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Ако ти је музика у крви – „Ђорђевић“ је први!
аутор ученик школе
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ВЛАДИМИР Р. ЂОРЋЕВИЋ
(1869-1938)

Свако време носи своје захтеве и потребе. Неки појединци
успеју да одговоре на њих и покрену нови точак у развоју једне
нације. Један од значајних покретача свакако је био Владимир
Ђорђевић – композитор, етномузиколог и цењени музички педагог.
Својим стваралаштвом задужио је бројне генерације које и дан данас
преносе његове мисли и запажања, али и причу о овом изванредном
учитељу кога су ученици сматрали за веома строгог, али су му се у
исто време дивили на његовој посвећености да их упути у јединствени
свет музике.
Рођен у свештеничкој породици у Брестовацу код Зајечара
(19.11.1869.) Владимир Ђорђевић је прве кораке у свет музике
начинио у учитељској школи у Нишу, одакле је наставио стручно
усавршавање на Конзерваторијуму у Бечу код професора Роберта
Фукса и касније у Прагу. Као музички педагог радио је у бројним
српским градовима. 1912. гoдине долази у Београд као предавач
теорије музике и хармоније у музичкој школи „Корнелије Станковић“
где касније и оснива Музеј народних музичких инструмената (1925) и
излаже инструменте које је сакупио током службовања у провинцији.
Током његовог рада и путовања успео је да прикупи обимну грађу из
фолклорног стваралаштва на територији Србије и Македоније што је и
објављено у његовом најзначајнијем делу “Српске народне мелодије
1-2”, којим је дао велики допринос у прикупљању и изучавању нашег
фолклора и због тога су га често називали Вуком Караџићем музичке
културе.
Владимир Р. Ђорђевић
Јагодина 1904.
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Током Првог светског рата радећи као професор музике у
Француској настојао је да окупи српске емигранате и повеже их са
матицом, а сваки простор да икористи за промовисање и приближавање
српске музичке баштине тадашњој европској музичкој и научној
сцени. Његов рад из мелографије и органологије био је цењен од
стране најзначајнијих етномузиколога, попут Ернеста Клосона и
Беле Бартока. Интересовање за музичку баштину огледа се и у
композицијама Владимира Ђорђевића, које се базирају на коришћењу
фолклорних тема у хорским делима, композицијама писаних за
виолину и клавир, као и песмама за глас и клавир. Посматрано из
данашње визуре немогуће је не приметити колико је радозналост,
свестраност, ентузијазам, таленат и стални рад Владимира Ђорђевића
оставио трага на многе генерације које су уследиле, о чему сведочи
и назив наше школе.

ДЕЛА Владимира Ђорђевића
КЊИГЕ: Питања за прикупљање музичких обичаја у Срба,
Београд 1899; Из методике певања у народној школи, Београд 1901;
О композицијама Бранкових песама, Загреб 1924; Општа теорија
музике, Београд 1924; Кратко упутство за предавање нотног певања
у основним школама, Београд 1927; Прилози биографском речнику
српских музичара, Београд 1950; Оглед српске музичке билиографије
до 1914. год., Београд 1969;
ЗБИРКЕ: Српске народне мелодије за мешовити хор (8 свезака)
1904-1921; Trente Danses serbes за клавир, 1918; Trente-cinq chansons populaires serbe за клавир 1918; Српске народне мелодије (Јужна
Србија), Београд 1928; Српске народне мелодије (Предратна Србија),
Београд 1931; Тридисет српских игара за виолину, 1928; Српске игре,
за виолину, 1933;
КОМПОЗИЦИЈЕ: Сценска дела: Музика за зингшпил Die Braut
music billing sein!; Хорска дела: Мешовити и мушки хорови; Хорови
у 2 и 3 гласа; Три литургије према народним црквеним мелодијама;
Рудар, мушки хор; Соло песме: Дилбер Ана; Ко ће као љубав; Небо
моје; Била једном ружа једна; Што славуј пева; Ашиковање; Засвира
фрула; Солистичка инструментална дела: „Драге успомене“
валцер за клавир; Три српска кола за гласовир; „Чежња“ мазур за
гласовир; Тридесет српских игара за виолину; Српске игре за виолину;
Камерна дела: „Свађа комшиница“ за две флауте; Инструктивна
литература: Општа теорија музике; Народна певанка; Певанка за
ученике основних и учитељских школа у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца; Збирка дечијих песама у један, два, три и четири гласа
за ученике основних школа; Збирка одабраних песама у један, два,
три и четири гласа за школску омладину; Школа за виолину; Duetti
за две виолине.

Владимир Ђорђевић пеца рибу у Љигу
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НАША ОПШТИНА – ЗВЕЗДАРА

На брду Велики Врачар далеке 1887. отворена је Астрономска
опсерваторија са звездарницом, по којој ће најпре брдо, а касније читав крај
и општина добити назив Звездара. Под звезданим небом ова општина ће се
временом ширити и прерасти у један од најлепших делова Београда што је
најбоље описао Владимир Јанковић:
„Београд са Звездаре привлачи и мами да се
пође к њему, да се човек утопи у њему. Ту се не може
размишљати. Ту нам је град отео слободу мисли.”

Општина Звездара је подељена на 17 месних заједница: Стеван
Синђелић, Булбулдер, Велики Мокри луг, Врачарско поље, Вуков споменик,
Звездара, Зелено брдо, Липов лад, Војвода Путник, Мали Мокри луг, Миријево,
Северни булевар, Славујев поток, Смедеревски ђерам, Ћирило и Методије,
Ново Миријево и Војвода Мишић. Залагањем општине овај део Београда
је очувао свој динамични карактер, али и простор за рекреацију, културу и
одмор пружајући својим комшијама потпуни простор за њихово деловање, а
организацијом бројних пројеката и напредак.

Миријево - панорама
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НАША ШКОЛА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Скромни почеци – првих 30 година
(1948-1978)
У априлу месецу давне 1948.
године, Дом културе тадашњег
V реона отвара Музички течај
у просторијама VI београдске
гимназије, који је у октобру исте
године преименован у Нижу
музичку школу V реона. Прва
генерација бројала је око 80
ученика, а семе културе које је
том приликом посејано, у годинама које долазе развиће се у прелепу
Звездарску оазу музике – музичку школу „Владимир Ђорђевић“ какву
данас знамо.
Кроз 70 дугих година, наша школа опстала је и развијала се
захваљујући великом труду свих који су били и остали њен део.
Од самог почетка колектив наше школе несебично се залагао, не
само у настави, већ живећи живот школе и трудећи се да у тешким
временима премости проблеме и оствари потребне услове за рад.
Пут је био све, само не лак – почетком 1950. године школа
добија на коришћење три просторије у ОШ „Вељко Дугошевић“ у
којима је одржавана настава клавира, виолине и солфеђа, а на јесен
исте године сели се у Јагићеву улицу, чији становник остаје све до
данас.
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Првих десет година живота у Јагићевој провели смо у старој згради која је некада била стан
управитеља ОШ „Филип Вишњић“.
О условима који су тада владали најбоље се може сазнати из годишњих извештаја о раду
школе из тог периода, који до детаља описују начин функционисања наставе - одломак из једног
од њих наводимо овде:

Прва зграда школе у Јагићевој
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„Услови рада у садашњим просторијама
врло су тешки. У једном одељењу смештена
је канцеларија директора и секретара,
одржава се настава и истовремено је пролаз
за учионицу солфеђа, кроз коју четири пута
недељно сваких 45 минута излазе и улазе
групе ученика. Ова два одељења раздвајају
врата и настава се меша. Да би се коликотолико ублажило мешање наставе, тражили
смо дупла врата, али их нисмо добили.
Трећа учионица је и пролаз за тоалет и овај
пролаз сваки пут прекида наставу, а наноси
и женирање пролазнику. Четврто одељење
поштеђено је свега овога, али је доста
мрачно, а наставу омета и рад фабрике када
ради при отвореним прозорима. Прозори сва
четири одељења начичкани су преко целе
године децом из околних школа. Ова деца у
приличној мери ометају наставу.“

Како су изгледали интерни часови који су одржавани у
оваквим просторијама?
„Врата између канцеларије и учионице за солфеђо отворе
се, канцеларијски столови гурну уза зид, ученици свирају у
канцеларији, први ред столица за публику полази из канцеларије,
па се преко врата пружа у учионицу за солфеђо.”
Дакле, већи део публике могао је само да чује, али не и да види
ученика који наступа. Притом, овако импровизована сала могла је да
прими само мали број ученика и њихових родитеља.
Иако „музикални комшија са Звездаре“, како неки
воле да зову нашу школу, с почетка није био баш визуелно
примамљив, музика којом је пленио полако је привлачила
све већи број заинтересоване деце и родитеља, који ће
расти заједно са њим и помоћи му да постане оно што је
данас.
1953. година, представља практично годину крштења
за нашу школу – од тада поносно носимо име Владимира
Ђорђевића. У годинама које су наступиле, лик и дело овог,
по многоме посебног човека, сакупљача и обрађивача
народног музичког блага, такозваног „Змаја“ омладинске и
дечје музике, постали су наша водиља, а његове вредности
и принципи се у нашој школи и данас негују – једноставне,
полетне мелодије, уз високу прецизност извођења – права
радост музицирања је рад кроз забаву.

План школске зграде пре адаптације
(1951-1960)
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Прва генерација ученика завршава школу школске 1954/55 године, а од
њих 11 готово сви су наставили музичко школовање у средњој школи. Посебно
смо поносни што су се у наредним годинама многи бивши ученици, по завршетку
студија, враћали у нашу школу у улози наставника, а неретко су и њихова деца
постајала наши ученици – тако наш „Ђорђевић“ већ седам деценија прати и
обликује нове генерације музичара.

