
 
Glazbeno edukativni projekt: 

 “Pismo prijatelju” 
 rujan 2013. – svibanj 2014. 

  

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). 

Opis projekta i plan realizacije 

Širi kontekst projekta:  

British Council ima značajno iskustvo u provođenju umjetničko obrazovnih programa koji se razvijaju i 

provode u suradnji učenika, profesionalnih umjetnika i nastavnika, a koji su bazirani na primjerima 

uspješne prakse iz Velike Britanije. Ovo su samo neki od njih iz područja glazbene umjetnosti:  

 Turn of the Tide u suradnji s Muzičkim Biennalom, 2001. 

 Four Rivers u suradnji s Glazbenom školom Karlovac, 2003. 

 Glazbeno vozilo: opera Didona i Enej, suradnja: British Council, Illyria Arts Management, 

Glazbena škola “Josip Hatze” Split, Obrtnička škola u Splitu, Obrtna tehnička škola u Splitu, 

Škola za dizajn grafiku i održivu gradnju u Splitu, Škola likovnih umjetnosti u Splitu, 2011.-

2012. 

 Glazbene radionice i predstave: Bill Connor u suradnji sa Šibenskim dječjim festivalom 2005 – 

2012. 

U svim ovim projektima, fokus rada bio je na kreativnosti djece i mladih, njihovom umjetničkom 

izražavanju te boljem razumijevanju umjetnosti. Kroz radionice i predstave, mladi su surađivali s 

vrhunskim umjetnicima koji su dijelili svoje znanje, poticali kreativno izražavanje te razvijali bolje 

razumijevanje umjetnosti i umjetnika. Kroz ovakav vid rada kod mladih se, uz njihovu kreativnost, 

razvija navika participiranja u kulturi, tj. stvara se buduća publika.  

U razdoblju od ožujka do lipnja 2013. britanski skladatelj i glazbeni pedagog, Bill Connor održao je 

pilot radionice u nekoliko škola koje su pokazale velike interes za sudjelovanje u projektu te smo kroz 

te pilot radionice, na temelju iskustva svih sudionika razvili projekt koji je detaljno opisan u nastavku.  

Opis projekta:  

“Pismo prijatelju” je, po broju djece i umjetnika uključenih u proces umjetničkog stvaranja (oko 500 

osoba), pilot projekt kojemu je cilj pokazati djeci, učiteljima i profesorima, roditeljima te profesionalnim 

umjetnicima važnost uključivanja djece u kreativne procese te do kojih se rezultata može doći kroz 

ovakav način rada. Projekt teži biti inspiracija drugim umjetnicima, ali i praktični trening koji će 

sudionike učiti kako uključiti mlade u kreativan proces te im približiti umjetnost i na taj način razvijati 

buduću publiku.  
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Bill Connor će doći u Zagreb četiri puta tijekom školske godine 2013./2014.; svaki posjet u trajanju od 

tjedan dana. Tijekom prve faze rada (do siječnja 2014.) naglasak će biti na stvaranju glazbe i teksta. 

Tijekom druge faze rada (od siječnja do svibnja 2014.) učenici će uz pomoć profesionalnih glazbenika 

i učitelja pripremati izvedbu njihovih skladbi. U završnom će koncertu sudjelovati 300 – 400 djece te 

profesionalni muzičari. Studenti Muzičke akademije sudjelovat će u oba dijela projekta: aktivno će 

sudjelovati u radu s djecom na kreativnim radionicama i tako na praktičan način stjecati nova znanja i 

vještine koje će doprinijeti održivosti projekta te u drugom dijelu kroz pripreme za koncert i u samom 

nastupu. U završnoj fazi projekta, tj. pripremama za izvedbu, projektu će se pridružiti učenici Škole 

primijenjenih umjetnosti i dizajna i Škole suvremenog plesa Ane Maletić. Oni će se baviti scenskim 

pokretom te vizualnim aspektom projekta.  

Radionice u osnovnim školama iz manjih sredina: 

Tijekom boravka u Hrvatskoj, Bill Connor će uz suradnju studenata Muzičke akademije održati 

glazbene radionice u školama iz manjih sredina i tako približiti cijeli projekt i njegove ciljeve djeci koja 

nemaju mogućnosti redovito sudjelovati u kulturnim događanjima i kulturnom životu poput djece iz 

glavnog grada Hrvatske.  

