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Септембар 

 

01.09. Почетак школске године 

09.09. Седница наставничког већа 

13.09. Колективни родитељски састанак за прве разреде 

ОМШ и СМШ. 

 

 

 

14.09. Наступ оркестра  ,,Феникс” са солистима  

(Никола Тодоровић - клавир и  Јована Којић- сопран),  у 

Бранковини  поводом додељивања награде ,,Љубомир 

Ненадовић”. Уметнички руководилац  и диригент оркестра, 

мр Снежана Стевановић.  

 

 

 

 

18.09. У Центру за културу Града Ваљева организован је 

по шеснаести  пут Фестивал ,,ГОСПОЈИНСКИ СУСРЕТИ 

ЦРКВЕНИХ ХОРОВA” 

      На фестивалу ваљевским црквеним хоровима 

дириговале професорке наше школе, Милица Степановић 

Баба – Милкић и Вања Урошевић. 
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22.09.-24.09. Ученици и професори школе боравили су у  

Велењу (Словенија) . Том приликом одржана су два 

концерта на којима су наступали солисти Аница Мићић-

флаута, 

 Ања Крунић- виолина, Тијана Павловић- виолончело, 

Иван Марковић – гитара, камерни гудачки оркестар 

,,Феникс” . Клавирска пратња проф. Оливера Пантелић, 

уметнички руководилац и диригент оркестра,  

мр  Снежана Стевановић. 

 

 

    26.09.-28.09. У сарадњи са предшколским установама 

града у свечаној сали школе су реализовани програми 

„Концерти за предшколце“   

Модератори програма: проф. Тамара Милосављевић и 

проф. Тијана Станојевић. 

 

30.09. Трио ,,Аморозо” наступао је на „ Књижевној вечери 

у част обележавања 140 година од рођења песника Милана 

Ракића“ у Мионици. 

 

 

 

30. 09. Професорке школе,  Ангелина Новаковић и 

Славица Рајевац,  наступале су на Концерту радионице за 

клавирску музику,  проф.Миланке Мишевић  у Ректорату 

универзитета уметности у Београду. 
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Октобар 

 

06.10. Поводом отварања концертне сезоне „Време је за 

класику“ у свечаној сали одржан је „Концерт 

добродошлице“ . На концерту су наступали: 

         Хор ОМШ (диригент хора проф. Николина Нинић, 

клавирска пратња проф. Славица Рајевац), проф. 

Оливера Пантелић, трио ,,Аморозо”, проф.Славица 

Рајевац, ансамбл флаута ,,Флаутисимо”, дуо који чине 

проф.  Ангелина Новаковић и Славица Рајевац, 

 проф. Лука Јездић, трио „МиСС“, оркестар професора 

хармонике, и камерни оркестар ,,Феникс” са солистима 

Николом Тодоровићем и Јованом Којић. Уметнички 

руководилац и диригент оркестра – мр Снежана 

Стевановић. 
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13.10. У свечаној сали школе је  за ученике средње школе 

реализована трибина „Здрави стилови живота“ коју је 

водила виша медицинска сестра Весна Павловић - шеф 

патронажне службе Дома здравља у Ваљеву. 

 

 

13. 10. У малој сали школе, одржан Интерни час ученика 

хармонике  у класи проф. Душице Тимотић. 

 

 

 

17.10. Трио ,,Аморозо” је одржао целовечерњи концерт у 

Центру за културу у Лазаревцу. 

 

 

 

19.10. У Свечаној сали општине Лајковац ученици ИО 

Лајковац су одржали концерт под називом „Јесењи 

пејзаж“. 
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20.10. „Дуо процес“ који чине виолинискиње  

проф. Ангелина Новаковић и Мина Младеновић одржао 

је  целовечерњи концерт у свечаној сали школе. 
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21. 10. У малој сали школе, одржан Интерни час ученика 

виолине  у класи проф. мр Снежане Стевановић. 

 

 

 

24.10. У Београду, у  МШ „Владимир Ђорђевић“ ученице из 

 класе професора Александра Буркерта и Данице Рашковић 

наступале су на концерту „Музички времеплов“ поводом 

трибине „Округли сто“. У програму трибине учествовале 

су: МШ „Живорад Грбић“, МШ „Јосип Маринковић“-Београд 

и ОМШ „Владимир Ђорђевић“-Београд  

 

 

24.10.  У малој сали школе, одржан Интерни час ученика 

виолине у класи проф. Ангелине Новаковић. 

 

 

24.10. Гудачки квартет „Живорад Грбић“ из  

класе професорке  Данице Рашковић наступао је у 

Народном музеју поводом отварања изложбе посвећеној  

Ани Франк у организацији Амбасаде Краљевине 

Холандије. 

 

 

 

 

26.10. Ученици наше школе су одржали целовечерњи 

концерт у МШ „Вук Караџић“ у Лозници. 
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26.10.  Квартет флаута „Пиколо“ из класе професорке 

Слободанке Љујић Васиљевић наступао је у Трнавцу 

поводом отварања ликовне изложбе акварела. 

 

 

 

27.10. У Центру за културу трио „Аморозо“ је одржао први 

концерт из пројекта „Музички колаж“ на коме су 

представиле обраде симфонија и опера. 
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28.10. Гудачки квартет „Живорад Грбић“ у 

 класи професорке Данице Рашковић, наступао је у Центру 

за културу поводом отварања изложбе Дејана 

Богојевића. 
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Новембар 

 

01.11. У Свечаној сали школе одржан је акредитовани 

семинар за наставнике  музичке школе под називом:  

„ Комуникационе и презентационе вештине у области 

музичких и дру 

штвено-хуманистичких предмета“. Семинар су 

реализовале проф. Данијела Кличковић и др Ира 

Проданов. Једном делу семинара присуствовали су и 

ученици школе. 

