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Predsjednica i počasni predsjednik MH Mostar prof. dr. sc. Ljerka Ostojić i Josip Muselimović, 
te članovi Predsjedništva MH Mostar mr. sc. Gordan Jurišić i Miro Petrović, 
s Visokim pokroviteljem prof. dr. sc. Draganom Čovićem

Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić,
predsjednica Matice hrvatske Mostar

Dragi prijatelji,
Dani Matice hrvatske i ove godine do-

nose u naš grad radost umjetnosti, lijepih 
riječi, nota, slikarskih umijeća, kazališnih 
bravura. U ovih četrdesetak dana, gradom 
će vladati muze, a vi, dragi prijatelji, po-
zvani ste, zajedno s nama, uživati u njihovu 
društvu i programima koji, baš u najljepše 
doba godine, u proljeće, bude i proljeće 
kulture u gradu na Neretvi. Već odavna 
smo se potvrdili kao bitan djelić u mozai-
ku Saveza europskih festivala koji, ma gdje 
god pošao, sa sobom nosi i ime Mostar-
skoga proljeća. Dani Matice hrvatske šire 
vidike, otvaraju nove prozore koji su stajali 
negdje – zatvoreni i zaboravljeni. 

Zaboravimo na trenutak sivilo svakod-
nevice, sve ono što nas tišti, pružimo ruku 
glazbi, osmijehu, lijepoj riječi…

Zapjevajmo i okupimo se, svi zajedno, 
uz još jedno Matičino Proljeće u Mostaru...

MOSTARSKO PROLJEĆE 2015.
XVII. dani Matice hrvatske

Mostar
21. travnja – 3. lipnja

POD VISOKIM POKROVITELJSTVOM
dr. Dragana Čovića, člana Predsjedništva BiH 

iz reda hrvatskoga naroda 

ORGANIZATOR
Matica hrvatska Mostar

prof.dr.sc. Ljerka Ostojić, predsjednica

FESTIVALSKO VIJEĆE
Josip Muselimović, predsjednik Festivalskog vijeća

mr.sc. Miljenko Puljić
dr. sc. Ivo Prlender
prof. Darko Brlek
prof. Ivica Šarić

mr.sc. Renato Švorinić
dipl.ing. arh. Angela Petrović

GENERALNI SPONZOR
HT ERONET

ZLATNI SPONZOR
HYPO ALPE ADRIA BANK

GLAVNI MEDIJSKI POKROVITELJI
BHT

PRVI.TV
VEČERNJI LIST BiH
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Utorak, 21. travnja 2015.

GALERIJA ALUMINIJ
Kralja Tvrtka 11, Mostar

 

SVEČANOST OTVARANJA MOSTARSKOGA PROLJEĆA 2015.
XVII. DANA MATICE HRVATSKE MOSTAR

Otvorenje izložbe 15./25. VIRIBUS UNITIS

Suorganizacija MH Mostar, Galerije Aluminij 
i Franjevačke galerije Široki Brijeg

- Remek djela iz svjetske umjetničke baštine -

 

                      E. Delacroix: Razum i genij          S. Dali: U Antejevim rukama

Mostarsko proljeće otpočinjemo u suorganizaciji s Galerijom Aluminij i Franjevačkom galerijom 
Široki Brijeg koje slave 15, odnosno 25 godina postojanja. Čin otvorenja Dana MH Mostar 2015. 
bit će ujedno i činom otvorenja izložbe desetljeća, okrunjene imenom 15./25. – Viribus Unitis, 
kojom na zidove Galerije Aluminij donosimo 95 umjetničkih remek-djela. Vrijedi istaknuti imena: 
Eugene Delacroix, Salvador Dali, Vlaho Bukovac, Gabrijel Jurkić, Oskar Herman, Karlo Afan 
de Rivera, Menci Clement Crnčić, Julije Knifer, Virgilije Nevjestić, Ivan Kožarić, Antun Motika, 
Hamo Ibrulj, Jozo Kljaković, Ivo Vojvodić…
Djela su poman izbor iz bogatoga fundusa s više od 4500 umjetnina Franjevačke galerije, a postav 
će otvoriti visoki pokrovitelj Mostarskoga proljeća, član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskoga 
naroda dr. Dragan Čović.
U franjevačkoj se kolekciji nalaze i umjetnine iznimne kakvoće, između kojih i neka od najsjajnijih 
rješenja u opusima pojedinih slikara. Najčešće isticana i smatrana najvrjednijima, djela su Genij 
i razum Eugenea Delacroixa i grafika U Antejevim rukama Salvadora Dalija – zapisao je, između 
ostaloga, u katalogu izložbe povjesničar umjetnosti Marin Ivanović, ocijenivši kolekciju Franjevačke 
galerije jednom od najodličnijih zbirki hrvatske umjetnosti na ovim prostorima. 

