
Поштованe колеге!

Музичка школа „Живорад Грбић” има част да Вас позове да учествујете на:

2. Ваљевском фестивалу хорова „ХорФест”

од 21. до 23. априла 2017. године
На иницијативу својих наставница, Николине Нинић и Вање Урошевић, а у циљу оживљавања

и неговања традиције хорског певања у школама и граду, наша школа је у априлу 2015. године
организовала  прве Сусрете  ваљевских  хорова.  С обзиром  на  сјајно  искуство  и  одличан  одзив
колега  и  поклоника  хорске  музике,  наредне  године,  организовали  смо  и  реализовали  I
ВАЉЕВСКИ ФЕСТИВАЛ ХОРОВА одржан у  периоду  од 15.  до  17.  априла  2016.  године.  Том
приликом, ваљевској публици и стучном жирију, који су чиниле др Драгана Јовановић, Слађана
Торбица, Данијела Шошкић и Божана Дивац, а као замена Вања Урошевић, представило се 25
хорских састава, активних широм наше земље.

Због великог интересовања, овогодишњи „ХорФест” обогатили смо са две нове категорије:
категоријом духовне музике и  категоријом фолклорне музике. Тиме, прилику да учествују на
овом фестивалу имају сви дечији, омладински, мешовити, камерни и једнородни хорски састави,
као и фолклорне групе које делују при свим државним или приватним институцијама. Учесници
фестивала  имаће  прилику  да,  уз  дружење  и  забаву,  једни  другима  представе  своје  таленте  и
достигнућа. 

На овогодишњем фестивалу жири ће чинити: др Драгана Јовановић, доцент за хорско певање
на Катедри за дириговање Факултета музичке уметности у Београду и диригент Академског хора
„Collegium musicum”, др Јелена Цветковић Црвеница, ванредни професор на Факултету уметности
у Нишу и диригент градског хора „Звездице” из Лесковца, и Божана Дивац, наставник теоретских
предмета  у  МШ „Живорад  Грбић”  у  Ваљеву  и  диригент  поп  хора  „VAcappella”,  а  приликом
оцењивања категорије фолклорне музике придружиће им се и Милена Урошевић, дипломирани
етномузиколог и шеф оркестра КУД - а „Абрашевић” из Ваљева. Руководиоци ансамбала моћи ће
да  на  дискусији  са  жиријем,  под  називом  „Округли  сто”,  чују  запажања  и  мишљења  о  свом
наступу,  добију  савете,  смернице  и  инспирацију  за  даљи  рад  и  унапређивање.  Уз  све  ово,
руководиоци певачких састава имаће прилику да успоставе контакте са својим колегама!

Уз позивно писмо,  шаљемо Вам пропозиције  и формулар који је  потребно попунити ради
пријаве на „ХорФест”. Уз приложени формулар и табелу са списком чланова ансамбла, неопходно
је послати и кратку биографију састава. 

Са уверењем да ћемо заједнички унапредити хорско певање у нашем граду, земљи и региону и
жељом да квалитетна музика оживи у пуном светлу за време трајања ВАЉЕВСКОГ ФЕСТИВАЛА
ХОРОВА „ХорФест”, очекујемо Вас!

Срдачан поздрав из МШ „Живорад Грбић”,
Директор школе

мр Сузана Радовановић Перић