 

 
 

         

01.11.   У малој сали школе, одржан Интерни час ученика 

гитаре у класи проф. Милоша Поповића. 

 

03.11.  У малој сали школе одржан заједнички интерни 

час ученика из класа проф. Милице Продановић (клавир) 

и проф. Милене Мартинов Стојковић. 
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03. 11. У малој сали школе одржан је интерни час ученика 

хармонике у  класи  проф.  Владимира Обрадовића. 

 

 

 

03.11.  У малој сали школе одржан је интерни час ученика 

флауте у класи проф.  Слободанке Васиљевић Љујић. 

 

 

 

 03. 11. Седница одељенског већа III СМШ 

 

 

 

04.11. У Центру за културу одржана је додела награда 

часописа Агропрес за пољопривредника године и том 

приликом je наступао гудачки квартет „Princess“ . 

 

 

 

05.11. У Свечаној сали Ваљевске гимназије, хор „Аделина“ 

који води и њиме диригује проф. Николина Нинић одржао 

је  целовечерњи концерт. Гости концерта су били хор 

„Емануил“ којим диригује проф. Вања Урошевић и 

инструментална пратња проф. Верица Јаковљевић. 
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08.11. У свечаној сали Музичке школе одржан је концерт 

поводом Дана просветних радника под називом  

„Ја и даље држим час“. У програму су учествовали 

ученици  Пољопривредне школе, Ваљевске гимназије 

Техничке школе, ОШ „ Сестре Илић“ и МШ „ Живорад 

Грбић“. 
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   Чланак из листа „Напред“ , аутор текста: Борка Марковић 
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08.11. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине и виоле у класи проф. Верице Јаковљевић. 

 

 

09.11. 

 Седница одељенског већа Основне школе 

Седница одељенског већа Средње школе 

Седница Наставничког већа 

 

 

09.11. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолончела у класи проф. Данице Рашковић. 

 

 

10.11. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф. Љиљане Јовановић. 

 

 

14.11. Поводом славе Ваљевске Болнице, камерни гудачки 

оркестар „Феникс“ (диригент и уметнички руководилац: 

мр Снежана Стевановић) наступио је у уметничком делу 

програма.  

 

 

15.11. Професор Академије Уметности у Новом Саду, проф. 

Зоран Крајишник одржао је семинар гитаре за ученике и 

професоре школе у току дана, а у вечерњим сатима и 

целовечерњи концерт у оквиру концертне сезоне „Време 

је за класику“. 
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                      чланак из листа „Напред“, аутор текста: Борка Марковић 
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   09.11. У малој сали школе одржан је Интерни час 

ученика виолине и виоле у класи проф. Верице 

Јаковљевић. 

 

16.11. У Музичкој школи „Војислав-Лале Стефановић“  у 

Ужицу,  ученици у класи проф. Александра Буркерта, 

одржали су целовечерњи концерт. На концерту су 

наступале  Ивона Пејић, Ленка Мићић, Димитрије 

Термачић, Калина Петровић,Теодора Радовић. Гости 

концерта су биле Маша Ранковић-клавир, класа проф. 

Оливера Пантелић и Катарина Тасић- соло певање, класа 

проф.  Александра Милосављевић из школе „Војислав-

Лале Стефановић“  - Ужице. Клавирска сарадња  проф. 

Оливера Пантелић. 

 

 
 

 

17.11. У Народном музеју, ученици из класа професора  

 Невене Николић, Александра Буркерта и Слободанке 

Васиљевић Љујић одржали су концерт под називом  

„Флаута у музеју“ . 
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  17.11. У малој сали школе, одржан је Интерни час 

ученика клавира у класи проф. Оливере Пантелић. 

  

 

 

17.11. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

хармонике у класи проф.  Славише Јездимировића. 

 

18.11. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

клавира у класи професора Оливере Пантелић. 

 

22.11.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

у класи професора Луке Јездић. 

 

 

23.11. Гудачки оркестар „Феникс“ којим руководи и 

диригује проф. 

мр Снежана Стевановић наступао је у Дому војске у 

Београду. 
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оркестар Феникс у Дому војске у Београду 

 

 

 

17.11. У Свечаној сали школе,  одсек хармонике одржао је 

промоцију рада свог одсека у СМШ, за све заинтересоване 

ученике завршног разреда ОМШ. 

 

 

 

24.11.   Свечаној сали Ваљевске гимназије одржан је 

концерт „Трагом златних степеница“,  посвећен 

прослави Дана Ваљевске гимназије. На концерту су 

наступали ученици: Софија Живић- виолина класа: проф. 

Ангелина Новаковић,  

Невена Лукић –виола класа: проф. Верица Јаковљевић, 

Мануел Ристић- виолина класа: проф. Небојша Тимотић, 

Митар Јовановић- виолина класа: проф. мр Снежана 

Стевановић,  

Војислав Живић- виолина класа: проф. Ангелина 
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Новаковић,  

 Јана Рашић- виолина класа: проф. мр  Снежана 

Стевановић,  

клавирски трио „Пасионе“ класа: проф. Даница Рашковић и 

гудачки камерни оркестар „Феникс“  

( диригент: мр Снежана Стевановић). 

 
 

                                Чланак у листу „Напред“ посвећен концерту у Гимназији 

                                                                (аутор:Борка Марковић) 
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24.11. Професорка школе, Славица Рајевац наступала је у 

Културном центру 

 „Кућа краља Петра“  у Београду на концерту под називом 

„Композиције домаћих аутора 20.века“ 

24.11. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

школе из  класе проф.  Душице Тимотић. 

 

25.11. У Свечаној сали  школе  клавирски одсек одржао је  

промоцију рада свог одсека у СМШ, за све заинтересоване 

ученике завршног разреда ОМШ. 

 

25.11.  У малој сали школе, одржан је  Интерни час 

ученика хармонике из класе проф. Слободана Недића. 