Нажалост, и поред овог проширења, просторни капацитети
школе били су недовољни да приме све већи број заинтересоване
деце. Осим тога, водила се и права борба када је у питању набавка и
одржавање школског инструментарија, а тек од 1962. године школа
се могла похвалити са 4 клавира и 13 виолина у пристојном стању.

Упркос сталном залагању Школског одбора и тадашње директорке, Споменке
Станојевић, тек почетком 1960. године школа добија незнатно побољшање услова,
изградњом додатне монтажне зграде у коју је премештена канцеларија директора
и две учеонице, док је стара зграда реновирана и две просторије спојене су,
напокон, у једну већу, која је могла послужити као пристојна концертна сала.
Средства за ову адаптацију школског простора делом су сакупљена од стране
родитеља, док је остатак финансирала Општина Звездара.

Адаптирана учионица за групну
наставу и сала за одржавање
интерних и јавних часова

Антон Кватерник
први председник
Школског одбора

Колектив школе 1961. године

План школске зграде након адаптације 1960. године (десно)
и додатна монтажна барака (лево)
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У школи се у том периоду усталило
одржавање интерних и јавних часова којима
су присуствовали родитељи ученика, а
негована је и сарадња са основним, као и
другим музичким школама. Такође, од 1962.
године формиран је по први пут и гудачки
оркестар ученика, а у наредним годинама
уведена је и настава соло певања (први
предавач Љубица Станисављевић).
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Директорка Споменка, уједно и наставник клавира, важила је
за веома принципијелну особу која је држала до високог квалитета
извођења, па су школу могли јавно представљати само изузетни
ученици – тако је школа 1957. године први пут узела учешће на
Такмичењу београдских музичких школа, где су освојене две прве и
једна трећа награду, а 1968. први пут смо наступили и на Фестивалу
школа за основно музичко образовање СР Србије.

Директорка Споменка са ученицом на часу

Концерт поводом
Дана школе 1963.
године
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Ученици завршног разреда са наставницима и
директорком школе школске 1961/62. године

Прво издвојено одељење наше школе налазило се од 1970. до
1973. у просторијама ОШ „Јанко Веселиновић“. Ту се као наставник
виолине запошљава Зоран Илић, који убрзо затим постаје један од
стубова наше школе. Позивом на један од концерата на Коларцу,
колегиница Љиљана Прегер, тадашњи руководилац стручног већа
гудача, упознаје Зорана са Мајом Илић, клавирским сарадником и
бившом ученицом школе, која је клавир с почетка учила у класи
Бојане Ристић, а завршила 1960. у класи тадашње директорке,
Споменке Станојевић. Маја се у школу вратила као наставник клавира
и клавирски сарадник 1968., као студент завршне године Музичке
академије. Из Мајине и Зоранове професионалне сарадње, убрзо се
развило нешто више. У годинама које ће доћи, па све до данашњег
дана, овај пар остаће привржен нашој школи и заједничким радом
обликоваће генерације успешних ученика.

Велику прекретницу у раду Школе представља
1971. година, када се коначно усељавамо у зграду
тадашње ОШ „Филип Вишњић“ у којој остајемо
све до данас. Захваљујући великом залагању и
волонтерском раду тадашњег наставног кадра,
просторије основне школе преграђене су и
прилагођене
индивидуалној
настави.
Школа
располаже са 850 м2 корисног простора – садржи
15 учионица за инструментану наставу, 2 за наставу
теоретских предмета, 3 канцеларије, наставничку
собу, портирницу, колтарницу и хигијенске
просторије.
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План школске зграде у моменту када је
преузета од ОШ “Филип Вишњић” (1971)

1972. године школа је добила Спомен плакету СО Звездара као
знак признања за постигнуте резултате у раду.
1974. године издвојено одељење школе се из ОШ „Јанко
Веселиновић“ сели у просторије данашње ОМШ „Петар Коњовић“, а
затим 1976. у ОШ „Стеван Синђелић“. Такође, 1976. године отвара
се још једно издвојено одељење у оквиру ОШ „Јелена Ћетковић“.
Нажалост, ниједно од ових одељења није било дугог века.
Што се тиче матичне зграде школе у Јагићевој 5, она је
током 1970-тих година претрпела значајне промене. Зборница се
иницијално налазила на месту данашњих учионица бр. 15, 16 и 17,
а улаз из зборнице у Свечану салу, као и први издигути подијум у
сали, својеручно је израдио један од тадашњих наставника виолине,
Димитрије Љубисављевић – Мита.
Све до 1976. зграда се грејала путем нафтних пећи,
због чега су се школом неретко ширили непријатни
мириси, а кваке су биле масне. Срећом, тадашњи
директор Слободан Лазаревић, успео је да се избори за
увођење мреже радијатора који се загревају из школске
котларнице.

План школске зграде након преграђивања и прилагођавања
просторија индивидуалној настави, тј. актуелни изглед школе

Осим тога, Слободан је, као наставник хармонике
увео наставу овог инструмента у нашој школи, а током
његовог мандата започета је и настава гитаре (први
предавач Надежда Кондић) и флауте (први предавач
Карло Кнајп).

Неки од концерата с почетка 1970-тих - у првом реду тадашње наставнице наше школе
Нада Настев (клавир), Нада Максимовић (клавир), Антонија Конечник (солфеђо) и Весна Сабо (клавир)
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„Лагана пловидба”
(1979-1998)
Након изузетно тешких почетака, школа после 30 година свог постојања
напокон стаје на стабилне ноге. Добијање адекватног простора отворило је
могућност за упис већег броја ученика, али исто тако и за много квалитетнију
наставу у целини – захваљујући томе, успеси у наредним годинама нису изостајали.

Овде ваља поменути неке од најуспешнијих ученика* из
периода од краја 1970-тих до 1990. године који су се истицали својим
резултатима:
- Снежана Константиновић, виолина, класа: Зоран Илић
- Савка Коњикушић, клавир, класа: Гордана Лазаревић
- Зоран Вукајловић, виолина, класа: Зоран Илић
- Наташа Комненић, клавир, класа: Силва Ласбахер

Од 1977. ученици наше школе почињу да наступају на Републичким и
Савезним такмичењима ученика и студената музике, а већ те прве године ученица
гитаре, Ивана Поповић, из класе Надежде Кондић доноси школи две I награде – са
Републичког и са Савезног такмичења.

- Вера Плећаш, гитара, класа: Надежда Кондић – била је 		
наставник наше школе од 1993. до 2017.

Исте године школа добија Спомен плакету Скупштине града Београда, а две
године касније (1979) Удружење музичких педагога Србије нам додељује Повељу
за изузетан допринос развоју музичке педагогије.

- Катарина Ђокић, клавир, класа: Јелена Филотић

- Мирослав Босанац, виолина, класа: Зоран Илић - данас 		
наставник виолине у нашој школи

- Борис Кирн, гитара, класа: Надежда Кондић
- Невенка Тополовец, хармоника, класа: Слободан Лазаревић

У извештају директора Душана Ђонина, који је руководио
нашом школом у моменту обележавања 40 година од њеног
оснивања, проналази се податак да су ученици школе до тог
момента (дакле закључно са 1988. годином) освојили чак 360
награда на различитим такмичењима.
Током тих 1980-тих година у школи се осим солистичког
изузетно неговало и групно музицирање, тако је гудачки
оркестар под руководством Драгане Петровић 1981. године
освојио I награду на Фестивалу школа за основно музичко
образовање у Сомбору.
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- Никола Аратиковић, хармоника, класа: Слободан Лазаревић
- Мирјана Ћосић-Драган, хармоника, класа: Љиљана Томановић
– била је наставник наше школе од 1987. до 1988.

*Напомена: Овде издвојени
ученици освајали су прве награде
на републичким, савезним и
међународним такмичењима

- Маја Рајковић Шљиванчанин, клавир, класа: Радмила Живковић
- данас професор клавира на ФМУ
- Надица Андоноски, клавир, класа: Силва Ласбахер
- Биљана Јеремић (Дедић), флаута, класа: Катарина Азањац 		
– данас наставник флауте ШОМО „Петар II Петровић Његош“ Бар
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- Драган Петровић, гитара, класа: Милан Јованић – данас
		
наставник гитаре у МШ „Ватрослав Лисински“ Београд
		
и руководилац оркестра гитара „Душан Трифуновић“

- Босиљка Тасић, флаута, класа: Рада Младеновић
- Милица Степановић, соло певање, класа: Љубица Станисављевић

- Дејан Абадић, кларинет, класа: Боривоје Јовановић

- Иван Ковачевић, клавир, класа: Гордана Лазаревић

- Драган Стојковић, виолина, класа: Димитрије Љубисављевић

- Зоран Остојић, обоа, класа: Душко Ненадовић

- Зоран Барзиловић, виолина, класа: Димитрије Љубисављевић

- Тодор Ђорђевић, Горан Милошевић, хорна, класа: Божур Јовичић

- Марта Шкаламера, клавир, класа: Силва Ласбахер

- Зоран Анић, гитара, класа: Слободан Вујисић – данас има 		
богату солистичку каријеру и ради као наставник гитаре у 		
МШ „Др Војислав Вучковић“ Београд, био је и професор 		
факултета у Сарајеву

- Милица Младеновић, виолина, класа: Зоран Илић - 		
завршила Конзерваторијум “Чајковски” у Москви, данас ради
у ШЗМТ Ћуприја
- Александра Војчић, клавир, класа: Силва Ласбахер