Darko Juka
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Utorak, 21. travnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Galerija kraljice Katarine

 

SPLI’SKI AKVAREL

Libreto napisao i uglazbio Ivo Tijardović

Redatelj: Richard Simonelli
Dirigent: Krešimir Batinić

Koreograf: Dejan Jakovljević
Scenograf: Tomislav Ruszkowski

Kostimograf: Neven Mihić
 

Uloge:

 Toma Sale Ervin Baučić
 Jovana Salina Jasna Bilušić/Sanja Marin
 Marica Ana Zebić
 Tonči Vladimir Garić
 Perina Nina Kaić Madić
 Lešandro Đani Stipaničev
 Zenzo Goran Malus
 Mikula Dražen Bratulić
 Fanat Nedim Prohić
 Johnny Luka Bulić
 Willy Božo Peričić
 Salko Saliković Davor Svedružić
 Meho Dario Došlić
 Stanko Vinko Kraljević
 Gazda Pero Adalbert Turner
 Šjora Luce Nada Abrus
 Ive Dominik Šajnović
 Profesor Ranko Tihomirović
 Paško Drago Asić
 Nonice Denis Grabarić, Đurđa Golubić i Ljerka Glovatzky

Orkestar, zbor i baletni ansambl Kazališta Komedija

Savjetnik za slavonsku ikavicu: Damir Lončar
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Četvrtak, 23. travnja 2015.

Hotel ERO

Predstavljanje knjige

akademika dr. sc. Bože Žepića
 

NACIJA I NACIONALNO PITANJE

 prva publikacija u nakladništvu HAZU BiH

U organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH
i Matice hrvatske Mostar

PROGRAM:

20.00 Pozdravne riječi:
prof. dr. Jakov Pehar, u ime HAZU BiH

prof. dr. Ljerka Ostojić, u ime Sveučilišta u Mostaru
fra Ivan Ševo, u ime FRAM-ZIRAL-a – Mostar

20.15 Predstavljanje, u kojem sudjeluju:
prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor Univerziteta u Sarajevu,

akademik Josip Muselimović, moderator,
akademik prof. dr. Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HNS-a BiH,

akademik prof. dr. Mladen Bevanda, potpredsjednik HAZU BiH,
akademik dr. sc. Božo Žepić, autor.

U glazbenom dijelu sudjeluju:
Nelica Čuljak, prof. glazbe,

Karlo Miličević, prof. glazbe, pianino,
Ana Balić, pianino,

Marija Žepić, solistica   



6   Mostarsko proljeće 2015. 



   7XVII. dani Matice hrvatske

Utorak, 28. travnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

KONCERT NATALI DIZDAR

 Sponzor večeri: Hypo Alpe Adria bank

Natali Dizdar završila je više nego uspješnu 2014. godinu novim singlom Iluzionist. Uz Vladimira 
Mirčeta, svoga dugogodišnjeg suradnika, lijepa Natali ovoga se puta okušala i kao koautorica 
aranžmana, ali i kao autorica glazbe, što je za nju poseban osjećaj. 
Iza Natali Dizdar već je 10 godina karijere, a ovu okruglu obljetnicu ova iznimna pjevačica proslavila 
je koncertima  u Dubrovniku,  Varaždinu, Šibeniku, Zagrebu, Puli i Zadru. Dosad je objavila dva 
studijska albuma - Natali Dizdar i Pronađi put te live album i DVD iz Zagrebačkog kazališta 
mladih. Dobitnica je prestižnih nagrada kao što su Porin (Porin za debitanticu godine, vokalna 
suradnja s Darkom Rundekom i te DVD ZKM live), Zlatna kugla, Večernjakova ruža i Davorin.
 Surađivala je s eminentnim hrvatskim glazbenicima uključujući Arsena Dedića, autora velikog 
hita Zamijenit ću te gorim, Dine Šarana, autora pjesama Stranac, Ne pitaj, Zašto bih ti rekla to i 
Grijeh, Darka Rundeka, Boška Petrovića, Aleksandra Ljiljka, Sandra Bastiančića, Coca Mosquita, 
glazbenog producenta svih albuma objavljenih u matičnoj kući Agapa. 
Za singl Grijeh dobila je i priznanje MTV Double Platinum Award.
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Četvrtak, 30. travnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