 

 

28.11. У Свечаној сали Музичке школе гудачки одсек 

одржао је промоцију рада свог одсека у СМШ, за све 

заинтересоване ученике завршног разреда ОМШ. 

 

28.11. У малој сали школе одржан је Интерни час 

ученика гитаре из  класе проф. Драгана Николића. 

 

29.11.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

хармонике из класе проф. Николе Јанковића. 

 

30.11. У Свечаној сали Музичке школе одржан је концерт 

под називом „Барокни витраж“. На концерту су 

наступили  

Мина Марковић- сопран, Наташа Рашић- мецосопран и 

проф. Душан Марковић-клавир. 
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30.11.  У  Свечаној сали Ваљевске гимназије градски хор 

 „ Хаџи Рувим“ одржао је концерт под називом 

„Маријиним степеницама“. Хором руководи и диригује  

проф. Милица Степановић Баба Милкић. Гост концерта је 

био црквени дечији  хор „Хаџи Рувим“којим руководи и 

диригује проф. Вања Урошевић. 

 

 
 

 
                                     чланак из листа „Напред“ посвећен концерту у Гимназији 
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Децембар 

 

01.12.  У свечаној сали школе, Теоретски одсек одржао је  

промоцију рада свог одсека у СМШ, за све заинтересоване 

ученике завршног разреда ОМШ. 

  

02.12. Одсек гитаре одржао је промоцију рада свог одсека 

у СМШ, за све заинтересоване ученике завршног разреда 

ОМШ. 

 

02.12.  Професорка школе, Славица Рајевац наступала је 

на концерту „Омаж Јосиу Словенском и Ферн Рашковић“ у 

Дому Војске Србије у Београду. 

 

 

 03.12. 

VIII Ваљевско гитарско такмичење „ВАРТ 2016“ 

 

 
 

 



 

МШ „Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија | 

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222-267 |  muzika.valjevo@gmail.com 25 

VIII Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2016“ 

 

 
            чланак из листа „Напред“ посвећен осмом такмичењу ВАРТ 
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VIII Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2016“ 

У оквиру концертне сезоне „Време је за класику“  

             Дуо гитара „Евита и Стеван Јовић“ одржали су 

целовечерњи концерт у Свечаној сали Музичке школе.  

 

 

 
 

 

 

06.12. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф. мр Снежане Стевановић. 

 

07.12.  У свечаној сали школе, Дувачки одсек је одржао 

промоцију рада свог одсека у СМШ, за све заинтересоване 

ученике завршног разреда ОМШ. 

 

08.12. У Свечаној сали школе одржана је трибина за 

ученике средње школе под називом „Репродуктивно 

здравље“. Трибину је водила виша медицинска сестра  

Весна Павловић- шеф патронажне службе Дома здравља 

у Ваљеву.  

08.12.  Квартет флаута „Пиколо“ класа проф.  Слободанка 

Васиљевић Љујић наступио је у ИУС  Трнавац. 
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08.12 Трио „Аморозо“ је у Центру за културу одржао 

целовечерњи концерт, други по реду из пројекта 

„Музички колаж“ под називом „Музички кораци“. На 

програму су се нашла дела из опера и балета. Гости 

концерта су биле полазнице  Школе класичног балета. 
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9.12. У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

клавира у класи проф. Душана Марковића. 

 

12.12. Гудачки квартет „Princess“ и клавирски трио 

„Пасјоне“ наступали су у Центру за културу. 

 

 12.12. У малој сали школе одржан је Интерни час 

ученика клавира у  класи  проф. Милене Степановић. 

 

 

14. 12. -16.12. Музичка школа је угостила ученике и 

професоре из Музичке школе „Фран Корун Кожељски“- 

Велење,Словенија.  

 

14.12. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

соло певања у  класи проф. Теодоре Пешев Ђурђевић. 

 

15.12.  У Свечаној сали Музичке школе, одржан је концерт 

 „Блиски сусрет музикалне врсте“ на коме  су наступили 

ученици и професори МШ „Живорад Грбић“ и Музичке 

школе „Фран Карун Кожељски“. 
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         „Блиски сусрет музикалне врсте“ фото: Драган Крунић 
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16.12.У Свечаној сали одржана је трибина „Систем 

образовања у Србији  и Словенији- сличности и разлике“. 

Трибину водили директори Велењске и Ваљевске музичке 

школе. 

16.12. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи професора Ангелине Новаковић. 

 

   21.12. У малој сали школе одржан је Интерни час 

ученика виолончела у класи проф. Данице Рашковић. 

 

 



 

МШ „Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија | 

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222-267 |  muzika.valjevo@gmail.com 31 

 

21.12. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

флауте из класе проф. Невене  Николић. 

 

22.12.  Хор „Аделина“ под руководством проф. Николине 

Нинић наступао је на отварању Биоскопа у Ваљеву. 

 

22.12. У Свечаној сали Ваљевске гимназије одржан је 

Новогодишњи  концерт гудачког одсека ниже музичке 

школе. 
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22.12. Седница Наставничког већа 

 

 

23.12. Музичко забавиште и припремни разред су 

приредили  Новогодишњи концерт у Свечаној сали  

школе под руководством проф. Тамаре Милосављевић и 

проф. Светлане Ненезић, а клавирска сарадња на концерту 

поверена је проф. мр Ивану Рабасовићу. 

23.12. У малој сали школе одржан јеИнтерни час ученика 

клавира из класе проф. Оливере Пантелић. 

 

 

26.12. У Галерији Народног музеја Града Ваљева 

ученици прве године гудачког одсека средње  музичке 

школе одржали су целовечерњи концерт. 

 

 

26.12. Ученици клавирског одсека у Свечаној сали школе 

одржали су Новогодишњи концерт. 

 

 

27.12. Гудачки квартет „Princess “ из класе проф. Данице 

Рашковић наступао је  на отварању изложбе у Музеју 

завичајних писаца. 