Виолинисти из класе Зорана Илића
1988. године - лево Јелена Цуњак

- Смиљка Половина, виолина, класа: Зоран Илић

- Јелена Цуњак (Рајић), виолина, класа: Зоран Илић - данас 		
наставник виолине у нашој школи

- Милутин Кривокапић, фагот, класа: Петар Ристић
- Александра Пајевић, клавир, класа: Силва Ласбахер

- Милан Дукић, виолина, класа: Зоран Илић – данас извршни 		
директор Центра лепих уметности у Вајомингу (САД)

- Снежана Николић, флаута, класа: Рада Младеновић

- Иван Оташевић, виолина, класа: Зоран Илић – данас 			
професор на Академији уметности у Бања Луци и директор 		
Бањалучке филхармоније

- Денис Урошевић, гитара, класа: Милан Јованић
- Владан Недељков, гитара, класа: Слободан Вујисић

- Ана Зорана Брајовић, клавир, класа: Силва Ласбахер – данас
диригент Опере Народног позоришта у Београду

- Петар Јанковић, гитара, класа: Слободан Вујисић

- Вук Витас, виолина, класа: Зоран Илић
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- Весна Милојевић, флаута, класа: Катарина Азањац
- Дуња Маринковић, виолина, класа: Зоран Илић

- Михајло Митровић, кларинет, класа: Боривоје Јовановић

- Адела Караси, клавир, класа: Силва Ласбахер

- Дарко Голић, контрабас, класа: Коста Ивановић

Оркестар на Фестивалу у Пријепољу
1989. године

- Дејан Шенборн, клавир, класа: Силва Ласбахер

Трио - Милан Дукић (виолина), Иван
Оташевић (виолина), Дејан Шенборн
(клавир) проба пред наступ на
Савезном такмичењу 1990. године

23

1988. отворено је издвојено одељење у Гроцкој, које ће
опстајати под именом наше школе све до 1994., када се осамостаљује
под именом ШОМО „др Милоје Милојевић (данашња ОМШ „Невена
Поповић“ Гроцка).

Неки од најуспешнијих ученика током 1990-тих:

У тешким ратним временима, током 1990-тих година, школа је
била права мирна лука за љубитеље музике. Зоран Илић 1993. године
преузима улогу директора школе, али рад са ученицима и даље за
њега остаје најзначајнији, нарочито неговање камерне музике.

- Ђорђе Црнојевић, клавир, класа: Јелена Филотић

- Славица Перић, виолина, класа: Зоран Илић – данас 			
запослена у Београдској филхармонији

- Милица Миленковић, клавир, класа: Силва Ласбахер
- Марија Михајловић, виолина, класа: Зоран Илић – тренутно 		
завршава докторске студије у Лисабону
- Андријана Станковић, клавир, класа: Силва Ласбахер
- Милош Јовановић, гитара, класа: Вера Плећаш

Ученици завршног разреда школске
1990/91. године са наставницом
солфеђа Маријом Ристић

- Јелена Вујновић, флаута, класа: Катарина Врачар - данас
наставник флауте у нашој школи
- Биљана Срећковић, флаута, класа: Катарина Врачар

Неке од школских прослава
у друштву наших пензионера

Јелена Вујновић (1996)
Милош Јовановић са наставницом
Вером Плећаш (1995)
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Светлана Јелић и Марија
Михајловић (1995)
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- Светлана Јелић, виолина, класа: Зоран Илић – данас ради		
у Симфонијском оркестру града Кристијансанда (Норвешка)

Током 90-тих година школа је била стални домаћин Републичких
такмичења за дисциплину виолина, а домаћини за флауту остали смо
и данас. Наши ученици су поред Фестивала, Републичких и СавезнихЈугословенских такмичења у то време често посећивали и међународна
такмичења у Италији, одакле су доносили значајне успехе.

- Игор Животић, гитара, класа: Вера Плећаш
- Ивана Ивановић, клавир, класа: Силва Ласбахер
- Нина Џелетовић, клавир, класа: Силва Ласбахер

Светлана Јелић са Мајом Илић на
Фестивалу у Пожаревцу(1998)

- Иван Кнежевић, виолина, класа: Зоран Илић – данас 			
концертмајстор у Камерном оркестру у Есену (Немачка), 		
претходно је радио као професор камерне музике на 			
ФМУ у Београду, наставник виолине у ШЗМТ Ћуприја и 		
заменик концертмајстора Симфонијског оркестра Чилеа
- Небојша Обрадовић, клавир, класа: Силва Ласбахер
- Александар Пешић, клавир, класа: Силва Ласбахер

Оркестар са диригентом
Вером Илић на Фестивалу у
Пожаревцу (1998)

Иван Јурковић са Мајом
Илић на Фестивалу у Новом
Кнежевцу (1999)

- Иван Јурковић, фагот, класа: Петар Ристић

Дуо - Иван Кнежевић (виолина) и Небојша Обрадовић
(клавир) на концерту у Скупштини Града (1998)
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Сандра
Некић и
Маја Илић
на концерту
у Скупштини
Града (2000)

Оркестар
на концерту
у Скупштини
Града (2000)
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Ентузијазам који осваја (1999-2008)

Екипа на Фестивалу у
Аранђеловцу (2000)

Директор Зоран Илић
слуша концерт
у Скупштини Града (2000)
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Након НАТО бомбардовања 1999-те рађа се нека посебна енергија
у целој нацији, а ми смо се водили тежњом да „заразимо“ музиком све
у околини. Тако ученици, поред такмичарских активности, добијају
прилику за све већи број јавних наступа, кроз сарадњу са различитим
локалним институцијама. Међу разноврсним активностима из тог
периода ваља издвојити: низ хуманитарних концерата и приредби
за незбринуту и хендикепирану децу у сарадњи са Црвеним крстом
општине Звездара и Установом културе „Вук Караџић“, за који је
школа добила и Повељу Црвеног крста; променадни концерти у
Ташмајданском парку и Ботаничкој башти у сарадњи са Дечијим
културним центром; учешће у манифестацији „Радост Европе“ кроз
наступе у Барутани на Калемегдану Слика, Конаку кнегиње Љубице,
Атријуму Народног музеја и Сава Центру; сарадња са удружењем
„Пријатељи деце Звездаре“ – помоћ у реализацији општинских
такмичења за Најраспеваније одељење и Златну сирену, који се и
данас одржавају у нашој школи у оквиру манифестације ДЕМУС;
сарадња са библиотеком „Вук Караџић“ кроз наступе ученика на
промоцијама књига; сарадња са удружењем дистрофичара – наступи
хора и оркестра школе у Скупштини града и Дому на Бежанијској коси;
бројни концерти у сарадњи са Центром за културу и спорт „Шумице“;
блиска сарадња са Општином Звездара, кроз разноврсне концерте.
Уз ангажовање Општине Звездара и хуманитарних организација,
поправљен је кров школе који је прокишњавао, а стављени су и
нови олуци и окапнице. 2001. године у потпуности је реновирана и
Свечана сала, коју данас многи убрајају међу најпријатније концертне
просторе на територији града и званична је камерна концертна сала
града Београда.

Након 23 године успешног рада на месту наставника флауте,
Катарина Врачар (Азањац) у новембру 2002. године долази на место
директора наше школе и на тој позицији успешно опстаје последњих 16
година. Својим идејама она покреће низ значајних активности у нашој
школи, које су током низа година постале традиција и обликовале дух
„Ђорђевића“ на специфичан начин.
Реновирана Свечана сала школе засијала је пред публиком целог
Београда кроз Циклус концерата „Понедељком у Ђорђевићу“ који је
започет 16. децембра 2002. наступом и промоцијом ЦД-а проф. Оливере
Ђурђевић, истакнуте пијанисткиње и чембалисткиње. Од тада до данас
се у оквиру овог серијала нижу концерти истакнутих уметника: Деана
Патаковић (проф. ФМУ), Дарко Карајић (проф. гитаре), Трио Симонути,
Филхармонија младих „Борислав Пашћан“, Срђан Петровић (проф.
ФМУ), пијаниста Душан Трбојевић, Београдски гудачки квартет, Трио
„Анима“, клавирски дуо Весна Кршић и Снежана Николајевић и други.
За овај серијал школа је 2004. године добила Плакету СО Звездара.

Директор школе
Катарина Врачар (2003)

„У реновираном простору концертна сала музичке школе
„Владимир Ђорђевић“ трага и изгледа налази свој стил. За концерте
је изабран добар дан у недељи – понедељак... добро је темпиран
и почетак концерата – 19 часова. Ипак, највреднији је садржај,
вишеструка намена.“- одломак из чланка листа „Борба“, 06.03.2003.)
Између 2003. и 2006. године, уз помоћ Секретаријата за
образовање града Београда, Општине Звездара и донација родитеља,
извршено је реновирање целокупне школске зграде, укључујући
увођење централног грејања, као и замену фасаде. У овом периоду
уместо домаћина Републичког такмичења за виолину постајемо
Захвалница СО Звездара за
домаћин за дисциплину гитара, што се на наше задовољство наставља реализацију серијала “Понедељком у
до данашњих дана.
Ђорђевићу” (2004)
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Међу бројним активностима које смо реализовали почетком
2000-тих година издвајамо неколико најзначајнијих:
Хуманитарни пројекат „Музика анђела“ (2003. и 2004.),
под слоганом „Деца деци“ представљао је симфонијски оркестар
састављен од најуспешнијих ученика музичких школа Србије и Црне
Горе који је одржао концерте на Коларцу (11.12.2003.) и у Дому
војске у Подгорици (24.04.2004.), а сва средства са концерата била
су намењена деци из Звечанске и Клиничком центру у Подгорици.
„Посебан сам, нисам сам” - пројекат који је настао у сарадњи са
организацијом „Пријатељи деце Звездаре“ са посебним акцентом на
сегмент сарадње са децом са посебним потребама.
Спој музике и глуме - пројекат извођења различитих уметничких
делатности, обједињен је кроз представу под називом „Волети и
болети“ у сарадњи са „Сван“ театром. Циљ програма било је пружање
прилике ученицима да квалитетно проведу своје време на распусту,
учествујући у радионицама глуме, музике, сценског покрета и
кореографије. У програму су учествовале три генерације, а завршна
представа одржана је 28.06.2005. године у Свечаној сали наше школе.
„Уз звуке виолине, флауте и клавира публику су
одушевили глумци Слободан Бештић, Ружица Сокић,
Олга Јовановић, Предраг Тасовац, Чарли Ђерић...ученици
Никола Мајсторовић, Марија Салај, Марија Спасић...“ –
одломак из чланка листа „Политика“, 29.06.2005.године.