Matica hrvatska Mostar i Mostarski teatar mladih
predstavljaju

KUNG FU PLES
GATEWAY (KAPIJA)

(Za dijete u svakome od nas)

Ansambl Contemporary Dragon Kungfu Company (NR Kina)
Potpora: Ministarstvo kulture NR Kine i Veleposlanstvo NR Kine u BiH

Contemporary Dragon Kungfu Company, koju je osnovao 2006.  svjetski poznati kung fu glumac 
Jackie Chan, okuplja članove prestižnih kineskih kung fu skupina, kao što su Shaolin Kung fu Monk 
Corps i Chinese Shenwu Cultural Communication Company, koji imaju sjajnu kung fu tehniku i 
bogato performersko iskustvo. Borilačke vještine su tradicionalni kineski sport i kulturna baština. 
Ples je ekspresivna tjelesna umjetnost koja koristi jezik tjelesnog pokreta kao sredstvo proizvodnje 
mentalnih interakcija. Kung fu ples, kombinacija borilačkih vještina i plesa, predstavlja novi pokušaj 
interpretacije tradicionalne kulture i suvremene umjetnosti u Kini. 
Godine 2009. Hu Wei je sreo Liu Lu, redateljicu. Liu Lu je pokrenula ovu skupinu energičnih kung 
fu mladića, koji vole glazbu i scenu. Od 2012. Liu Lu i koreografi s pekinške plesne akademije počeli 
su jedanaestorici kung fu mladića davati sate osnovnih plesnih tehnika. Liu Lu ih je podučavala 
baletu, drugi pedagozi folklornim plesovima i suvremenom plesu. Probali su s njima najbolja djela 
s međunarodne scene suvremenog plesa. Ova skupina umjetnika počela je otvarati staze stvaranju 
kombinacije kung fua i suvremenog plesa. 
 Ali pitanja su ostajala: što i kako izvoditi? Kako učiniti izvedbu kineskog kung fua još kreativnijom? 
Kako su ples i kung fu blisko povezani, kako učiniti ovu kombinaciju još atraktivnijom i dati puni 
zamah snazi oba elementa, energičnosti kung fua i ljepoti plesa? 
U razmatranju ovih pitanja pojavio se i naslov predstave – Gateway (Kapija; Ulaz, Prolaz) – kao 
ulazna kapija u taj neistraženi svijet. Gateway priča priča o jedanaest mladića koji iskuse ljudsku 
kapiju, božansku kapiju i kapiju duhova jednu po jednu, i tako sazrijevaju u odrasle muškarce... 
Kroz putovanje između kapija nepoznatog svijeta s kung fu mladićima, publika će osjetiti strast, 
energiju i vitalnost života.
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Utorak-nedjelja, 5. – 10. svibnja 2015.

Kampus Sveučilišta u Rodoču

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH 
I ODGOJNIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTA U MOSTARU
(U suradnji s Maticom hrvatskom Mostar)

2. LIKOVNA KOLONIJA KREŠIMIR LEDIĆ

U spomen na profesora emeritusa akademika Krešimira Ledića, Fakultet prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru organizira 2. likovnu koloniju Krešimir 
Ledić. Održat će se od 5. do 10. svibnja 2015. godine u Mostaru, u kampusu Sveučilišta u Rodoču. 
Okupit će više od 40 umjetnika iz regije koji će u podneblju neobične ljepote, čudesnog ambijenta 
i nesvakidašnjeg stvaralačkog ozračja, razmijeniti iskustva, ostvariti kontakte i stvarati likovna 
djela. Ovogodišnja tema likovne kolonije je Lik i djelo fra Didaka Buntića, s podtemama - Zemlja 
Hercegovina i Vode u kršu. 
U sklopu likovne kolonije održat će se i likovna radionica za djecu nižih razreda osnovne škole. 
Radionica se otvara prigodnim  predstavljanjem slikovnice Fra Didak Buntić, otac sirotinje, autora 
Pere Petrušića i ilustratorice Anele Korać, 7. svibnja 2015. u kampusu Sveučilišta u Rodoču u 
14.00 sati. Uz druženje s ilustratoricom, akademskom slikaricom Korać, djeca će stvarati vlastite 
ilustracije uz stručno vodstvo studenata studija Razredne nastave i koordinaciju profesorice mr. art. 
Vesne Sušac. 
Likovna kolonija je posvećena profesoru Krešimiru Lediću, koji je iza sebe ostavio neizbrisiv 
trag umjetničkim djelima koja će zauvijek živjeti. Akademiju primijenjenih umjetnosti završio je 
Beogradu, a do odlaska u mirovinu bio je redoviti profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih 
i odgojnih znanosti, gdje je obavljao dužnost pročelnika Studija za predškolski odgoj. Dana, 14. 
studenog 2012., Senat Sveučilišta u Mostaru dodijelio mu je počasno zvanje: Profesor emeritus. 
Profesor Ledić bio je doživotni član Accademia Italiana Gli Etruschi u Firenci, i to za posebne zasluge 
na polju likovne kulture i znanosti, pedagoškog rada i umjetnosti.
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Četvrtak, 7. svibnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