 

 

27.12. Ученици ИО Лајковац одржали су Новогодишњи 

концерт у  Свечаној сали општине Лајковац. 
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28.12. Ученици првог разреда гудачког одсека ниже 

музичке школе приредили су Новогодишњи концерт за 

своје родитеље у Свечаној сали музичке школе. 

 

29.12. „Позив на плес“ свечани Новогодишњи концерт 

ученика и професора одржан је у Свечаној сали Музичке 

школе. 
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Јануар 

 

23.01. Елена Медић,  ученица 4.разреда флаутe ОМШ  У  

класи проф. Невене Николић одржала је целовечерњи 

концерт у Свечаној сали школе. Гости концерта су били 

ученица 5. разреда флауте, Маша Лазић и ансамбл 

„Флаутисимо“. 

Клавирска сарадња на концерту: проф.  Ана Пејовић 

 

 

 
Елена Медић 
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                            чланак из листа „НАПРЕД“ посвећен концерту Елене Медић 
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26.01. Свечани концерт поводом школске славе Свети 

Сава 

 
             наступ женског хора на светосавском концерту  фото:Драган Крунић 

 

 

 

27.01. Свечано обележавање славе и резање славског 

колача 
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Фебруар 

 

 

13.02. Хор „Аделина“ наступио је  у новом Биоскопу – 

Ваљево. 

 

 

16.02. Концерт флаутиста „ Звуци флауте“ у Тивту- 

Црна гора 

 

 

 
На концерту су наступали ученици  у класи проф.  

Александра Буркерта, клавирска сарадња Оливера 

Пантелић. 
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23.02.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

флауте у класи проф.  Слободанке Васиљевић Љујић. 

 

 

24.02. Концерт флаутисте Дејана Гаврића и пијанисткиње 

Маје Рајковић поводом отварања 19. Међународних 

сусрета флаутиста „Тахир Куленовић“. 

 

 

 
Дејан Гаврић 

26.02. Свечано затварење и завршни концерт 

победника 
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                                                    О сусретима флаутиста у недељнику „НАПРЕД“ 

 

 

27.02.  У свечаној сали школе одржано преслушавање 

кандидата за избор екипе школе која ће ваљевску музичку 

школу представљати на 61. Фестивалу музичких и 

балетских школа Србије у Зрењанину у мају 2017. године. 

 

 

28.02. Проф. Наташа Митровић, доцент клавира на ФМУ 

одржала је семинар за ученике и професоре клавирског 

одсека школе. 
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28.02. Поводом Дана адвоката проф. Милица Продановић, 

Невена Николић и Ангелина Новаковић су наступале у 

Свечаној сали Ваљевске гимназије. 

 

 

 

Март 

 

01.03.  У школи је реализована трибина о насиљу на 

интернету, у оквиру програма „Сто школа за детињство 

без бола“ 

 

 

03.03. Проф. Зоран Ракић, редовни професор на 

ФИЛУМ у Крагујевцу, у малој сали школе,  одржао је 

семинар за професоре и ученике одсека хармонике. 
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03.03. У свечаној сали школе, дечији хор „Лира“  из 

Коцељеве, под диригентском палицом проф. Ивана 

Марковића, одржао је свој први ваљевски целовечерњи 

концерт. 

 

 

 

 
дечији хор Лира 
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 чланак о концерту хора „Лира“ у недељнику „НАПРЕД“, АУТОР: Борка 

Марковић 
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04.03.  Ученици и професори школе посетили су Народно 

позориште у Београду,  и том приликом гледали оперу 

„Боеми“. 

 

 

06.03. „Осмомартовска честитка музичког забавишта“ 

Уметнички руководиоци:  проф. Тамара Милосављевић и 

проф. Светлана Ненезић, клавирска сарадња: 

проф. мр Иван Рабасовић. 

 

06.03.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолончела у класи проф.  Данице Рашковић. 

 

08.03. Трио „МиСС“ одржао је Осмомартовски концерт  у 

Народној библиотеци у Осечини. 

 

09.03.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виоле и виолине у класи проф.  Милене Мартинов 

Стојковић 

 

09.03. У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

флауте у класи проф.  Слободанке Васиљевић Љујић. 

 

 

10.03. Ученици у  класи проф.Бојана Величковића,  

Теодора Рафаиловић, Александар Симић и Јована Којић 

наступали су у Ваљевској гимназији. 

 

 

16.03. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у  класи проф. Владимира Стоилкова. 
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17.03.  У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф.  Ангелине Новаковић. 

 

 

 20.03.  Камерни гудачки оркестар „Феникс“, (диригент и 

уметнички руководилац: проф. мр Снежана Стевановић),  

наступио је на свечаној академији у Центру за културу,  

поводом прославе  Дана града. 

 

 

20.03.  У галерији САНУ у Београду,  ученица Аница 

Мићић у класи проф.  Александра Буркерта,  уз клавирску 

сарадњу проф. Оливере Пантелић,  одржала је 

целовечерњи концерт. 

 Гост концерта Ленка Мићић- флаута. 
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О концерту Анице Мићић у САНУ у недељнику „НАПРЕД“ Аутор текста: :Борка Марковић 
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21.03. У свечаној сали школе,  Дуо гитара -  Лука Јездић и 

Јелена Лукић одржали су целовечерњи концерт. 

 

21.03. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

хармонике у класи проф. Душице Тимотић. 

 

 

21.03. У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф. Снежане Стевановић. 

 

23.03  У Свечаној сали школе одржан је  „Пролећни 

концерт“ у оквиру кога су  наступили ученици који су 

представљали школу на Републичком такмичењу.  

 

23. 03.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

хармонике у  класи проф. Душице Тимотић. 

 

 

23.03.  Професорка школе, Славица Рајевац наступала је 

на 

 „Пролећном концерту“ у Великој сали Центра за културу у 

Београду. 