Школа је у овом периоду неколико година била домаћин
Међународног такмичења „Петар Коњовић“, које је припадало
европској унији музичких такмичења за младе (EMCY), као и
организатор Променаде клавирских талената Србије у сарадњи са
Секретаријатом за образовање града Београда
„За разлику од многих такмичења на којима се плаћају
све веће новчане котизације, учешће на „Променади“ је
бесплатно, уз једину обавезу, да сваки такмичар пред свој
наступ стави један цвет у вазу поред клавира...“ - одломак
из чланка листа „Наша Звездара“, јануар-фебруар 2004.
Сарадња са ФМУ негована је кроз концетрну делатност и
организацију различитих семинара. У школи су гостовали Дејан
Михајловић, Дејан Млађеновић, Љубиша Јовановић, Душан Трбојевић
и други истакнути педагози. Од иностраних предавача семинаре
су одржали Јанош Балинт, Тадео Коељо, Шигенори Кудо, Стефан
Камиларов, Нина Турчанинова, Каролини Шанти Зупан, Норберт
Гирлингер и други.
„Гости ОМШ „Владимир Ђорђевић“ ових дана били
су мађарски флаутиста европског ранга Јанош Балинт и
његов сарадник пијаниста Јожеф Габор. Тачније, 23. и 24.
новембар у нашој школи протекли су у знаку овог изузетног
уметника.“ – одломак из чланка листа „Наша Звездара“,
децембар 2003.године.

Променада клавирских
талената Србије

Дан школе у Народном музеју
(2003)
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Од марта 2006, године одлуком Министарства Просвете и Спорта
наша школа је одабрана као школа домаћин за потребе полагања
испита за добијање лиценце наставника музичких школа Србије.

Истакнути ученици 1999-2008:

Тежећи сталној сарадњи и размени искустава међу колегама,
побратимили смо се са истоименoм музичкoм школoм из Јагодине.

- Марија Салај, флаута, класа: Катарина Врачар

Уз помоћ Општине Звездара, 2006. године смо основној школи
„Стаја Марковић“ из Штрпца донирали клавинову, чиме смо помогли
развој културног живота њиховог града.
2007. године наша школа била је домаћин „Флаута феста“ у
организацији Асоцијације флаутиста Србије „Миодраг Азањац“.

- Даша Плазинић, клавир, класа: Олга Бауер – данас наставник
клавира у нашој школи
- Петар Стевановић, труба, класа: Милан Милић
- Никола Николић, флаута, класа: Катарина Врачар
- Александра Драгосавац, клавир, класа Анђелка Новаковић –
тренутно борави на стручном усавршавању у Аустрији
- Емилија Миодраг, клавир, класа: Анђелка Новаковић – данас
наставник клавира у нашој школи

Пензионери на прослави
Дана школе (2007)

- Тина Неутзер, клавир, класа: Љубинка Плазинић

Школски одбор (2007)
Колектив школе (2006)
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- Сандра Некић, флаута, класа: Катарина Врачар

Сандра Некић наступа у
Земуну са оркестром ученика
и наставника

Трио - Никола Николић
и Марија Салај (флаута) и
Александра Драгосавац (клавир)

Даша Плазинић наступа на
Дану школе у Народном музеју
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- Марија Спасић, флаута, класа: Катарина Врачар – завршила 		
мастер студије у Мајнцу (Немачка)
- Дијана Опачић, виолина, класа: Мирослав Босанац – 			
завршила мастер студије педагогије за виолину на Академији
у Љубљани

Марија Спасић са Мајом
Илић

- Анђела Сибиновић, виолина, класа: Зоран Илић – завршила 		
студије у Бечу
- Љиљана Ранђелов, флаута, класа: Катарина Врачар

- Марија Ласбахер, клавир, класа: Силва Ласбахер

- Јелисавета Павловић, виолончело, класа: Радмила Кнежевић

- Срећко Ласбахер, клавир, класа: Силва Ласбахер

- Срђан Аврамовић, клавир, класа: Љубинка Плазинић

- Марија Пантелић, клавир, класа: Силва Ласбахер

- Душан Марковић, виолина, класа: Зоран Илић – тренутно на 		
мастер студијама у Линцу (Аустрија)

- Јасна Симоновић, виолина, класа: Зоран Илић – данас 			
наставник виоле у МШ „Павао Марковац“ у Загребу, такође 		
наступа са Бечким симфоничарима и Загребачким солистима
- Милица Ковачевић, клавир, класа: Љубинка Плазинић – данас
наставник клавира у ОМШ „Невена Поповић“ Гроцка

- Сања Камберовић, виолина, класа: Зоран Илић
- Милица Стошић, виолина, класа: Зоран Илић – завршила 		
студије на Академији лепих уметности у Београду
- Данијела Ђорђевић, виолончело, класа: Радмила Кнежевић

- Ана Ковачевић, клавир, класа: Јелена Филотић – данас 		
наставник клавира у МШ „Даворин Јенко“ Београд

- Даница Илић, флаута, класа: Марија Радић – данас наставник
флауте у МШ „Даворин Јенко“

- Софија Михајловић, гитара, класа: Далибор Ђујић – данас 		
наставник гитаре у МШ „Ватрослав Лисински“ Београд

- Кристијан Петровић, виолина, класа: Зоран Илић – био 		
је стипендиста Владе Велике Британије у школи за младе 		
музичаре „Хенри Персл“ у Лондону, а затим је завршио 		
Прајнер конзерваторијум у Бечу

Марија Ласбахер и Дијана
Опачић

Никола Драгосавац

- Александра Јанковић, гитара, класа: Далибор Ђујић
- Сара Павловић, клавир, класа: Љубинка Плазинић – студира
на Конзерваторијуму у Дрездерну

Јасна Симоновић и
Милица Ковачевић
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- Никола Драгосавац, клавир, класа: Анђелка Новаковић

- Радмила Маравић, клавир, класа: Биљана Марјановић
Софија Михајловић

Кристијан Петровић

35

„Ђорђевић“ у пуном сјају (2009-2018)
Чување сећања на Владимира Ђорђевића и ширење
његове музике једна је од главних мисија наше школе.
Зато нам је посебно драго што смо приликом прославе
претходног јубилеја - 60 година рада школе 2008. године,
били у прилици да организујемо изложбу народних
изворних инструмената из његовог легата.

На крају, осврнимо се на последњу деценију живота наше школе,
за коју с правом можемо рећи да је круна свега што смо до сада
радили.
54. Фестивал музичких и балетских школа Србије у Сенти 2010.
године, остаће заувек једно од најлепших сећања за нашу школу –
сви чланови екипе солиста, а такође и камерни ансамбл и гудачки
оркестар школе освојили су I награде, од чега је чак три било са
максималних 100 поена, што нас је учинило апсолутним победником
међу 65 школа учесница.
У септембру 2013. почело је са радом издвојено одељење наше
школе у Миријеву, у згради Месне заједнице, Школски трг бр. 2. Свест
родитеља о важности музичког образовања њихове деце била је,
може се слободно рећи, од пресудног значаја за отварање издвојеног
одељења. Родитељи са Миријева, својим јединством и заједништвом
обратили су се надлежнима да се и њиховој деци омогући да уче
да свирају неки инструмент и њихова молба је, на наше велико
задовољство, услишена. Ово одељење данас, након 5 година рада,
постиже веома добре резултате. Од оснивања одељења у Миријеву од
инструмената су заступљени клавир, виолина, хармоника и гитара, а
почевши од школске 2017/18 и флаута.

Прослава Јубилеја 60 година рада школе 2008. године
Изложба народних изворних инструмената из легата
Владимира Ђорђевића
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Поред успеха наших солиста и камерних ансамбала на различитим
такмичењима, у овом периоду значајни су и успеси гудачког оркестра
наше школе, на челу са диригентом Вером Илић – између 1997. и
2015. године оркестар је освојио 17 првих награда на Фестивалима
музичких и балестих школа Србије и на Републичким такмичењима.

Зграда школе у Миријеву
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2015. године на улазу у школску зграду у
Јагићевој постављен је нови плато од штампаног
бетона, а 2017. постављене су алуминијумске
ролетне на прозорима са западне стране школске
зграде, чиме су побољшани услови за извођење
наставе.