Miro Gavran
LUTKA

U izvedbi Teatra Gavran

SPONZOR PREDSTAVE: Croatia osiguranje d.d. 

d.d.

Glume: Robert Kurbaša (Marko) i Doris Pinčić Rogoznica (Stela)

Režija: Mladena Gavran 
Scena i kostimi: Jasmina Pacek

Glazba: Elvis Stanić 

U komediji Lutka muškarac, kojeg je nakon sedmogodišnje veze ostavila djevojka, počinje živjeti 
sa ženom-lutkom koja je najsavršeniji android proizveden u laboratoriju s namjerom da usreći 
muškarca. Androidnu lutku konstruirala je znanstvenica nedugo nakon svoga bračnog brodoloma pa 
je u lutku prenijela svoj kritički pogled na muškarce. Kroz humorne situacije, svojim prostodušnim 
pogledom, lutka će ukazati muškarcu na sve propuste koje je činio prema ženama te će povremeno 
i ona s njime dolaziti u sukobe koji su neizbježni u zajedničkom životu osoba suprotnoga spola. 
Priča nas postupno vodi prema katarzičnom i melodramatičnom završetku koji poziva na uzajamno 
razumijevanje žena i muškaraca. I naš junak i gledatelji kroz predstavu osvještavaju da stvarni 
muško-ženski odnos ne može biti zamijenjen ni kupljenom ni virtualnom ljubavlju.
Na Festivalu smijeha i komedije Zlatni zub 2013. u Poreču, predstava Lutka osvojila je Zlatni zub.
Doris Pinčić je dobila Nagradu hrvatskog glumišta za 2013. godinu za najbolju mladu glumicu do 
28 godina starosti za ulogu Stele.
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Petak, 8. svibnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

Festival dalmatinskih klapa Omiš

VEČER KLAPSKE PJESME

Sudjeluju klape:
JADRIJA (m) – Šibenik
ARTI (m) – Lumbarda
DRAČA (ž) – Mostar

SIGNUM (mj) – Čapljina

Klapa Drača, detalj s jednoga od prošlih otvaranja Mostarskog proljeća
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Subota, 9. svibnja 2015.

Mala scena HNK Mostar

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru
Matica hrvatska Mostar

Christopher Durang
VANJA I SONJA I MAŠA I JOŠ JEDAN

Redateljica: Nina Kleflin, k.g.

Igraju:
Sanda Krgo Soldo, Velimir Pšeničnik Njirić, Jelena Kordić Kuret, 

Nikolina Marić, Tina Laco i Ivan Skoko

Vesela priča o nesretnim ljudima
Vanja i Sonja i Maša i još jedan najnovija je sentimentalna komedija slavnog američkog pisaca 
Christophera Duranga. Ovaj poznati pisac kojeg su u kazališnu orbitu slavnih lansirale brojne 
uspješnice u Americi i Europi, komadom Vanja i Sonja i Maša i još jedan, postigao je i osobni 
trijumf. Nagrađen je najvažnijom kazališnom nagradom Tony za 2013 godinu, a Bradwayska 
produkcija ovog komada sa slavnom glumačkom podjelom nadahnula je izvodjenja u čak 27 
američkih regionalnih kazališta. Svoju univerzalnost ovaj kazališni dragulj dokazao je i izvedbama u 
Italiji, Portugalu, Njemačkoj, Brazilu....
Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, u koprodukciji s Maticom hrvatskom Mostar, donosi 
praizvedbu ovoga komada na hrvatskom jeziku. I poziva publiku na pravo uživanje u kazališnoj 
čaroliji.
Nakon prošlogodišnje uspješne koprodukcijske suradnje na predstavi Ljepotica iz Leenanea Martina 
McDonagha, HNK Mostar i MH Mostar nastavljaju suradnju i u okviru MOSTARSKOG 
PROLJEĆA 2015. – XVII. DANA MATICE HRVATSKE. U novoj koprodukcijskoj premijeri 
uloge tumače Sanda Krgo Soldo, Velimir Pšeničnik Njirić, Jelena Kordić Kuret, Nikolina Marić, 
Tina Laco i Ivan Skoko. Redateljica je, mostarskoj publici poznata gošća iz Zagreba, Nina Kleflin 
koja je u HNK Mostar  režirala Bljesak zlatnog zuba Mate Matišića i Ujaka Vanju A.P. Čehova.
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Srijeda, 13. svibnja 2015.