 

 

24.03. Поводом изложбе слика у ИУС  Трнавац, наступили 

су  квартет флаута „Пиколо“ из класе проф. Слободанке 

Васиљевић Љујић и дуо флаута који чине Елена Медић и  

Маша Лазић у класи проф.  Невене Николић. 

 

 



 

МШ „Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија | 

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222-267 |  muzika.valjevo@gmail.com 48 

 

24.03. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у  класи проф.  Ангелине Новаковић. 

 

 

27.03.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолончела у класи проф.  Данице Рашковић. 

 

 

27. 03.  У свечаној сали Ваљевске гимназије одржан је 

концерт „Вече камерне музике“ на коме су наступали 

камерни ансамбли у класи проф.  Данице Рашковић. 

 

 

 

 

 
                            камерни ансамбли школе у тренуцима пред концерт... 
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28.03.   У Галерији Народног Музеја, одржан је солистички 

концерт  ученице 2. разреда СМШ,  Софије Живић у класи 

проф. виолине, Ангелине Новаковић, уз  клавирску 

сарадњу проф. Ане  Пејовић. 

 

 

 

 
                                                                             Софија Живић 

 

 

29.03. У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

виолончела у  класи проф.  Данице Рашковић. 
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30.03. У Свечаној сали школе, студент Музичке Академије 

у Источном Сарајеву, Синиша Љубојевић, одржао је 

солистички  концерт. 

 

 

 

 
 - 

Синиша Љубојевић 

 

 

 

30.03. У малој сали школе  одржан је Интерни час ученика 

хармонике у класи проф. Славише Јездимировић. 

 

30.03. У малој сали школе  одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф.  Љиљане Јовановић. 

 

30.03. У малој сали школе  одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи класи проф. мр Снежане Стевановић. 

 

31.03. Трио „МиСС“ насупао је на Симпозијуму Републичке 

хируршке секције на Дивчибарима. 
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Април 

 

03.04. У  малој сали школе одржан је  Интерни час ученика 

клавира у класи проф. мр  Ивана Рабасовића. 

 

 

04.04. Никола Тодоровић, ученик 4. разреда клавира 

СМШ  у  класи проф.  Димитрија Томића и  

Теодора Рафаиловић, ученица 3. разреда клавира у  

класи проф. мр Ивана Рабасовића одржали су 

целовечерњи концерт у свечаној сали  школе.  

 

 

06.04. Јована Којић, ученица 4. разреда солопевања СМШ, 

У  класи проф. Бојана Величковића, одржала је солистички  

концерт у свечаној сали Ваљевске гимназије. 

 

 

 

 

 
                                                              концертни плакат Јоване Којић 
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О концерту Јоване Којић у недељнику НАПРЕД аутор текста: Борка Марковић 

 

 

 

 

06.04. У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф.Љиљане Јовановић. 

 

06.04. У свечаној  сали школе, одржан је Интерни час 

ученика клавира у  класи проф. Милене Степановић. 

 

06.04. У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

клавира у класи проф. Славице Рајевац. 

 

06.04. У свечаној  сали школе, одржан је Интерни час 

ученика хармонике  у  класи проф. Душице Тимотић. 
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07.04.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолончела у класи проф.  Данице Рашковић. 

 

 

09.04.  Поводом „Дана Рома“ на концерту у Центру за 

културу,  наступали су ученици 2. разреда виолине ОМШ 

Тина Ивановић из класе проф.  Ангелине Новаковић и 

Миливоје Јовановић из класе проф.  Љиљане Јовановић. 

 

 

09.04.  У ваљевској Цркви Покрова Пресвете Богородице 

одржан је Концерт духовне музике под називом „У сусрет 

Васкрсу“.  Том приликом наступао је хор „Хаџи Рувим“ под 

диригентском палицом пшроф. Милице Степановић Баба 

Милкић. 

 

10.04. У Модерној галерији трио „МиСС“ одржао је 

целовечерњи концерт под називом „Промотивни  

концерт“. 

 

 
трио МиСС 
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Чланак о промотивном концерту триа МиСС у недељнику НАПРЕД 

Аутор текста: Борка Марковић  
 

 

 

10.04. У Коларчевој задужбини, ученица 6. разреда флауте 

ОМШ, Аница Мићић у класи проф.  Александра Буркерта, 

наступила је на концерту посвећеном најуспешнијим 

такмичарима на Републичком такмичењу уз клавирску 

сарадњу проф. Оливере Пантелић. 
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11.04.  У великој сали Центра за културу, одржан је 

„Ускршњи концерт-Концерт победника“.  На концерту 

су наступили : 

 

Камерни гудачки оркестар „Феникс“ – уметнички 

руководилац и диригент проф. мр  Снежана Стевановић 

Маша Ранковић, класа проф. Оливера Пантелић 

Андрија Танасковић, класа: проф. Славица Рајевац 

 Елена Медић, класа: проф.  Невена Николић 

 Димитрије Ранисављевић, класа: проф. Милица 

Продановић 

 Теодора Рафаиловић, класа: проф. мр Иван Рабасовић 

Марија Обрадовић,  класа: проф. Александар Буркерт  

Никола Тодоровић,  класа: проф.  Димитрије Томић 

 Јована Којић,  класа: проф. Бојан Величковић 

 Аница Мићић,  класа: проф.  Александар Буркерт 

 „Дуо Живорад Грбић“ класа: проф.  Даница Рашковић 

 ансамбл „Флаутисимо“ класа: проф.  Александар Буркерт. 
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О Ускршњем концерту у недељнику „НАПРЕД“ аутор текста: Борка Марковић 
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12.04.  У свечаној сали школе, реализован је први део 

акредитованог семинара  „Наставник и ученик у 

процесу каријерног вођења и саветовања“. 