Tri jednodnevne stvaralačke radionice (po jednu u svakoj školi) obuhvatit će: 

 Ritamsko-metarsku improvizaciju 

 Rad s tekstom 

 Melodijsku improvizaciju 

Na kraju radionice djeca će izvesti skladbu koju su sama, uz podršku i umjetničko vodstvo skladatelja, 

komponirali.  

Sa svakom skupinom djece uz skladatelja, radit će i po jedan student Muzičke akademije u Zagrebu. 

Oblici rada su frontalni i skupni. 

Radionice će se održati u osnovnim školama u Ravnoj Gori, Belišću i Donjem Muću. 

 

 

 

Projekt će u cijelosti fotografirali članovi Fotokluba Zagreb koji će u prostoru KD V. Lisinski na dan 

završnog koncerta pripremiti izložbu o projektu.  

U projektu će aktivno sudjelovati i studenti Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, tj. Studentska 

televizija koji će raditi video dokumentaciju te redovito emitirati emisije o projektu na svojoj televiziji.  
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Cilj projekta:  

 Povezivanje profesionalnih glazbenika i učenika osnovnih i srednjih općeobrazovnih i 

glazbenih škola kroz rad na zajedničkom projektu  

 Razvijanje kreativnosti djece kroz suradnju s profesionalnim glazbenicima i stvaranje novog 

glazbeno-scenskog djela 

 Razvijanje senzibiliteta za glazbu te upoznavanje s procesom nastajanja i izvođenja 

glazbenog djela kao preduvjet za bolje razumijevanje i percepciju umjetničkog stvaranja kod 

djece 

 Razvijanje novih  metoda i vještina rada s djecom kod  profesora i profesionalnih muzičara 

 Usavršavanje engleskog jezika kroz suradnju s britanskim glazbenikom 

Sudionici:  

 OŠ Ivana Merza, Račkoga 4, Zagreb 

 OŠ Borovje, Davora Zbiljskog 7, Zagreb  

 OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92, Zagreb  

 OŠ Mate Lovraka, Aleja B. Jurišića 13, Zagreb  

 OŠ Stenjevec, Bolnička 92, Zagreb  

 IX. gimnazija, Dobojska 12, Zagreb, zbor  

 XVI. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb; zbor 

 Glazbeno učilište Elly Bašić, Mlinarska 25, Zagreb s ansamblima: gudački orkestar osnovne i 

srednje škole, puhački orkestar i orkestar harmonika  

 Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija  

 Škola primjenjene umjetnosti i dizajna 

 Škola suvremenog plesa Ane Maletić 

 Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora 

 Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Belišće, područna škola Veliškovci 

 Osnovna škola kneza Branimira Donji Muć 

 Ansambl Acoustic Project 

 Puhački sastav Simply Brass 



Page 4 of 6 

U projekt će ukupno biti uključeno oko 500 osoba. 

Umjetničko vodstvo:  

Bill Connor, UK 

Organizacijsko vodstvo: 

Ružica Ambruš Kiš, Zagreb 

Očekivani ishodi (kompetencije):  

Učenici će: 

 doživjeti proces stvaranja i izvođenja glazbe kroz osobno iskustvo 

 razumjeti i povezati vlastito iskustvo s primjenom istih stvaralačkih i interpretativnih procesa u 

kulturnom životu sredine u kojoj živi 

 razumjeti i razlikovati ulogu pojedinih sastavnica glazbe u procesu stvaranja glazbenog djela 

 istražiti i primijeniti ulogu teksta u procesu stvaranja vokalnog glazbenog izraza 

 usavršiti znanja i vještine u području materinjeg i stranog jezika te glazbenog jezika i drugih 

umjetnosti 

 prilagoditi i uskladiti svoju izvedbu s drugima 

 učiti se timskom radu kroz suradnju pri zajedničkoj izvedbi 

 dijeliti odgovornost za uspjeh izvedbe 

Nastavnici, studenti i profesionalni muzičari će: 

 naučiti kako uključiti mlade u kreativan proces te im približiti umjetnost 

 steći znanja i vještine koje će im omogućiti da se nastave baviti poticanjem kreativnosti kod 

djece kroz samostalne radionice 

 biti osnaženi i inspirirani da sami u budućnosti osmišljavaju i provode slične edukativne 

projekte 

 naučiti o važnosti razvijanja buduće publike 

 upoznati se s primjerima dobre prakse iz Velike Britanije 

 stvoriti nove mreže i ostvariti preduvjete za buduću suradnju s profesionalcima iz različitih 

sektora (obrazovanje, glazba, fotografija, ples, novinarstvo) 
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Nositelj projekta:  