Истакнути ученици 2009-2017.
(освојене I награде на РТ и ФМБШС):
- Јана Чокић, виолина, класа: Зоран Илић и флаута, 			
класа: Марија Милосављевић
- Жељко Рађеновић, обоа, класа: Емоке Гњатовић
- Галина Раденковић, флаута, класа: Марија Милосављевић
- Александар Чокић, кларинет, класа: Драган Гњатовић
- Катарина Фишић, клавир, класа: Љубинка Плазинић
- Катарина Мрвић, виолина, класа: Зоран Илић и виола, 			
класа: Ивана Мандић – тренутно студира виолину на 			
Конзерваторијуму „Чајковски“ у Москви
Дуо - Катарина Мрвић и
Катарина Фишић

Актуелни изглед школске зграде у Јагићевој

Катарина Мрвић са
Мајом Илић
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Јана Чокић наступ са
оркестром Pro Classica (2012)
диригент Дејан Медаковић

Александар Чокић
са Мајом Родић
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- Ана Родић, клавир, класа: Љубинка Плазинић

- Ива Пажин, клавир, класа: Борко Милојковић

- Ана Манчић, виолина, класа: Јована Гацин

- Милица Миливојевић, флаута, класа: Марија Милосављевић

- Миа Јовашевић, виолончело, класа: Радмила Кнежевић

- Марко Бојановић, флаута, класа: Јелена Вујновић

- Тијана Николић, виолина, класа: Мирослав Босанац

- Душан Законовић, виолончело, класа: Радмила Кнежевић

- Милица Милановић, виолина, класа: Мирослав Босанац

- Александар Пејовић, хармоника, класа: Александар 		
Поповић – ученик генерације 2017/18

- Марија Марковић, виолина, класа: Јелена Рајић
Ана Родић

- Антон Герзина, клавир, класа: Милена Павловић
- Јована Поповац, виолончело, класа: Радмила Кнежевић и 		
виола, класа: Ивана Мандић
- Марко Даниловић, гитара, класа: Далибор Ђујић
- Марија Лазић, клавир, класа: Љубинка Плазинић

Александар
Пејовић на такмичењу
у Прагу (2016)

- Данијел Станковић, хармоника, класа: Александар Поповић
- Лазар Димитријевић. хармоника, класа: Александар Поповић
- Огњен Милојковић, клавир, класа: Љубинка Плазинић
- Сергеј Мисић, гитара, класа: Бојан Ивановски
Јована Поповац са
наставницом Радмилом
Кнежевић

- Аранђел Јовичић, гитара, класа: Бојан Ивановски
- Зоја Томић, клавир, класа: Биљана Марјановић
- Филип Миловић, обоа, класа: Емоке Гњатовић

Трио - Тијана Николић, Марија
Марковић и Антон Герзина
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Антон
Герзина

- Сава Илић, хармоника, класа: Александар Поповић
- Душан Станковић, виолончело, класа: Радмила Кнежевић

Огњен Милојковић на завршном
концерту такмичења “Славенски”
(2017) прославља успех са млађим
колегом Ђорђем Илићем
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ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ

АКТУЕЛНИ ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
Пратећи савремени темпо живота схватили смо да као школа морамо бити
стално присутни и активни на различитим пољима – сматрамо да су идеалан
начин за то разноврсни пројекти које реализујемо. Наши пројекти имају за циљ
да промовишу музичку културу и да ученицима од самог почетка школовања
приближе музичко извођаштво, не само у оквиру активности наше школе, већ
и кроз сарадњу са другим школама и институцијама у земљи и иностранству.
Ученицима се пружа могућност да се кроз јавне наступе суочавају са новим,
стимулативним искуствима, којим постепено развијају сопствене музичке
способности и изграђују се као извођачи. Чињеница је да бављење музиком и
јавно наступање (самостално, у групи или оркестру), може да буде изненађујуће,
атрактивно и свеобухватно искуство, а оно што ученик доживи као протагониста,
значајно утиче на његову мотивацију и самопоуздање. Још један од важних
циљева које остварујемо кроз наше пројекте је и подстицање младих музичких
извођача на активно учешће у ширењу музичке културе међу слушаоцима и
посетиоцима концерата. Осим за ученике, активности које остварујемо једнако
су корисне и подстицајне и за наставнике. Неговањем блиске сарадње наших
наставника са наставницима из других музичких школа, омогућавамо преко
потребну размену искустава и стручне литературе, упоређивање педагошке
праксе, потврду, проширење и усавршавање сопствених знања, чиме директно
утичемо на побољшање квалитета наставе.

Концертни серијал „Понедељком у Ђорђевићу“ активно траје у
нашој школи већ 16 година, на шта смо изузетно поносни. Почеци овог
пројекта детаљно су описани на претходним страницама, тако да ћемо
на овом месту навести још неке од уметника које смо имали част да
угостимо протеклих година: Милан Поповић, пијаниста и чембалиста;
Оркестар „Pro classica“; Душан Панајотовић, виолина и Александра
Драгосавац, клавир; Ансамбл „Flauto Dolce“; Милица Радојевић и
Иван Љуба, клавир (наставници наше школе); Ноеми Герег, клавир;
Ана Рашковић, клавир и Саша Лазаревић, виолина (наставници наше
школе); Квинтет „Tanguango“; Јелена Вукотић, виола (наставник наше
школе); Дуо хармоника „Мордент“ - Раде Соро (наставник наше школе)
и Младен Вукмир; Маја Михић, клавир; Борко Милојковић, клавир
(наставник наше школе); Лидија Матић, клавир; Дечји хор Првог
београдског певачког друштва, са диригентом Радмилом Кнежевић
(наставник виолончела у нашој школи); Бранка Панић, сопран и Милан
Панић, тенор; Немања Станковић, виолончело; Стефан Шаркоћевић,
клавир; Огњен Грчак, гитара и други.

Концерт Дечјег
хора Првог београдског
певачког друштва (2016)

Концерт Немање Станковића
и Маје Михић (2017)
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ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА

МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ

Пројекат „Примењена музика“ настао је као потреба
да се код ученика пробуди и развија креативност кроз
разне уметничке делатности. Аутор пројекта је Јелена
Рајић, проф. виолине. Реализација пројекта започета је
08.02.2014. концертом „Дани Венеције - музика и маска”, а
током протекле четири године одржано је више концерата
са разоврсном тематиком - „Филмска музика“, „Музика
у народном стваралаштву“, „Српска соло песма“, „Вече
домаћих аутора“. Последњи у низу концерт под називом
„У ритму музике за плес“ одржан је 23.05.2018. у склопу
обележавања јубилеја 70 година рада школе. Циљ овог
концерта било је повезивање покрета игре и музике, кроз
различите временске периоде. Учесници концерта су ученици
и професори школе са гостима.
“Музика и маска”
(2014)

Пројекат је започет 20.12.2011. године, под иницијалним
називом „Флаутски времеплов“, а обухватао је концертну сарадњу
наших флаутиста са флаутистима МШ „Живорад Грбић“ из Ваљева.
Током година пројекат се полако ширио и на друге музичке школе,
међу којима су МШ „Коста Манојловић” Земун, МШ „Вучковић”,
МШ „Станковић“, МШ „Мокрањац“, МШ „Филип Вишњић” Шид,
МШ „Михаило Вукдраговић” Шабац, МШ „Јован Бандур” Панчево,
ШЗМТ Ћуприја, итд., а осим флаутиста укључила су се и сва остала
стручна већа. Концерти и гостовања која реализујемо по правилу су
пропраћена Округлим столом, где се дискутује о наступима ученика
и размењују искуства међу наставницима, што сматрамо изузетно
корисном праксом.
Концерт флаутиста из МШ
“Живорад Грбић” Ваљево (2016)

“У ритму музике за плес”
(2018)
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ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ

Трибина “Спорт и уметност”
са Дуцијем Симоновићем

ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ

Ово је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу
сарадњу наше школе са МШ „Јосиф Маринковић” Београд.
Дружење смо започели заједничким концертом 22.11.2013.
године, где је учествовала и МШ „Станковић”. Током наредних
година, све до данас, „Маринковић“ и „Ђорђевић“ континуирано
практикују заједничке активности у више наврата годишње,
а сарадња је најинтензивнија међу гудачима. Ове године је
између осталог организован заједнички концерт гудача две
школе у склопу припрема за Републичко такмичење, а поред
тога реализовано је још четири концерта. У оквиру овог пројекта
поред концертних активности у више наврата смо реализовали
и књижевне вечери, где су ученици две школе читали поезију
књижевника Стефана Симића. Једна од посебно интересантних
заједничких активности била је и трибина „Спорт и уметност“
аутора Љубодрага Симоновића – Дуција

Пројекат континуирано реализујемо од 2011. године, у сарадњи
са основним школама са Општине Звездара (ОШ „Јелена Ћетковић“,
ОШ „Ћирило и Методије“, ОШ „Иван Горан Ковачић“, ОШ „Десанка
Максимовић“, ОШ „Вељко Дугошевић“ и друге). Ученици наше школе,
заједно са својим наставницима и координатором пројекта Мирославом
Босанцем, наставником виолине, више пута годишње посећују
школе. У оквиру кратког концерта, односно музичке радионице, они
представљају своје умеће на инструментима и тиме приближавају
класичну музику деци раног школског узраста. Овај пројекат показује
се као прави начин за буђење интересовања за музику код деце, о
чему сведочи значајан број њих који се касније пријаве за пријемни
испит у нашој школи.

.