Реализатори семинара: др Мирјана Николић и проф. 

Мирко Марковић. 

 

 

12.04. Седница наставничког већа 

 

 

13.04. „У сусрет Златним степеницама“ целовечерњи 

концерт МШ „Живорад Грбић“ у култруном центру „Град“ 

у Београду. Концерт је уједно био и захвалност Холандској 

Амбасади која је била генерални покровитељ првог 

међинародног такмичења гудача „Златне степенице“. 

 

. 

 
Сцена са концерта „У сусрет Златним степеницама“ 
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16.04. Камерни гудачки оркестар „Феникс“ (уметнички 

руководилац и диригент: мр Снежана Стевановић 

наступио је  у емисији „Мозаик“ ТВ ВА ПЛУС  поводом 

Ускрса. 

 

20.04.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине и виоле у класи проф.  Милене Мартинов 

Стојковић. 

 

21.04. Почетак и свечано отварање другог „Хорфеста“ 

концертом хора прошлогодишњег победника градског 

дечјег хора „Звездице“ из Лесковца. 
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                                           О ХОРФЕСТУ у недељнику НАПРЕД 
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 23.04. Свечано затварање Хорфеста концертом 

победника. 

 

 

 
наступ хора ОМШ на ХОРФЕСТУ  ДИРИГЕНТ: Николина Нинић 

 

 

 

26.04. Гудачки квартет „Princess“ наступио је у ИУС 

„Трнавац“. 

 

 

26.04.  У Свечаној сали школе,  издвојено одељење из 

Лајковца одржало је целовечерњи концерт. 
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26.04. Клавирски трио „Аморозо“ наступио је у емисији 

„Мозаик“ на ТВ ВА ПЛУС. 

 

 

27.04.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

клавира у  класи проф.  Тијане Станојевић. 

 

27.04.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

хармонике у класи проф.  Славише Јездимировића. 

 

 

28.04. У малој сали школе одржан је  Интерни час флауте у  

класи проф.  Слободанке Васиљевић Љујић. 

 

Maj 

 

 

04.05. Хор „Емануил“, под диригентском палицом проф. 

Вање Урошевић, наступио је поводом годишњице погибије 

војника Милана Павловића. 

 

09.05.  

Поводом посете школи од стране  градске делегације и 

делегације из Пфафенхофена – Немачка, одржан је 

поподневни концерт где су наступали ансамбли камерне 

музике из класе проф. Данице Рашковић и гудачки 

камерни оркестар „Феникс“ (уметнички руководилац и 

диригент проф.  мр Снежана Стевановић. 
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09.05.  У свечаној сали Ваљевске гимназије, одржан је 

концерт поводом добродошлице гостима из Словеније. На 

концерту су наступали ансамбли камерне музике из кл. 

Данице Рашковић и гудачки камерни оркестар „Феникс“,                 

(уметнички руководилац и диригент, мр Снежана 

Стевановић) . 

 

 

 

 

 
са концерта за делагације Ваљева и Пфафенхофена 
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09.05.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у  класи проф.  Ангелине Новаковић. 

 

 

10.05.  У Модерној Галерији почео је Мајски циклус 

концерата матураната - Барок 

 

 

 
позивница за циклус концерата у Модерној Галерији 

 

 

 

11.05.  У свечаној сали  школе одржао се концерт  

„Генерална проба“ на коме су наступили ученици  

МШ „Вук Караџић“ из Лознице и МШ „Живорад Грбић“. 

 

 

11.05. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

хармонике у  класи проф. Душице Тимотић. 
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12.05. У Модерној галерији ученици у класи  

проф. Бојана Величковића уз учешће тенора Марка 

Томића,  су одржали целовечерњи концерт.  

 
 

 



 

МШ „Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија | 

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222-267 |  muzika.valjevo@gmail.com 66 

13.05. Екипа школе учествовала на Фестивалу музичких 

школа у Зрењанину. 

 

 

15.05. Поводом програма обележавања Дана школе, у 

свечаној сали  је одржан хуманитарни концерт „Музика за 

живот“ кларинетисте Андрије Мирковића  и 

пијанисткиње Аните Здравковић. Приход са концерта 

дониран је Центру за вантелесну оплодњу. 

 

 

 
 

 

 

16.05.  У свечаној сали школе одржан је Концерт 

клавирског одеска поводом Дана школе. 

 

 

16.05. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у  класи проф.  Ангелине Новаковић. 

 

16.05. У великој  сали школе,  одржан је Интерни час 

ученика  виолине у класи проф.  мр Снежане Стевановић. 
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17.05.  У Модерној Галерији одржан други концерт у 

оквиру Мајског циклуса  концерата матураната- 

Класицизам. 

 

 

 

18.05. У свечаној сали школе, одржана је   Свечана 

академија поводом Дана школе. 

 

 
са концерта матураната у Модерној Галерији... 

 

 

 

18.05.  У малој сали школе, одржан је Интерни час ученика 

гитаре у класи проф. Луке  Јездића. 

 

 

19.05. У свечаној сали школе поводом обележавања Дана 

школе одржан је  Свечани концерт музичког забавишта и 

припремног разреда. 
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20.05.  Поводом Ноћи музејa 2017, хорови „Аделина“ који 

води проф. Николина Нинић и „Поп-хор“ под диригентском 

палицом проф. Божане Дивац,  наступили су у ИУС 

Трнавац.  

 

 

22.05. У свечаној сали школе, одржан је  4.  солистички 

концерт Николе Тодоровића, ученика 4. разреда клавира 

СМШ у  

класи проф.  Димитрија Томића. Као гост концерта 

наступила је Јована Којић-сопран. 

 

 

 

 
Никола Тодоровић 

 

 

24.05. У Модерној Галерији одржан трећи  концерт у 

оквиру Мајског циклуса  концерата матураната – 

Романтизам. 

