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Dodjela priznanja učenicima i studentima glazbenih i plesnih škola i muzičkih 

akademija, koji su tijekom 2015./2016. godine osvojili prve nagrade i prva mjesta na 
državnim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa te njihovim mentorima 

 
Zagreb, 17. lipnja 2015. u 12 sati 

 
atrij palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 
 

PROGRAM 

 himna Republike Hrvatske – Komorni zbor GŠ Franje Kuhača, Osijek,  
 voditeljica Vesna Svalina, prof. 
 pozdravna riječ predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika 

Zvonka Kusića 
 pozdravna riječ ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković-

Pečenković 
 pozdravna riječ predsjednika Hrvatske zajednice županija Gorana Pauka 
 pozdravna riječ predsjednika Nacionalnoga vijeća učenika Karla Horvata 
 pozdravna riječ predsjednice Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu prof. 

dr. sc. Gordane Rusak 
 pozdravna riječ ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Predraga Šustara 
 glazbena točka: André Chailleux, Andante et Allegro – izvodi Jan Tominić, GŠ  „Ferdo 

Livadić“, Samobor  
 podjela priznanja: priznanja će dodijeliti ministar znanosti, obrazovanja i sporta, 

predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk i ravnateljica Agencije za odgoj i 
obrazovanje zajedno s učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec  

 glazbena točka: Bela Bartok, Rumunjski plesovi – izvodi Martin Krpan, Muzička akademija 
Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesora Leonida Sorokowa uz klavirsku pratnju Renate Hill, 
prof.  

 podjela priznanja: priznanja će dodijeliti ministar znanosti, obrazovanja i sporta, 
predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk i ravnateljica Agencije za odgoj i 
obrazovanje zajedno s učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec  

 pozdravna riječ u ime nagrađenih učenika i studenata 
 

voditeljica: 
Ema Starčić, studentica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

 