Концерт у ОШ
“Иван Горан Ковачић”

Промоција књиге
Стефана Симића
“Одјеци људског”
Концерт у ОШ “Вељко Дугошевић”
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У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА
По угледу на пројекат „Вредне руке дарују вам звуке“ који
реализујемо у сарадњи са основним школама, на иницијативу
колеге Мирослава Босанца, ове школске године започео је нови
пројекат који за циљ има да обухвати вртиће са наше општине.
Пројекат се реализује кроз концерте/радионице у вртићима на
којима наступају наши ученици, а такође и у виду „отворених
врата“, где групе деце са васпитачицама имају прилику да
посете нашу школу и упознају се са инструментима на лицу
места. Пројекат наилази на сјајне реакције малишана, а о томе
најбоље сведоче дивни креативни цртежи које од њих добијемо
на поклон. За сада су се у пројекат укључили вртићи „Наша
бајка“, „Киндергарден“, „Дуга“, „Драгуљче“ и „Маштарије“.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
У нашој школи Дан Светог Саве се сваке
године обележава свечаним концертом, уз
традиционални обред резања славског колача и
Химну Светом Сави у извођењу школског хора.
Аутор овог пројекта и дугогодишњи домаћин
школске славе је Јелена Рајић, наставник виолине.
У оквиру прославе, Школа по обичају дарује и
Сребрњак најуспешнијем ученику.

Концерт у вртићу “Драгуљче”
Сергеј Мисић добитник
Сребрњака за 2018. годину

Отворена врата
за вртић “Маштарије”
и њихов поклон нашој
школи
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У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ
Нову годину по обичају, прослављамо
уживајући у музици. Највреднији и најуспешнији
ученици сваке године добијају прилику да покажу
резултате свог уложеног труда на традиционалним
новогодишњим концертима који се одржавају
за сва стручна већа у матичној школи, као и у
издвојеном одељењу у Миријеву.
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У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ
Крај маја је у нашој школи резервисан за традиционални
циклус концерата којим обележавамо Дан школе, истовремено
негујући сећање на Владимира Ђорђевића и славећи успехе
које постижемо данас. У оквиру овог циклуса, ученици и
наставници добијају прилику да нам презентују плодове
свог целогодишњег рада, а атмосферу редовно употпуњују
громогласни аплаузи поносних родитеља. На завршном
концерту, под слоганом „Најбољи од најбољих“ наступају
првонаграђени ученици са Републичког такмичења и Фестивала
за протеклу школску годину. који том приликом, заједно са
својим наставницима, добијају захвалнице и пригодне поклоне.
На завршном концерту по обичају се додељује и признање
Ученику генерације.

МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ
„Музички загрљај“ је традиционална музичка радоница
за малишане са Општине Звездара, коју организујемо у
нашој Свечаној сали сваке године у октобру, у оквиру „Дечје
недеље”. Радионица се реализује у сарадњи са организацијом
„Пријатељи деце Звездаре”. Дугогодишњи координатор овог
пројекта је Радмила Кнежевић, наша наставница виолончела,
а прва радионица реализована је још 2007. године. Тема саме
радионице мења се из године у годину али увек је усклађена
са актуелним слоганом „Дечје недеље“ – ове године радионица
је носила назив „Музика за све генерације“.
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РАДОСТ ДАРИВАЊА
Као школа увек тежимо да истичемо значај хуманитарног
рада, па смо се тако у протеклим годинама укључивали у
низ пројеката хуманитарног карактера, а неке од њих смо и
самостално организовали (нпр. концерт за децу из ОШ „Бошко
Буха“ у сарадњи са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“, ОШ
„Стеван Синђелић, МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац и ОШ „Десанка
Максимовић“ 2008. године; концерт за жртве земљотреса у
Краљеву 2010. године; концерт „За Тамару“ 2012. године; концерт
за Тијану Огњановић, у сарадњи са МШ „Живорад Грбић“ Ваљево
2013.; концерт за жртве поплава у хотелу „Славија“ 2014, итд.)

Концерт “За
Тамару” (2012)

Концерт
за ОШ “Бошко
Буха” (2008)
Концерт за
жртве земљотреса
у Краљеву (2010)
Посебно смо поносни што смо ове школске године започели
и сарадњу са Прихватилиштем за децу Београд, за које смо
приредили Новогодишњи хуманитарни концерт где су наступали
наши ученици, наставници и гостујући уметници. Координатор
хуманитарних активности у нашој школи је Борко Милојковић,
наставник клавира, а од ове школске године придружила му се и
колегиница Јелена Илић, наставник гитаре.

Посета Прихватилишту за децу Београд
(2018)
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САБОРОВАЊЕ У ЂОРЂЕВИЋУ
Родитељи наших ученика су изузетно активни и посвећени
школи, што је за нас права радост. На иницијативу Савета
родитеља већ две године заредом у просторијама наше
школе организујемо манифестацију донаторског карактерa
„Саборовање у Ђорђевићу“, под слоганом „Другима на корист –
себи на радост“. Као целодневна манифестација, „Саборовање“
обухвата низ разноврсних активности – поред интерактивног
музичког програма у коме учествују ученици школе и гости, ту
су и филмске пројекције, психолошка радионица, позоришне
представе, продајна изложба слика и рукотворина, разноврсни
слаткиши, и још много што шта што наши ученици и родитељи
могу да понуде. Прикупљена средства прослеђују се на рачун
ученичког фонда наше школе, а о њиховој намени одлуку доноси
Савет родитеља. Средства се примарно опредељују за набавку
нових, као и одржавање и репарацију постојећих инструмената.

ЗИМСКЕ ШКОЛЕ
Последње две године током зимског распуста колега Никола
Бурсаћ реализује зимску школу виолине на Гучеву за ученике своје
класе. Такође, колега Александар Буркерт који од ове школске године
предаје у нашем издвојеном одељењу у Миријеву већ десет година
уназад организује зимске и летње школе флауте. Овакву праксу
видимо као веома корисну јер су ученици континуирано у контакту са
инструментом током неколико дана и вежбају уз надзор наставника,
а што је посебно значајно, добијају прилику да слушају једни друге
и заједнички уче кроз дружење. Драго нам је да и наши родитељи
позитивно реагују на овај вид ангажовања и надамо се да ће се оваква
пракса усталити и евентуално проширити у будућности.

СТРАХИЊА И НЕБОЈША У МУЗИЧКОЈ УЧИОНИЦИ
Психолошка радионица под називом „Страхиња и Небојша
у музичкој учионици“ чији је аутор Наташа Бијелић, психолог,
родитељ наше школе и председница Савета родитеља, први пут
је реализована у новембру 2013. године. Живећи живот наше
школе, кроз музичко школовање своје деце, ауторка је препознала
потребу ученика за превазилажењем страха од јавног наступа,
али и страха уопште, као и потребу за решавањем многих
других проблема на које ученици наилазе током школовања и
одрастања. Ова радионица је последње две године саставни
део нашег „Саборовања у Ђорђевићу“, као својеврстан поклон
ауторке нашим ученицима.
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Зимска школа виолине Гучево (2018)

Зимска школа флауте Липци - Црна Гора (2018)
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САРАДЊЕ
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

“Дани Београда” - наступ на
Калемегдану (2010)

Као школа, веома смо поносни на своју улогу „расадника
музике и културе“ на Звездари – увек се радо одазивамо позивима
ГО Звездара да својим програмом употпунимо различите
манифестације у њиховој организацији (нпр. прославе Дана
општине, доделе признања најуспешнијим ученицима наше
општине, итд.). Посебно су нам драги наступи нашег оркестра
и хора на отвореном, попут наступа на Калемегдану у оквиру
манифестације „Дани Београда“, или нашег последњег наступа
у оквиру Интернационалне „Трке мира“ на платоу испред ГО
Звездара, 15.05.2018. (солисти, оркестар са диригентом Јеленом
Вукотић и хор са диригентом Јеленом Терзић).

Блиско сарађујемо и са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“
– поред дугогодишње помоћи у реализацији Општинских музичких
такмичења у оквиру ДЕМУС-а, где су наши наставници редовно
ангажовани у улози стручног жирија, последње две зиме својим
програмом учествујемо и у празничној манифестацији „Трг бајки“ на
платоу испред УК Вук Караџић.
Радо се одазивамо и позивима Волонтерског сервиса Звездаре,
тако су наши ученици учествовали у манифестацијама „Кухуња на
точковима“ 2014., „Мали сајам волонтера“ 2016. и „Дани сениора“ 2017.

ДЕМУС - “Најраспеваније одељење” (2017)

Интернационална “Трка мира” - наступ испред ГО Звездара (2018)

“Трг бајки” (2016)

Са вртићем „Сунчица“ имамо сарадњу дугу преко десет година, у
оквиру традиционалне манифестације „Розенбал“ која се реализује у
децембру месецу у њиховим просторијама. Координатори ове сарадње
су наше колегинице Радмила Кнежевић (наставник виолончела) и Марија
Родић (клавирски сарадник). Идеја „Розенбала“ је да се деца од јаслене
групе упознају са звуцима класичне музике на разним инструментима,
као и да, заједно са својим васпитачима, активно учествују у певању
и свирању одређених нумера, притом описујући музику и кроз покрет.
“Розенбал” (2017)
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САРАДЊА СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ
Спој музике са другим видовима уметности увек је интересантано
искуство – својим ученицима често омогућавамо да наступају на различитим
књижевним вечерима и изложбама. Тако последње три године редовно
употпуњавамо манифестацију „Момини дани“ у организацији Књижевног
клуба „Мала птица“ и библиотеке „Мома Димић“ у Миријеву. Координатор
ове сарадње је наставник виолине Мирослав Босанац. У оквиру сарадње
са библиотеком „Бранко Миљковић“ наши ученици гитаре ових дана
су имали прилику да свирају на изложби познатог руског акварелисте,
Сергеја Алушкина.
“Момини дани” (2017)

САРАДЊА СА СТРУКОВНИМ УДРУЖЕЊИМА
Наша сарадња са ESTA удружењем гудачких педагога одвија се кроз
мајсторске радионице истакнутих педагога које реализујемо у просторијама
наше школе. Током протекле две године колико траје наша сарадња,
ученици су имали прилику да се усавршавају код професора Артијома
Шишкова и Мадлен Стокић Васиљевић (виолина), Саше Мирковића (виола),
Јевгенија Румјанцева, Немање Станковића и Сандре Белић (виолончело) и
Љубинка Лазића (контрабас).
Негујемо и сарадњу са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг
Азањац“ – за предстојеће лето у припреми је мајсторска радионица за
флаутисте проф. Матеја Зупана (Музичка академија у Љубљани).