. 
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24.05.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

из класа проф. Теодоре Пешев Ђурђевић (соло певање),  

проф.  Милене Мартинов Стојковић (виолина и виола),  

проф. Ангелине Новаковић (виолина).  

 

 

 

25.05.  Свечано отварање 2. међународног фестивала 

гудача „Златне Степенице“ концертом виолинисте  

Драгана Средојевића  и пијанисте  Ненада Ивовића. 

 

 

 

 
 

 

 

 
позивница за концерт отварања „Златне Степенице“ 
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25.05. Професорка школе,  Славица Рајевац наступала је 

на концерту „Мајска песма“ у  „Културном центру Кућа 

краља Петра I“ у Београду. 

 

 

25.05.  У  малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

виолине у класи проф. мр  Снежане Стевановић. 

 

25.05.  У  малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

клавира  у класи проф. мр  Иван Рабасовић 

 

28.05. Концерт награђених учесника и свечано 

затварање фестивала „Златне степенице“ 
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29.05.  и 30.05. У свечаној сали школе одржани су   

Промотивни концерти музичке школе, едукативне 

концертне радионице  за ученике другог разреда 

основних школа.  Концерте водила проф. Даница 

Рашковић. 

 

 

30.05.  У свечаној сали Ваљевске гимназије, одржан је 

Солистички концерт  матуранта Митра Јовановића- 

виолина у  класи проф.   мр Снежан Стевановић. 

Клавирска сарадња: проф. Андријана Божић.  

 

 

 

 
Митар Јовановић 

 

 

30.05.  У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

флауте у класи проф. Слободанке Васиљевић Љујић. 

 

31.05. У Модерној Галерији одржан четврти  концерт у 

оквиру Мајског циклуса  концерата матураната –  20.век. 
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31.05.  У свечаној сали школе одржан је  Трећи 

Промотивни концерт музичке школе, едукативна 

концертна радионица   за ученике другог разреда 

основних школа.  Концерт водила проф. Даница Рашковић. 

 

 

 

 
са промотивног концерта... 

 

 

 

 

Јун 

 

01.06.  У свечаној сали Ваљевске гимназије одржан је 

Солистички концерт  матурнткиње Јане Рашић – виолина 

Класа  проф. мр Снежана Стевановић. Клавирска сарадња: 

проф.  Андријана Божић. 
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                                                                       Јана Рашић 

 

 

 

01.06. Тијана Павловић и Анђелина Николић –

виолончело наступиле су на отварању првог 

интернационалног уметничког феста. Класа: проф.  

Даница Рашковић, клавирска сарадња: проф.  Ана Пејовић. 

 

 

 01.06. Матурски испити : Никола Тодоровић-клавир  

класа: проф.  Димитрије Томић 

 

Николина Михајловић-клавир  

класа: проф. мрИван Рабасовић 
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01.06. Школско такмичење ученика гудачког одсека 

ОМШ 

 

 

02.06. Школско такмичење ученика гудачког одсека – 

СМШ 

 

 

02.06.  Ученици ИО Лајковац одржали су   концерт у ОШ у 

Јабучју. 

 

 

02.06.  Одржан Матурски испит:  Катарина Марковић-

виолончело 

класа: проф.  Јована Радојковић, клавирска сарадња: проф.  

Ана Пејовић 

 

02.06. У Галерији Завичајних писаца наступила је 

Николина Маџаревић, ученица 3. разреда из  класе  проф. 

мр Снежане  Стевановић уз клавирску сарадњу проф.  

Милоша Јакшића. 

 

 

02. 06. У малој сали школе одржан је Интерни час ученика 

гитаре  у класи проф. Драгана Николића. 

 

03.06. Јана Рашић и Никола Тодоровић наступили су  у  

галерији Завичајних писаца у Ваљеву. 
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05.06.  Одржани  матурски испити:   

Митар Јовановић- виолина  

класа проф.  мр Снежана Стевановић 

 

 

 

 Јана Рашић- виолина  

класа: проф.  мр Снежана Стевановић 

 

  

Јована Којић- флаута 

 класа: проф.  Слободанка Васиљевић Љујић  

 

 Александар Матић- хармоника 

класа: проф.  Владимир Обрадовић 

 

 

05.06. Одржан први пријемни испит за нижу музичку 

школу. 

 

 

06.06. Матурски испити: 

 Војислав Живић - виолина 

класа: проф. Ангелина Новаковић 

 

  Никола Исидоровић - труба 

класа: проф. Вук Станковић 

 

 Доротеј Бајић - труба 

класа: проф. Вук Станковић 
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 Милица Асановић -  флаута 

класа: проф. Александар Буркерт 

 

 

 Јована Којић-флаута 

класа: проф.  Слободанка Васиљевић Љујић 

 

12.06.  У свечаној сали школе одржана је Свечана додела 

диплома ученицима завршних разреда ОМШ и СМШ. 

Награђени су следећи ученици: 

 

Ђак генерације, диплома за најбољи матурски испит и 

диплома „ Вук Караџић“ - Никола Тодоровић-клавир 

 

Најуспешнији  ученик вокално-инструменталног 

Одсека, Награда за прегалаштво у области науке и 

културе и диплома „Вук Караџић“- Рашић Јана- виолина 

 

Најуспешнији ученик теоретског одсека – Јована Радовић 

Награда   „Живорад   Грбић”   за   ученика   који   је 

најуспешније представљао школу на такмичењима и 

концертима- Митар Јовановић-виолина 

 

Награда за изузетан успех у ваннаставним 

активностима-Јована Којић- сопран,флаута и 

Катарина Марковић-виолончело 

Похвала за постигнут изузетан успех у савлађивању 

области из теоретских музичких дисциплина 

Данијела Мићић 
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                                          завршна свечаност 

 

 

 

 

12.06.  Камерни гудачки оркестар „Феникс“ под 

диригентском палицом мр Снежане Стевановић, наступио 

је на слави Ваљевске пиваре.  

