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nastavna djelatnost 

kolegiji tijekom 2019./2020. 

Glazbena informatika, Sviranje partitura I, Priređivanje za 
ansamble I 

Obrazovanje - Srednja glazbena škola - Glazbenik klavirist 

- Pedagoški fakultet u Osijeku – Glazbena kultura 

usavršavanje Permanentno se usavršava u području glazbene 
umjetnosti, podjednako u polju reprodukcije i produkcije 
glazbe (jazz i umjetnička glazba).  

područje 
umjetničko/znanstveno/stručno-
istraživačkog interesa 

Jazz glazba, digitalne tehnologije u glazbi,  filmska glazba i 
produkcija zvuka.  

 

popis umjetničkih radova • S različitim umjetničkim ansamblima snimio 14 CD 
audio i DVD albuma. 

• 2014.  CD - HGM PLAYS THE MUSIC OF IVO ROBIĆ- Hgm 
jazz orkestar Zagreb nagrađen je PORINOM za najbolji 
jazz album 

• 2014. s dječjim zborom Osječki zumbići snimio i 
aranžirao klavirsku pratnju i matrice dječjih pjesama 
(100tinjak) za udžbenike: Glazbeni krug ,2 i 3, za 
nakladnu kuću (Profil Zagreb) 

• 2016. - posljednja u nizu osvojenih nagrada: zlatna 
medalja na međunarodnom natjecanju pjevačkih 
zborova Children and Youth Choral World Championship 
- St. Peterburg, Rusija. 

• 2012. Koncert s vokalnim ansamblom BREVIS u 
Carnegie Hall u New Yorku 

• 2017.  Koncert s vokalnim ansamblom BREVIS u Sydney 
Opera House u Australiji  

• Od 2002.-2015. koncerti u Hrvatskoj i svijetu s HGM jazz 
orkestrom (Italija, Austrija, Belgija, Švedska, SAD,  
Indonezija, Cipar, Španjolska, Jordan..) 

• 2013. - glazba za dokumentarni film Brane Crlenjak: 
Umjesto fotografija, kotlić 

• 2015. - oblikovanje zvuka i glazba za dokumentarni film 
Crtači 



• 2017.  - snimanje, oblikovanje zvuka i glazba za kratki 
igrani film Školarina (UAOS) 

popis stručnih radova / 

nagrade i priznanja u struci Kao stalni klavirski suradnik jednih od najnagrađivanijih 
zborov: Vokani ansambli Brevis i Dječji zbor Osječki 
zumbići, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja a 
posljednja u nizu osvojenih je nagrada: 

 
• 2016. zlatna medalja na međunarodnom natjecanju 

pjevačkih zborova Children and Youth Choral World 
Championship, St. Peterburg, Rusija 

 
Kroz djelovanje u jazz i pop glazbi s ansamblim je dobio i 
najveće nacionalno diskografsko priznanje Porin: 
 
• 2014. PORIN - za najbolji jazz album HGM PLAYS THE 

MUSIC OF IVO ROBIĆ- Hgm jazz orkestar Zagreb  
 
• 2018. PORIN – Fluentes 

članstva u strukovnim udrugama Institut za zborsku glazbu Polifonija, Hrvatska glazbena 
unija, Hrvatska glazbena mladež 

popis popularizacijskih radova / 

životopis u slobodnoj formi 

 

1994. godine maturirao je na srednjoj glazbenoj školi 
Franjo Kuhač u Osijeku struka obrazovni profil-glazbenik 
klavirist. 2002. godine diplomirao je Glazbenu kulturu na 
Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Nakon diplome 
umjetničku djelatnost gradi kroz izvođačku kao jazz pijanist 
i korepetitor vokalnih ansambala i solista. Permanentno se 
usavršava u području glazbene umjetnosti, podjednako u 
polju reprodukcije i produkcije glazbe (jazz i umjetnička 
glazba). Za svoj rad u struci, samostalno i s ansamblima, 
nagrađivan je brojnim nagradama i priznanjima. Od 
osnutka, klavirski je suradnik zbora Vokalni ansambl 
BREVIS s kojim je osvojio brojne međunarodne nagrade i 
nastupao u najpoznatijim svjetskim dvoranama: Carnegie 
Hall, New York (2013.) i Sydney Opera House (2017.) Od 
osnutka 2002. do 2015. godine bio je stalni klavirist i član 
HGM jazz orkestra (od 2014 Zagreb jazz orkestar), s kojim je 
održao velik broj koncerata u Hrvatskoj i svijetu te snimio 
četiri studijska albuma i velik broj video i audio materijala 
za potrebe Hrvatske radio televizije. Sa svojim ansamblima 
primio je i 2 nacionalne diskografske nagrade „Porin“ 
(HGMjazz orkestar-2014 Fluentes-2018.). Skladao je glazbu 
za nekoliko dokumentarnih filmova. Aktivno sudjeluje u 
promidžbi kulture i umjetničke glazbe kroz razne 
organizacijske odbore (Osječko ljeto kulture, Koncertni 
ciklus Grada, Kulturno vijeća Grada Osijeka) a od 2017. god. 
predsjednik je Hrvatske glazbene unije, podružnice Osijek. 

poveznice www.brevis-osijek.com 

 