Душан Законовић
на мастеркласу Немање
Станковића
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Као чланица Заједнице музичких и балетских школа Србије, наша
школа активно учествује у раду музичких секција на нивоу Београда за
различите инструменте. Наши ученици редовно наступају на концертима
Секције београдских виолиниста, чији смо домаћин били више пута до
сада, а такође и на концертима Клавирске секције и Секције за хармонику.

САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ 			
УСТАНОВАМА
Поред концертне делатности и организације различитих
семинара и мајсторских радионица, сарадња наше школе са
ФМУ у Београду одвија се и кроз обезбеђивање реализације
часова методике наставе у оквиру којих студенати раде са
нашим ученицима.

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ
2010. и 2011. година остале су у знаку „Виолинске
радионице“ која је реализована у сарадњи са музичком школом
„Sundbybergs Musikskola“ из Стокхолма (Шведска). У мају
2010. наша школа је пет дана била домаћин наставницима и
ученицима стокхолмске музичке школе. Том приликом формиран
је заједнички оркестар ученика, са циљем да се изводе дела
српских и шведских аутора. Друга фаза радионице реализована
је у априлу 2011., када су наши ученици и наставници провели
осам дана у Стокхолму. Финансијска средства за ово путовање
обезбедили су наши добротвори – Храм Покрова Пресвете
Богородице и Братство Храма, Општина Звездара и Секретаријат
за образовање града Београда. Сваки дан у Шведској је био
испуњен, како радним, тако и културно-информативним
садржајем. Посећени су значајни музеји, концерт Шведског
Радио Симфонијског оркестра, као и културне знаменитости
града Стокхолма. Радионица је веома успешно реализована.
Размењена су искуства са колегама из музичке школе и спремљен
је заједнички завршни концерт полазника радионице на коме
су изведена дела, класичне музике и популарне музике.

Виолинска
радионица
са гостима
из Шведске
(2010)

Посета
Шведској
(2011)
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У фебруару месецу ове године (2018) започета је још једна
међународна сарадња. Имали смо задовољство да угостимо Ренесансни
ансамбл „Musica Antiqua“ из Хевиза (Мађарска) под руководством проф.
Ендреа Варге, који је одржао едукацију из области ране музике за
наш колектив. Надамо се да ћемо имати прилике за наставак сарадње
у будућности.

Дружење са колегама и
ученицима из Мађарске

Гостовање
ансамбла
“Musica Antiqa”
(2018)

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАШЕ ШКОЛЕ
ОТВОРЕНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
Циљеви такмичења: подстицај ученицима и наставницима, откривање
нових музичких талената, очување српске културне баштине, промовисање дела
Владимира Ђорђевића
Такмичење се реализује од априла 2016. године. Захваљујући добротворима
такмичења који донирају квалитетне инструменте нашој школи, сваке године један
одабрани учесник добија на коришћење такав инструмент у трајању од годину
дана, док остали најбољи учесници из свих категорија добијају награде у виду
ваучера за одржавање инструмената и потрошног материјала (жице, калафонијум,
итд.)

НАША ШКОЛА У МЕДИЈИМА И НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Сава Илић гостује у
јутарњем програму Студија Б
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Последњих неколико година посебну пажњу придајемо
изградњи имиџа Школе у јавности, кроз многобројна телевизијска
и радио гостовања (нпр. „Водич за родитеље“, „Културни дневник“,
Јутарњи програм РТС и Студио Б, „Време спорта и разоноде“, итд.).
Од 2017. године интензивирана је активност Facebook странице и
школског YouTube канала, путем којих су сада редовно доступне све
актуелности из школског живота. Администрацијом ових канала бави
се психолог школе, Теодора Ђокић. У јануару 2018. редизајнирана
је и веб страница школе, чиме је знатно повећана информативност и
прегледост доступног садржаја.

Завршни концерт III
Отвореног школског такмичења
гудача “Владимир Ђорђевић”
(2018)
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Ове године у марту смо по први пут реализовали још два нова такмичења:
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА „МИОДРАГ АЗАЊАЦ“
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ „ОЛИВЕРА ЂУРЂЕВИЋ“
Циљеви такмичења: афирмација флаутске уметности и педагогије, афирмација камерног
музицирања, подстицај младих уметника, очување сећања на уметнички и педагошки рад проф.
Миодрага Азањца и проф. Оливере Ђурђевић
За прву годину организације изузетно смо задовољни одзивом кандидата – на такмичењу
флаутиста наступило je 72 флаутиста из 27 школа и четири државе, док је на такмичењу камерне
музике наступило 27 ансамбала. Захваљујући донацији породице проф. Оливере Ђурђевић најбољим
ансамблима додељене су вредне новчане награде (укупан наградни фонд 120.000 динара).

Од оснивања па до данас нашу школу је успешно завршило
око 3000 ученика, а ове школске године (2017/18) имамо укупно
485 ученика – 420 у матичној школи и 65 у Миријеву.
Наши ученици су током протеклих 70 година освојили
око 2000 награда на различитим домаћим и међународним
такмичењима, а Школа је по рангу основних музичких школа
већ дуги низ година међу првима у Србији.

УСПЕСИ СА ТАКМИЧЕЊА 2017/18
Током протекле године наши ученици постизали су изузетне успехе – на разним
такмичењима освојено је чак 89 награда, и то - 62 прве награде (од чега је 4 Лауреата),
16 других награда, 9 трећих награда и још 2 друга признања.
Ученици који су током школске 2017/18 освојили прве награде на Републичком
такмичењу и Фестивалу музичких и балетских школа Србије у Књажевцу:
- Сава Илић, хармоника, класа: Раде Соро – Лауреат на РТ
- Даница Вукелић, виолина, класа: Јована Гацин – I награда на РТ
- Ирена Мијатовић, гитара, класа: Јелена Илић – I награда на РТ
- Маша Вуковић, обоа, класа: Емоке Гњатовић – I награда на ФМБШС
- Ана Сокач, виолина, класа: Јелена Рајић – I награда на ФМБШС

Жири такмичења “Миодраг Азањац” са лауреатом
такмичења - Маријом Обрадовић из класе проф.
Буркерта у МШ “Живорад Грбић” Ваљево
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Такмичење “Оливера Ђурђевић” - Бивши ученик наше
школе Марко Бојановић (сада у СМШ “Славенски) наступа
у камерном дуу

- Ива Сокач, хармоника, класа: Александар Поповић – I награда на ФМБШС
- Драгица Лалицки, клавир, класа: Сара Врањеш – I награда на ФМБШС
- Гудачки оркестар школе – диригент: Јелена Вукотић - I награда на ФМБШС
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НАШИ ЗАПОСЛЕНИ
ОД ОСНИВАЊА ШКОЛЕ ДО ДАНАС

СВИ РУКОВОДИОЦИ ШКОЛЕ
ОД ЊЕНОГ ОСНИВАЊА

од априла 1948. - Пурић Драгослав
од октобра 1948. - Драшкоци Јелена
од фебруара 1950. - Ђорђевић Наталија
од новембра 1951. - Станојевић Споменка
од септембра 1974. - Максимовић Надежда
од новембра 1974. - Конечник Антонија
од маја 1975. - Штефанчић-Тхачи Милица
од септембра 1975. - Лазаревић Слободан
од септембра 1979. - Станисављевић Љубица
од маја 1980. - Ђонин Душан
од новембра 1989. - Чолић Драшко
од марта 1993. - Илић Зоран
од новембра 2002. - Врачар Катарина
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НАСТАВНИЦИ КЛАВИРА И КЛАВИРСКИ САРАДНИЦИ
Ајзенбранд Ружица
Бартуловић Ана
први предавач
Бауер Александар
Бауер Олга
Бјелић Ана
Влајић Јелена
Вуковић Савић Маја
Герег Ноеми
Глиговић Ирена
Грујић Љубица
Деканић Борис
Динуловић Наташа
Дракуловић Маргита
Драшкоци Милица
Ђак Татјана
Ђукић Маја
Живковић Душица
Живковић Нинослав
Живковић Радмила
Илић Марија
Исаковић Јелена
Јанковић Јасмина
Јефтић Ирена
Катанић Љубица
Кесић Весна
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Килибарда Јелена
Кљајић Драгана
Крчевинац Светлана
Лазаревић Гордана
Ласбахер Силва
Мадић Соња
Максимовић Надежда
Малиновић Гордана
Марковић Ана
Марнић Араб Звездана
Мијовић Драган
Милошев Марија
Младеновић Наташа
Мустеровић Вук
Настева Нада
Недељков Митра
Новаковић Анђелка
Павковић Душанка
Павловић Мира
Петровић Јованка
Поповић Загорка
Поповић Милан
Рашовић Радмила
Ристић Радивојевић Бојана
Сабо Весна
Сигети Јасна