 

12.06. Одржан други пријемни испит за нижу музичку 

школу. 

 

 

13.06.  Ученици из класе проф. Александра Буркерта и 

ансамбл „Флаутисимо“  гостовали су у мадјарском граду 

Хевез у ком су одржали и  концерт у Градској кући.  
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ансамбл Флаутисимо 

 

 

 

 

13.06. У свечаној сали школе одржана је ванредна седница 

наставничког већа. 

 

 

 

23.06.  Одржан целовечерњи концерт триа „Аморозо“ у 

Центру за културу у оквиру  пројекта „Звуци Русије“. Као 

гости концертанаступили Теодора Ђурђевић Пешев- 

сопран и хор „Емануил“ под диригентском палицом  проф. 

Вање Урошевић. 
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трио Аморозо 

 

 

23.06. Одржана Седница наставничког већа. 

 

 

 

24.06. Професорка школе, Славица Рајевац наступала је у 

Центру за културу у Ваљеву поводом отварања изложбе 

сликара Зорана Андрића. 

 

 

 

 

 

26.06. Одржан донаторски концерт хора „Емануил“ у 

Модерној галерији. Хором дириговала проф. Вања 

Урошевић. 
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концертни плакат хора Емануил 

 

 

 

 

27.06. Седница наставничког већа ОМШ и СМШ 

 

 

27.06. Додела ђачких књижица 

 

 

Јул 

 

05.07. Јана Рашић, свршени матурант на одсеку виолине,  

наступала је у ИУС  Трнавац поводом отварања изложбе. 

 

 

07.07. - 18.07. Професорка школе,  Ангелина Новаковић 

је наступала као  концертмајстор камерног гудачког 

оркестра на концертима „Корјени“ и „Пољска у срцу“ на 

КОТОР АРТ фестивалу у Котору-Црна Гора. 
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16. 07. -  27.07. Ана Благојевић и Марија Лукић,  ученице 

друге године СМШ су боравиле и представљале школу у 

Пфафенхофену- Немачка у оквиру програма вишегодишње 

сарадње између Ваљева и Пфафенхофена у организацији 

друштва пријатељства „Ваљево – Пфафенхофен“. 

 

 

 

Август 

 

17.08. Седница наставничког већа 

31.08. Седница наставничког већа 
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Ансамбли професора и ученика школе 

 

„Трио МиСС“- мр Сузана Радовановић Перић- виолина, мр 

Снежана Стевановић- виолина и Милица Продановић-клавир 

„Трио Аморозо“- Александра Миливојевић Јоцић- виолина,  

Даница Рашковић-виолончело и Оливера Пантелић-клавир. 

 

Гудачки квартет „Живорад Грбић“ Јана Рашић-виолина,  

Николина Гаврић-виолина,Јелисавета Савић-виола,Катарина 

Марковић-виолончело. 

 

Гудачки квартет „ Princess“ -  Бојана Вујић-виолина,  Николина 

Гаврић-виолина, Јелисавета Савић-виола, Катарина Марковић-

виолончело. 

 

Клавирски квартет „Живорад Грбић“ – Јана Рашић- 

виолина,Невена Лукић- виола, Катарина Марковић- виолончело, 

Никола Тодоровић-клавир. 

 

Трио виолина Ла кампанела – Војислав Живић,Митар Јовановић 

и Мануел Ристић. 

 

Хор ,,Емануил ” уметнички руководилац и диригент: Вања 

Урошевић.  Професори који певају у хору : Никола Јанковић, 

Милица Степановић Баба-Милкић, Љиљана Јовановић. 

 

Гудачки оркестар ,,Феникс” чине :  

прве виолине: мр  Снежана Стевановић-концерт мајстор,мр  

Сузана Радовановић Перић,  Рашић Јана  и Софија Живић 

друге виолине: проф. Ангелина Новаковић, проф. Владимир 

Стоилков, Јовановић Митар 

виоле: проф. Верица Јаковљевић и Невена Лукић 

виолончела: проф. Даница Рашковић и Катарина Марковић. 
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Оркестар хармоника: 

 

Професори: Владимир Обрадовић , Душица Тимотић, Сретен 

Недић, Славиша Јездимировић,Јелена Бранковић, Никола 

Јанковић. 

 

Камерни ансамбл флаута ,,Флаутисимо” чине : 

Аница Мићић, Марија Обрадовић. Ленка Мићић, Лејла Радојевић, 

Теодора Радовић, Ивана Пољаница, Елена Медић,Јана Стојаковић 

 

Квартет флаута ,,Пиколо” чине: Милица Вишић, Зорана 

Марковић , Андријана Матић, Катарина Крстајић. 

 

Дечији црквени хор ,,Хаџи Рувим” : Наталија Стасојевић, 

Наталија Малешевић, Аница Мићић, Ленка Мићић, Теодора 

Рафаиловић, Ана Благојевић, Маша Лазић, Сара Даровић, 

Кристина Мирковић, Исидора Лазаревић, Кристина Бирчанин. 

 

Клавирски трио ,,Пасјоне ” Тодоровић Никола -клавир, Рашић 

Јана -виолина , Марковић Катарина -виолончело 

 

Гудачки квартет ,,Живорад Грбић ” -Живић Војислав-виолина, 

Јовановић Митар- виолина, Лукић Невена -виола,Марковић 

Катарина- виолончело 

 

Дуо ,,Сореле” : Николина Маџаревић (виолина) и Тијана 

Маџаревић (клавир) 

Уметнички руководиоци: мр Снежана Стевановић и Милица 

Продановић 

 

Дуо ,,Живорад Грбић ”- Рашић Јана (виолина)  и Тодоровић 

Никола (клавир) 

Уметнички руководилац:  Даница Рашковић 
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Награде у школској години 2016/2017. 
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