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nastavna djelatnost 
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Zbor I, II, III, IV 

Zbor (sveučilišni izborni) 

Dječja vokalna pedagogija 

obrazovanje 2016. doktorirala s temom Uloga zborskoga pjevanja u kurikulumu 
suvremene škole na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

2009. magistrirala s temom Pjesma i pjevanje u razredu u općeobrazovnoj 
školi  na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Muzičke akademije 
u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

2002. diplomirala Pjevanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. 

2000. diplomirala Glazbenu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. 

usavršavanje 2014. Westminster choir college Princeton (SAD), umjetničko usavršavanje 
- zborska pedagogija (dr. James Jordan). 

2014. Institute for Choral Teacher Education (SAD), umjetničko 
usavršavanje - zborsko dirigiranje (dr. Doreen Rao i dr. Sandra Snow). 

2011. University of Rochester (SAD), Eastman school of music umjetničko 
usavršavanje - zborsko dirigiranje (dr. Williama Weinerta i dr. Craig Hella 
Johnsona) 

2005. 5. Internationalen Chorleiterseminar umjetničko usavršavanje - 
zborsko dirigiranje prof. Gabor Hollerung (Mađarska) i prof. Jonathan 
Velasco (Filipini) Wernigerode, Njemačka. 

područje 
umjetničko/znanstveno/stručno-
istraživačkog interesa 

Zborska glazba; Dirigiranje; Glazbena pedagogija; Pjevanje. 

 

popis umjetničkih radova privitak 

popis znanstvenih radova privitak 

popis stručnih radova / 

nagrade i priznanja u struci - 2019. Brončana plaketa u kategoriji renesansne glazbe na 
međunarodnom natjecanju zborova 48. Florilège Vocal de Tours 
(Francuska) 

- 2017. Zlatna plaketa na međunarodnom festivalu 28th Australian 
International Music Festival, Sydney (Australija) 



- 2016. Javno priznanje Grb grada Osijeka za poseban doprinos glazbenoj 
kulturi i umjetnosti grada Osijeka. 

- 2016. Zlatna plaketa na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova 
„World Choral Championship for Children and Youth Choirs“ u Sankt 
Peterburgu (Rusija) s Vokalnim ansamblom Brevis. 

- 2016. Posebna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda „Stars of the 
Championship“ na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova 
„World Championship for children and Youth Chiors“ u Sankt 
Peterburgu (Rusija) s Vokalnim ansamblom Brevis. 

- 2014. Posebna godišnja nagrada Umjetničke akademije u Osijeku za 
umjetničko-istraživački i nastavni rad  

- 2014. Zlatna plaketa i prvo mjesto na međunarodnom natjecanju 
pjevačkih zborova „35. International choral competition prof. Georgi 
Dimitrov“ u Varni (Bugarska) s Vokalnim ansamblom Brevis. 

- 2014. Posebna nagrada bugarskog društva skladatelja za najbolju 
izvedbu zadane bugarske skladbe na međunarodnom natjecanju 
pjevačkih zborova „35. International choral competition prof. Georgi 
Dimitrov“ u Varni (Bugarska) s Vokalnim ansamblom Brevis. 

- 2011. Zlatna plaketa i prvo mjesto na međunarodnom natjecanju 
pjevačkih zborova „Llangollen musical Eisteddfod“ (Velika Britanija) s 
Dječjim zborom Brevis 

- 2011. Srebrna plaketa na „Međunarodnom natjecanju zborova Anton 
Bruckner“ u Linzu (Austrija) s Komornim zborom Umjetničke akademije 

- 2010. Posebna nagrada za najbolji umjetnički (glazbeni) program 
Osječkog ljeta kulture s Vokalnim ansamblom Brevis 

- 2009. Posebna nagrada za najboljeg mladog dirigenta (do 35. godina 
starosti) na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova „Il Garda in 
Coro“ (Italija) 

- 2008. Treće mjesto na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova „Il 
Garda in Coro“ (Italija) s Dječjim zborom Brevis 

- 2007. Srebrna plaketa za najbolju izvedbu na „Danima duhovne glazbe 
Danima duhovne glazbe Cro patria“ u Splitu s Akademskim pjevačkim 
zborom Umjetničke akademije u Osijeku. 