Predavanje profesora emeritusa
dr. sc. Jakova Pehara,

predsjednika Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH

o temi HAZU BiH

Foto: Stojan Lasić

Predavanje Jasne Omejec, 
predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske

(termin i mjesto – naknadno)



   15XVII. dani Matice hrvatske

Petak, 22. svibnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

KONCERT ZBORA
American University Chamber Singers
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Subota, 23. svibnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

Jakov Gotovac
OBNOVA

ERO S ONOGA SVIJETA
komična opera

U izvedbi zbora Opere i Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo
i orkestra Sarajevske filharmonije

Režija: Krunoslav Cigoj, k.g., Hrvatska; Dirigent: Robert Homen, k.g, Hrvatska; 
Pomoćnik redatelja – inspicijent: Gordan Simić; Scenografija: Slobodan Periš; 

Obnova scenografije: Josip Lovrenović; Kostimografija: Vanja Popović; 
Koreografija (prema Franji Horvatu): Bahrija Bihorac

PREMIJERNA PODJELA S ALTERNACIJAMA
 ĐULA Adema Pljevljak-Krehić/Vedrana Šimić 
 ERO/MIĆA/ Damir Fatović 
 MARKO Ivica Šarić/Denis Isaković/Leonardo Šarić 
 DOMA Dajana Šegvić 
 SIMA Davor Radić/Marko Kalajanović 
 ČOBANČE Aida Lemešević, Tarik Tanović 
 MOMAK Ileš Bečei 
 TALE Bruno Papišta 

O LIBRETU
Gotovčeva komična opera Ero s onoga svijeta pisana je prema jednom od najboljih libreta slavenske 
operne povijesti. Hrvatski pjesnik i poznati kazališni pisac Milan Begović, znao je iz motiva veselih 
narodnih priča izvući simpatične, realistički uvjerljive likove određenih karaktera, dati logične 
reakcije i iznijeti im misli živim, narodnim govorom punim duhovitosti, ali i jednostavne, tople 
poezije narodnog stiha. Podvig preodjevenog bogatog seljaka Miće, koji tobože dolazi s onoga 
svijeta, a zapravo hoće ispitati ćud i dušu djevojke koju voli, razvija se kroz niz komičnih situacija, 
zapleta i efekata koji nalaze sretan odraz u Gotovčevoj partituri. 

(Podaci o libretu preuzeti iz knjige Nenada Turkalja, 125 OPERA)
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Ponedjeljak, 25. svibnja 2015.

GARDEN CITY HOTEL KONJIC

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA 
DR. ZDRINKA BREKALA

O autoru:
Dr. Zdrinko Brekalo rođen je 24. listopada 1959. g. u Konjicu. Osnovnu školu i gimnaziju završio 
je u Konjicu, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Do rata radi u Domu zdravlja 
Konjic, a od 1993. godine u KB-u Mostar. Specijalizaciju iz kirurgije završio je u Zagrebu, a 
doktorirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Trenutno obavlja dužnost  zamjenika predstojnika 
Klinike za kirurgiju SKB Mostar. 
Oženjen, otac dvojice sinova. Fotografijom se bavi amaterski od gimnazijskih dana. Kao član 
Fotokluba Igman Konjic, prije rata izlagao na više zajedničkih izložbi i osvajao nagrade u kategoriji 
dijapozitiva. U listopadu 2010. upriličio je prvu samostalnu izložbu u Galeriji kraljice Katarine 
Kosače u Mostaru.

Styling voditeljice na Mostarskom proljeću:

Medijski 
partner:
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Ponedjeljak-petak, 25. – 29. svibnja 2015.

