016. godine nagrađena Nagradom hrvatskoga glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina. U slobodno vrijeme voli čitati  

knjige i slušati pjesme. 

 

6. "Nemir" - koreografija koju izvodi učenica 4. razreda suvremenog plesa Paula 

Horvat. Glazba je skladao Drehz, a nosi naslov "Heart cry" (trajanje: 02'40'') 

Ovu koreografiju osmislila je Paulina mentorica i nastavnica Nikoola Livančić s kojom je Paula 2017. godine na 55. hrvatskom natjecanju 

učenika i studenata glazbe i plesa osvojila I. nagradu na regionalnom i I. nagradu na državnom natjecanju.  

 

 

7. Richard Rodgers: The Sound Of Music iz istoimenog mjuzikla (Moje pjesme, moji 

snovi) (trajanje: 05'10'') 

Pjeva: Lucija Uglik, sopran 

Za klavirom: prof. Ivančica Hinek 

 

 

8. Claude-Michel Schönberg: On My Own iz mjuzikla Les Misérables (Jadnici) (trajanje: 

04'00'') 

Pjeva: Vanessa Kovačević, sopran 

Za klavirom: prof. Ivančica Hinek 

 

 

9. Astor Piazzolla (obrada Benjamin Pölhe): Libertango za glasovir četveroručno 

(trajanje: 03'00'') 

Izvode: Iskra Kujundžić i Lucija Pejić, glasovirski duo 

Mentorica je prof. Ivana Glavočević. 

 

10. Antonella Maggio & Guido Maria Ferilli: Un amore così grande (trajanje: 04'10'') 

 

Pjeva: Marin Bulić, dječački sopran 

Za klavirom: prof. Ivančica Hinek 

 

11. "Krijesnice" - koreografija koju izvode učenice ansambla suvremenog plesa Glazbene 

škole Franje Kuhača Osijek na glazbu Hansa Zimmera, Jacoba Shea & Jasha Klebe 

"Early Morning Fog" (trajanje: 03'00'') 

 

Plešu: Emilia Čokolić, Tea Dumenčić Janson, Paula Horvat, Dora Kos, Iva Krivić, Teuta 

Muharemi i Marija Pipunić 
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Koreografiju je osmislila nastavnica i mentorica Martina Terzić, a bila je dio godišnje plesne predstave Odjela 

suvremenog plesa Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Predstava se zvala Tajanstveni vrt, a izvedena je u svibnju 

ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. 