- 2006. Javno priznanje „Grb grada Osijeka“ za poseban doprinos 
glazbenoj kulturi grada Osijeka s Vokalnim ansamblom Brevis 

- 2006. Zlatna plaketa na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova 
„World choir games“ u Xiamenu (NR Kina) s Vokalnim ansamblom 
Brevis 

- 2005. Srebrna plaketa i prvo mjesto u kategoriji ženskih zborova na 
„Međunarodnom natjecanju komornih zborova“ u Pečuhu (Mađarska) u 
kategoriji ženskih zborova 

- 2004. Zlatna plaketa i prvo mjesto u kategoriji djevojačkih zborova i 
pravo nastupa u prestižnoj kategoriji pobjednika na međunarodnom 
natjecanju zborova „Helsingborgschoir festival“ (Švedska) 

- 2004. Posebna nagrada za najboljeg mladog dirigenta natjecanja 
„Helsingborgschoir festival“ (Švedska) 

- 2004. Prva nagrada stručnog žirija za najbolju izvedbu na „Danima 
duhovne glazbe Cro-patria“ u Splitu s Akademskim pjevačkim zborom 
Josip Juraj Strossmayer Umjetničke akademije u Osijeku 

-  2004. posebna nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju 
izvedbu djela hrvatskog skladatelja za izvedbu kompozicije Branka 
Okmace: Jesu redemptor na „Danima duhovne glazbe Cro-patria“ u 
Splitu s Akademskim pjevačkim zborom Josip Juraj Strossmayer 
Umjetničke akademije u Osijeku 



projekti CHOIR (Interreg Hu-Cro) 

HEALING (Erasmus+) 

članstva u strukovnim udrugama International Society for Music Education 

Europa Cantat 

Hrvatski sabor kulture 

HDGPP 

popis popularizacijskih radova privitak 

životopis u slobodnoj formi 

 
Dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković rođena je 24. srpnja 1976. godine u 
Osijeku. Diplomirala je solo-pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i 
glazbenu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala  je 
glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i doktorirala 
pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dirigentski se 
usavršavala u inozemstvu, u Mađarskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim 
Američkim Državama, na prestižnim glazbenim akademijama kao što su 
Eastman School of Music i Westminster Choir College. 

Ostvarila je brojna koncertna gostovanja u  Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, 
Njemačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, 
Bugarskoj, Kanadi, Kini, Švedskoj, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim 
Državama i Australiji. Posebno značajan uspjeh postigla je s Vokalnim 
ansamblom Brevis, s kojim je 2013. godine održala koncert s djelima 
hrvatskih skladatelja u dvorani Carnegie Hall u New Yorku (SAD), a 2017. 
godine u Sydney Opera House u Sydneyju (Australija). 

Za svoj umjetnički rad primila je preko trideset nagrada na nacionalnim i 
međunarodnim natjecanjima pjevačkih zborova. Nagrađivana je posebnim 
nagradama za  najbolje mlade dirigente na natjecanjima u Švedskoj i Italiji. 
Dobitnica je javnog priznanja Grada Osijeka Grb Grada Osijeka za osobit 
doprinos glazbenoj kulturi i umjetnosti.  

Snimala je za radio i televiziju te izdala više nosača zvuka (12). Njene 
snimke nalaze se i na više kompilacijskih izdanja te su neke od njih (B. 
Bjelinski: ciklus Kapljice) postale sastavnim dijelom slušnog repertoara 
Nastavnog plana i programa Glazbene kulture za osnovnu školu. 
Pripremala je zborove za opere, operete i mjuzikle te ostvarila nekoliko 
solističkih uloga u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku.  

Objavljuje i izlaže radove iz područja glazbene pedagogije i zborskoga 
pjevanja u zemlji i inozemstvu.  Pokrenula je Međunarodni znanstveni i 
umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, 2014. godine. Do sada je 
objavila dvije knjige:  Pjevanje u nastavi glazbe i Zborsko pjevanje u odgoju 
i obrazovanju. Članica je nacionalnih i međunarodnih žirija na natjecanjima 
zborske glazbe te redovito održava seminare, predavanja i radionice za 
voditelje pjevačkih zborova.  

poveznice http://www.brevis-osijek.com/ 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NWfJZYsAAAAJ 

https://unios.academia.edu/AntoanetaRadocajJerkovic  

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and%7CRadočaj-
Jerković,%20Antoaneta%20(255753)%7Ctext%7Cauthor  

 