Ustanova Dječji vrtići Mostar – jedinica Zvončić

DJEČJI DANI

RASTIMO ZAJEDNO – Radionice za roditelje i likovne radionice za djecu
Producentica Dječjih dana: dr. sc. Žana Mrkonjić

AKO ŽELITE RAZMIJENITI ISKUSTVA S DRUGIM RODITELJIMA
AKO ŽELITE UPOZNATI SEBE KAO RODITELJA
AKO ŽELITE RAZVITI VJEŠTINE RODITELJSTVA

I roditelji imaju pravo na pomoć u odgoju djece!
Danas, više nego ikad, suvremena je obitelj suočena s brojnim izazovima i nerijetko vrlo visokim 
očekivanjima. Stoga nas ne treba čuditi što roditelji često traže stručnu podršku i pomoć u odgoju 
djece.
Kao dio odgovora na potrebe roditelja i u skladu s obvezama koje proizlaze iz Konvencije o pravima 
djeteta, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj je, u suradnji s parterima (Agencija za odgoj i obrazovanje RH, 
Odsjek za predškolski odgoj te autoricama Priručnika prof. dr. sc. Pećnik, N., Starc, B., prof.), stavio 
naglasak na osnaživanje roditelja i jačanje njihovih roditeljskih kompetencija u prvim godinama 
života djeteta kroz postojeće servise u zajednici. To smo prepoznali kao najučinkovitije ulaganje u 
relativno širokom području ranog razvoja djece.
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Kroz program radionica za 
roditelje Rastimo zajedno 
nastojimo omogućiti 
roditeljima usvajanje znanja 
i vještina kojima će razvijati 
potencijal svoga djeteta s 
ljubavlju, omogućiti djeci da 
budu uspješna i zadovoljna, a 
društvo zdravo i napredno.
Ovaj projekt predstavlja 
suradnja Fakulteta 
prirodoslovno-matematičkih i 
odgojnih znanosti, Sveučilišta 
u Mostaru, na čelu s dekanom 
prof. dr. sc. Mariom Vasiljem 
te ravnateljicom Ustanove 
Dječji vrtići Mostar prof. 
Danijelom Kegelj.
Radionice za roditelje vodi tim stručnjakinja za rani razvoj iz Ustanove Dječji vrtići Mostar: 
stručna suradnica vrtića – pedagoginja Daniela Dujmović, prof., certificirana voditeljica ujedno 
i regionalna voditeljica Programa za BiH, te certificirane voditeljice za provođenje radionica za 
roditelje, odgajateljice Renata Pehar, prof. i Slavica Galić, prof.
Paralelno s održavanjem radionica za roditelje, održavat će se likovne radionice za djecu namijenjene 
isključivo djeci roditelja koji sudjeluju na radionicama. Likovne radionice – Rastimo zajedno 
vode studentice 4. i 5. godine Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, studij 
Predškolski odgoj, uz koordinaciju mr. art. Vesne Sušac. 
Radionice će se održavati od 25. do 29. svibnja u prostorijama Ustanova DV Mostar – jedinica 
Zvončić u vremenu od 18.00 do 19.30 sati.
Prijave roditelja i njihove djece traju do 11. svibnja 2015. na kontakte: 036 325 153 ili broj 063 
387 066.

Federalno Ministarstvo 
kulture i sporta
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Subota, 30. svibnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

H.C. Andersen: 
MALA SIRENA

plesna bajka

Športski plesni klub ERIGO-D Mostar postoji 
već 12 godina i s ogromnim entuzijazmom, voljom, 
kreativnošću, obučava i trenira mlade ljude umjetnosti 
modernog plesa. 
Nakon prošlogodišnjih uspješnih plesnih predstava i 
suradnji s Mostarskim proljećem (Alisa u zemlji čuda, 
Snjeguljica, Aladinova čarobna svijetiljka i Bijeli svijet, 
šareni svijet), ove godine ŠPK ERIGO-D Mostar 
premijerno prikazuje plesnu predstavu Mala sirena. 
Predstava je rađena prema bajci Hansa Christiana Andersena:
...Koliko god da je voda duboka i mistična, to ne znači da se tamo nalazi samo pijesak.
To nije točno, jer upravo more skriva najveća bogatstva kao što je čudesno drveće, bilje, razne ribe, velike 
i male. Na mjestu gdje je najdublje more uzdiže se dvorac u kojem vlada kralj podmorskog svijeta....
Plesna predstava Mala sirena, uvodi nas u čarobni morski svijet te nesretnu ljubavnu priču. Maštoviti 
kostimi sirena, koralja, ribica i drugih morskih stvorenja, scenografija i koreografija te izvedba 200 
plesača ŠPK ERIGO-D, proizvod su napornog rada ovih malih plesača.
Glavna koreografkinja je Dajana Markotić sa suradnicima - Josipom Bradarić, Lidijom Vidačak, 
Monikom Škobić i Marelom Ivanović.
Kostimografija: Dajana Markotić
Scenografija: Ivana Radić i Dajana Markotić.
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Utorak, 2. lipnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