Срејић Ана-Марија
Станојевић Споменка
Стевановић Александра
Стојановић Дарослава
Тасић Весна
Тасић Нина
Трајковић Звонимир
Трајковић Ивана
Ћировић Александра
Филиповић Весна
Хорват Зорана
Чалић Зорана
Чолић Гордана
Чолић Јасмина
Шошкић Милена
Шперац Даворка
Штефанчић Тхачи Милица
Шуковић Лидија

НАСТАВНИЦИ ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА
ВИОЛИНА
Адамовић Јелена
Бабић Даница
Божић Дејан
Димовска Љиљана
Ђекић Илија
Ђорђевић Катарина
Зупанчић Евген
први предавач
Илић Зоран
Јанковић Вицко
Јелић Светлана
Јовановић Драгослав
Јовановић Марија
Јовић Александар
Јовичић Јован
Кованџић Славомир
Кованџић Урош
Ковачевић Станислав
Којић Снежана
Кукин Плављанић Зорица
Љубисављевић Димитрије
Македонска Едит
Маринковић Драгослав
Мијатовић Љиљана
Петровић Илић Маријана

Пешић Урош
Пљаскић Бранислава
Прегер Љиљана
Продановић Иван
Сабо Имре
Савић Србољуб
Сеовић Вера
Стојановић Божена
Татић Невенка
Ћурчин Мина
Чолић Драшко
ВИОЛА
Аранђеловић Љиљана
Ђурић Смиљана
Илић Ратомир
први предавач
Јоцић Ивана
Кнежевић Иван
Мандић Ивана
ВИОЛОНЧЕЛО
Бешевић Стеван
први предавач
Дивјак Смиља
Јанчић Сања

Јовановић Петар
Ковачевић Владимир
Мирковић Исидора
Младеновић Милутин
Полојац Љубомир
Стефановић Бранко
Стојановић Душан
КОНТРАБАС
Грујић Александар
Ивановић Бранка
Максимовић Иван
Пантелић Филип
Петров Милош
Стојковић Миодраг
први предавач
ДИРИГЕНТИ
ГУДАЧКОГ
ОРКЕСТРА
Илић Вера
Илић Ратомир
Јовичић Мирјана
Петровић Драгана
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НАСТАВНИЦИ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

ФЛАУТА
Благојевић Першић Ирена
Врачар Катарина
Ђурић Братислав
Илић Даница
Кнајп Карло
први предавач
Крстајић Стана
Крстић Тијана
Младеновић Рада
Мојсиловић Милица
Праштало Ивана
Татомир Тамара
ОБОА
Грујић Андреја
Маринковић Ненад
Марковић Јасмина
Ненадовић Душко
Петрушевски Љубиша
први предавач
Пешић Бојан
Соломон Јована
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КЛАРИНЕТ
Аранђеловић Мирољуб
Герић Милош
први предавач
Жарковић Душко
Игрић Миодраг
Јовановић Боривоје
Кленковски Вељко
Николић Александар
Петровић Драган
ФАГОТ
Босанац Ђорђе
Грујић Жорж
први предавач
Ристић Петар

НАСТАВНИЦИ ХАРМОНИКЕ, ГИТАРЕ, СОЛО ПЕВАЊА И СОЛФЕЂА

ТРУБА
Мијовић Новак
Милић Милан
Пекмезовић Урош
Петричевић Момчило
први предавач
ХОРНА
Јовичић Божур
први предавач
Петровић Јасна

ХАРМОНИКА
Каназир Милан
Крстић Миодраг
Лазаревић Слободан
први предавач
Лончар Милош
Мутавџић Јовица
Раденковић Лариса
Радосављевић Драган
Стевановић Иван
Томановић Љиљана
Ћосић Драган Мирјана

ГИТАРА
Вујисић Слободан
Дојчиновић Урош
Јованић Милан
Јунгић Велимир
Кондић Надежда
први предавач
Кукоч Татјана
Митић Милан
Недељков Владан
Огризовић Вера
Падовић Весна
Петровић Драган
Плећаш Вера
Хрнчић Зоран
СОЛО ПЕВАЊЕ
Пљакић Сања
Сарамандић Анђела
Станисављевић Љубица
први предавач

СОЛФЕЂО
Абадић Катја
Бакиш Соња
Балабан Бранка
Бацковић Јована
Василијевић Невена
Васиљевић Зорица
Дунђеровић Катица
Ђонин Душко
Ђорђевић Милица
Зечевић Ана
Јовановић Јадранка
Ковачевић Весна
Конечник Антонија
први предавач
Мијушковић Надежда
Нешић Јасна
Петровић Драгана
Рашовић Зорица
Ристић Марија
Станисављевић Љубица
Ћирић Марија
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БИВШИ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ КАСНИЈЕ НАШИ ЗАПОСЛЕНИ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

СЕКРЕТАРИ ШКОЛЕ
Барна Ливија
Кватерник Магда
Лазовић Стеван
Милосављевић Зора
први секретар
Филиповић Оливера
РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ
Анастасијевић Љиљана
Врховац Бранка
Дангубић Душанка
Димитријевић Миљана
Јовановић Гордана
Јовичић Анђелка
Милошевић Гордана
Ненадић Венина
Нововић Светлана
Поповић Сузана
Ракић Милица
први рачуновођа
Ристовски Гроздана
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ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Аксентијевић Вукица
Андрејевић Драган
Арсић Душица
Вукмировић Александра
Јовановић Снежана
Мартиновић Живка
Ненадовић Милка
Перутнај Витора
Петровић Светлана
Петрушевић Андра
Симић Мирослава
Спасић Загорка
Станковић Бранко

РАДНИЦИ НА
ОДРЖАВАЊУ КЛАВИРА
Бјелановић Кристијан
Малушевић Никола
Милановић Крста

Босанац Мирослав, виолина
Вујновић Јелена, флаута
Драгосавац Александра, клавир
Илић Вера, диригент гудачког оркестра
Илић Даница, флаута
Илић Марија, клавирски сарадник
Јелић Светлана, виолина
Кватерник Магда, секретар
Кнежевић Иван, виола
Кованџић Славомир, виолина
Лазаревић Александра, солфеђо
Марјановић Биљана, клавир
Милошев Марија, клавир
Миодраг Емилија, клавир
Недељков Митра, клавирски сарадник
Петровић Драган, гитара
Плазинић Даша, клавир
Плећаш Вера, гитара
Рајић Јелена, виолина
Ристић Јоцић Јелена, солфеђо
Ристић Марија, солфеђо
Соломон Јована, обоа
Ћосић-Драган Мирјана, хармоника
Филотић Јелена, клавир
Цветковић Биљана, солфеђо
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КОЛЕКТИВ
0МШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” БЕОГРАД
2017/18

Директор: Врачар Катарина
Секретар: Томић Данило
Шеф рачуноводства: Тадић Ружица
Благајник-административни радник: Ерцег Верица
Стручни сарадник – психолог: Ђокић Теодора

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Ваннаставно особље
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Милић Саша – домар
Радаковић Вера – спремачица
Тодосић Златка – спремачица
Сарић Данијела – спремачица (Издвојено одељење - Миријево)
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ГУДАЧА
Босанац Мирослав – виолина
Бурсаћ Никола – виолина
Гацин Јована - виолина
Кованџић Лазар - виолина
Лазаревић Саша - виолина
Рајић Јелена - виолина
Залар Јована – виолина (Издвојено одељење - Миријево)
Вукотић Јелена – виола и диригент гудачког оркестра
Кнежевић Радмила – виолончело
Ранчић Магдалена – контрабас

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА КЛАВИРА
Врањеш Сара
Љуба Иван
Марјановић Биљана
Милојковић Борко
Павловић Милена (замена: Миодраг Емилија)
Плазинић Љубинка
Плазинић Даша
Поповић Марина
Поповић Персида
Рашковић Ана
Симић Леа
Трбојевић Наталија
Филотић Јелена
Симоновић Немања (Издвојено одељење - Миријево)
Шабарић Ивана (Издвојено одељење - Миријево)

Стручно веће наставника клавира

Клавирски сарадници
Милојковић Борко
Родић Марија
Чокић-Петровић Аница
Динић Радмила (Издвојено одељење - Миријево)
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Стручно веће гудача
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ДУВАЧА И СОЛО ПЕВАЊА

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ

Вујновић Јелена - флаута
Милосављевић Марија – флаута (замена: Јовановић Симонида)
Буркерт Александар – флаута (Издвојено одељење - Миријево)
Гњатовић Емоке - обоа
Гњатовић Драган – кларинет
Дајић Вук – труба
Шипић Снежена – соло певање

Поповић Александар
Тодоровић Љиљана
Соро Раде (Издвојено одељење - Миријево)

Стручно веће дувача и соло певања
Стручно веће наставника хармонике

74

75

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ГИТАРЕ
Ђујић Далибор
Илић Јелена
Кондић Ненад
Ивановски Бојан (Издвојено одељење - Миријево)

Лазаревић Александра – солфеђо и теорија музике
Радојевић Милица – солфеђо и теорија музике
Ристић-Јоцић Јелена – солфеђо и теорија музике, припремни разред
Цветковић Биљана – солфеђо и теорија музике
Терзић Јелена (Издвојено одељење - Миријево)
солфеђо и теорија музике, диригент школског хора

Стручно веће наставника гитаре
Стручно веће наставника
теоретских предмета
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Наши пријатељи
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
www.zvezdara.com
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
ГРАДА БЕОГРАДА
www.beograd.rs
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
www.mpn.gov.rs
ЗАЈЕДНИЦА МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
www.zmbss.org
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛA
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
11 050 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. (011) 3086 445 (директор)
2452 561 (секретар)
2451 344 (зборница)
e-mail: oms.vldj@mts.rs
www.vladimirdjordjevic.edu.rs