British Council  

Suorganizatori: 

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu (dogovori u tijeku) 

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu 

Fotoklub Zagreb 

Pokrovitelji: (dogovori u tijeku)  

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH 

Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba 

Ministarstvo kulture RH 

Evaluacija projekta:  

Najvažnija evulaucija projekta bit će završno izvođenje glazbeno-scenskog djela. Međutim, temeljna 

svrha i vrijednost projekta je sam proces stvaranja, a ne rezultat. Stoga ćemo nakon svakog tjednog 

ciklusa napraviti evaluaciju učinjenog na dvije razine: 

 skladbi koje su djeca skladala, njihovu pojedinačnu vrijednost i značaj za cjelinu projekta 

 obrazovne, ali i odgojne učinke koje je proces stvaranja ostavio djeci: koje su vrijednosti i 

stavove usvojili tijekom procesa stvaranja i uvježbavanja glazbenog djela za izvedbu. 

Evaluacija će biti provedena kroz evaluacijske sastanke voditelja projekta s nastavnicima, 

glazbenicima i studentima te razgovora i evaluacijskih sesija s učenicima uključenim u projekt.  

Najvažnije naglaske što smo naučili zajedno s djecom objavit ćemo u programskoj knjižici projekta. 

Vidljivost projekta: 

Sve faze nastanka i provedbe projekta će biti zabilježene na fotografijama te audio i video 

materijalima. 

Informacije o projektu bit će dostupne na mrežnim stranicama British Councila i suorganizatora. 

British Council kao nositelj projekta osigurat će medijsku popraćenost edukativnih aktivnosti i završne 

izvedbe koncerta u KD Vatroslav Lisinski.  

Dodatna vidljivost projekta osigurat će se kroz promotivne materijale, programsku knjižicu te majice s 

vizualnim identitetom projekta za sve sudionike projekta  
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Održivost projekta: 

Cijeli projekt provodimo imajući u vidu da će njegovi učinci biti trajna participacija sudionika projekta 

ne samo u percepciji i recepciji umjetnosti već i u kreaciji umjetničkog djela. U projektu će sudjelovati 

profesori, profesionalni umjetnici, glazbenici i fotografi, studenti, koji će kroz rad na projektu steći 

znanja i vještine koje će im omogućiti da se nastave baviti poticanjem kreativnosti kod djece te će biti 

osnaženi i inspirirani da sami u budućnosti osmišljavaju i provode slične edukativne projekte. 

Autori projekta:  

Bill Connor, UK 

Ružica Ambruš Kiš, Polifonia d.o.o. Zagreb 

Rosana Besednik, Programme Manger, British Council  

Plan Realizacije:  

Vrijeme održavanja projekta: školska godina 2013/14. 

I faza:  

stvaranje glazbe i teksta kroz radionice koje provode Bill Connor i studenti Muzičke akademije.  

18. - 24. studeni 2013. 

13. - 19. siječnja 2014. 

II faza:  

Učenici, studenti, nastavnici i profesionalni glazbenici rade na pripremama za završni koncert 

ožujak i travanj 2014. 

3.- 9. ožujka 2014. – radionica s Billom Connorom 

svibanj 2014. (3 tjedna – probe i završni koncert; datumi će biti određeni naknadno ovisno o 

raspoloživosti KD V. Lisinskog) 

Radionice u školama iz manjih sredina:  

Bill Connor i studenti Muzičke akademije će za vrijeme boravaka Billa Connora u Hrvatskoj u siječnju, 

ožujku i svibnju posjetiti gore navedene škole u Ravnoj Gori, Belišću i Donjem Muću. Učenici tih škola 

će biti pozvani da dođu na završni koncert u svibnju 2014. 