KONCERT TANINI TRIO

U suradnji s Generalnim konzulatom Republike Turske u Mostaru

Tahir Aydoğdu, kanun
Bilgin Canaz, ney

Hakan Ali Toker, piano

Sponzori:

O GLAZBENICIMA…
Trio Tanini osnovan je 2006., a čine ga trojica eklektičnih, lirično-virtuoznih turskih glazbenika, od 
kojih svaki ima vrlo uspješnu samostalnu međunarodnu karijeru.
Tahir Aydoğdu svira kanun, instrument koji je uobičajen na Bliskom istoku. Aydoğdu is jedan od 
najpoznatijih svirača kanuna u Turskoj, poznat po svome uplivu u širok spektar glazbenih žanrova, što 
podrazumijeva i koncerte klasične glazbe. 
Bilgin Canaz svira ney, što je antička svirala od trske koja potječe još iz vremena Sumeraca. Ovaj 
instrument vrlo se malo mijenjao tijekom povijesti, a pruža začuđujući spektar tehničkih mogućnosti u 
rukama suvremenog i umješnog glazbenika kakav je Canaz. 
Hakan A. Toker svira glasovir, koji donosi harmoniju i polifoniju ovoga ansambla, a djeluje i kao bas i 
ritam instrument. 
Trio Tanini ima misiju: graditi mostove između kultura Istoka i Zapada, promovirati mir i prijateljstvo 
diljem svijeta. Oni imaju brižljivo odabran repertoar koji se sastoji od zapadnjačke s elementima turske 
glazbe i turske glazbe sa zapadnjačkim elementima…
Dosad su nastupali u. Turskoj, Italiji, Njemačkoj, SAD-u, Južnoj Koreji, Kanadi, Bugarskoj, Mađarskoj, 
Litvi, Turkmenistanu, Malti, Poljskoj, Engleskoj i Škotskoj. Izdali su dva albuma - Dokunuşlar (Dodiri) 
i Dokunuşlar II (Dodiri II) koji su dostupni na internetu.
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Srijeda, 3. lipnja 2015.

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Velika dvorana

W.A. MOZART: Krunidbena misa u C-duru KV 317

A.VIVALDI: Gloria u D-duru RV 589

Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Mostaru, Akademski zbor Pro musica, 
Simfonijski orkestar Mostar

Solisti:
Ilijana Korać, sopran

Monija Jarak, alt
Giorgio Surian ml., tenor

Mario Krnić, bas

Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Mostaru
S početkom akademske 2005./2006. godine pri Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih 
znanosti Sveučilišta u Mostaru otvoren je Studij glazbene kulture, a s akademskom godinom 
2008./2009. preimenovan je u Studij glazbene umjetnosti, gdje „glazbena kultura“ postaje jedan 
od mogućih studijskih smjerova uz novoosnovane smjerove kao što su klavir, flauta, violina, 
glazbena teorija i etnomuzikologija. Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Mostaru čine studenti 
svih studijskih smjerova i godina Studija glazbene umjetnosti, a redovito sudjeluju na promocijama 
diplomanata svih fakulteta Sveučilišta u Mostaru te u različitim svečanim prigodama vezanim za 
Sveučilišnu zajednicu. Godine 2007., snimili su prvi nosač zvuka sa obradama hrvatskih božićnih 
napjeva. Surađuju sa Simfonijskim orkestrom Mostar, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, 
Prvim bendom Oružanih snaga BiH, Hrvatskom glazbom Mostar i Katedralnim oratorijskim 
zborom iz Mostara. Na jubilarnim 15. danima duhovne glazbe Cro Partia 2011. godine osvojili su 
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Zlatnu katedralu za najbolju izvedbu nove skladbe. U svoj repertoar ubrajaju bisere svjetske glazbene 
baštine: Rekvijem G. Verdija, IX. simfonija L. van Beethovena, Vespere solennes, Rekvijem u d-molu 
i Krunidbena misa W. A. Mozarta, Stabat Mater Pergolesija te Gloria A. Vivaldija. Umjetnička 
voditeljica zbora je Katja Kolo-Šarac.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756.-1791.), jedan je od najgenijalnijih austrijskih skladatelja 
u povijesti glazbe druge polovice XVIII. stoljeća. Mozart je bio plodan skladatelj u mnogim 
žanrovima klasične glazbe. Vjerojatno njegov najcjenjeniji dio opusa predstavljaju opere, koncerti 
za klavir, simfonije, te gudački kvarteti i kvinteti. Također je skladao za solo glasovir, kao i druge 
oblike komorne i sakralne glazbe, te velik broj plesova, divertimenta i drugih lakih skladbi.  Daleko 
od uzbuđenja koncertnih dvorana sklada jedno od svojih  remek-djela Krunidbenu misu u C-duru 
br. 15 KV 317, jednu od najpopularnijih sačuvanih postavki nepromjenljivih dijelova mise: 1. 
Kyrie eleison; 2. Gloria; 3. Credo; 4. Sanctus; 5. Benedictus; 6. Agnus Dei. Praizvedba mise na 
latinskom jeziku upriličena je 4. travnja 1779. godine u Salzburgu, a 236 godina kasnije možemo 
je čuti u Mostaru u izvedbi naših domaćih glazbenika.

Antonio Vivaldi (1678.-1741.), iako se zaredio za svećenika (no službu je ubrzo napustio) osjećao 
je jednaku strast za glazbu kao i za religiju, a žar koji je trebao izraziti u dušobrižništvu izrazio je u 
svojoj glazbi te kroz djelo na latinskom jeziku Gloria u D-duru RV 589, u dvanaest stavaka za solo 
pjevače, mješoviti zbor, gudače, puhače te continuo. Svojim djelima i sviranjem njegova se slava 
prenijela diljem Europe. Ostavio nam je svima veliko naslijeđe, djela koja će zauvijek ostati zapisana 
na kulturnoj svjetskoj sceni te će vječno predstavljati dio opće kulture.

Lidija Vladić-Mandarić
Akademski zbor Pro musica
Akademski zbor Pro musica postoji od 2001. godine. Nazvan je Akademski jer okuplja studente koji 
su glazbeno pismeni, tj. završili su srednju glazbenu školu, kao i Akademiju; neki su na Glazbenoj 
kulturi, a dio njih je i sada na Glazbenoj akademiji. 
Želja mi je bila u Mostaru naći ljude, pjevače koji će se uhvatiti zahtjevnijih stranica glazbene 
literature, posebice prave vokalne polifonije. Kad sam došao u Mostar, prije 22 godine, koliko god 
sam želio, toliko nisam mogao vjerovati da će se to dogoditi. No, ipak se dogodilo. Na moju radost, 
pjevači su zavoljeli tu vrstu glazbe. 
Kad smo na jednoj promociji studenata Teološkog instituta, prije 12. godina, korektno otpjevali 
motet Viadane: Exultate iusti in Domino…, skoro sam od radosti zaplakao. Kasnije je došla Ave 
Maria, O bone Jesu od Palestrine, Iubilate Deo od Mozarta, Oče naš iz Dona eis requiem, zatim više 
numera iz oratorija Galiotova pesan…, sve jako zahtjevne stvari. Izdvojio bih koncert u Banjoj 
Luci, Misu u Rimu za Stepinčevo, koncert povodom 250. obljetnice Mozartova rođenja, molitvu 
za pokojne tj. Dona eis requime, djelo za solo, zbor i komorni sastav izvedeno u Mostaru, Sarajevu 
i Šibeniku… S vremenom su došli na red: Vesperae – W. A. Mozart, Requiem – W. A. Mozart, IX 
symphonia – L. v. Beethoven, Requiem – G. Verdi i td…
Na samom početku zbor – skupina počeo je s osam članova, da bi u idućoj godini broj pjevača 
narastao na trideset i pet. Broj članova je rastao do 115, a danas ima 75 pjevača. Moram reći, 
zahvaljujući svim članovima, zbor Pro musica bio je nositelj vrlo zahtjevnih projekata i kulturnih 
zbivanja zadnjih nekoliko godina. U gradu na Neretvi, posljednje desetljeće, nije bilo značajnijeg 
projekta, a da na njemu nije sudjelovao akademski zbor Pro musica. Na svesrdnom zalaganju, 
između ostalih, zahvaljujemo i korepetitorici zbora prof. Marijani Pavlović. 

M’ don Dragan Filipović - zborovođa



24   Mostarsko proljeće 2015. 






