Програм:
 Ј. С. Бах – Партита за сплп виплину Е-дур
Лур
Гавота и рондо
 Х. Вијеоавски – Каприс пп. 18 бр.1

Концерт
Ђурђицa Алексић

 Х. Вијетан – Кпнцерт за виплину бр. 5, а-мпл
1. став - Аllegro non troppo
 Ј. Брамс – Интермецп oп. 117 бр. 2
Наталија Божовић, клавир
 Н. Паганини – Каприс бр. 16
 П. де Сарасате – Интрпдукција и тарантела

Клавирска сарадоа: Катарина Хачи-Антић Татић

Сала Градске куће, 17. пктпбар 2020. у 19 шаспва

Ђурђица Алексић је ушеница трећег разреда СМШ у класи прпф.
Данета Зпрзића. Рпђена је 2004. гпдине у Ужицу. Виплину
ппшиое да свира у щестпј гпдини, а пснпвну музишку щкплу
заврщава у Ужицу кап ђак генерације 2017/18. гпдине. Шкплске
2018/19. гпдине уппредп заврщава пснпвну щкплу кап Вукпвац и
први разред средое музишке щкпле са такпђе пдлишним
успехпм. Освпјила је брпјне награде на прекп 30 щкплских,
републишких и међунарпдних такмишеоа, пд кпјих се издвајају:
• Фестивал гудаша, Шабац 2020 – прва награда, лауреат
категприје и лауреат целпг фестивала
• Међунарпднп такмишеое гудаша у Нищу 2019 – трећа награда
• ’’Златне степенице’’ 2019 – друга награда
• Међунарпднп такмишеое ’’Аrt of strings by Lazar Miletić’’ 2018 –
трећа награда
• ’’Фантаст’’ у Бешеју 2018 – прва награда и ппбедник категприје
• Републишкп такмишеое 2016, 2018 – прва награда
• Фестивал музишких и балетских щкпла 2016, 2018 – прва
награда
• ’’Златне степенице’’ 2017 – прва награда
Такпђе је ушествпвала на разним такмишеоима из сплфеђа,
хармпније и теприје музике. Ищла је на мнпге мастеркласпве и
курсеве какп у земљи такп и у регипну. Радила је са впдећим
виплинистима и прпфесприма данащоице кап щтп су Олег
Ппкханпски, Јпван Кплунчија, Мипдраг Бпгић, Драган
Средпјевић, Лазар Милетић, Вира Зук... Активнп сарађује са
прпф. Милицпм Младенпвић. Ушесник је АРЛЕММ-а 2019. и
2020. гпдине.

Катарина Хаџи-Антић Татић (ФМУ Бепград) рпђена је у
Бепграду. Заврщила је студије клавира у класи прпф. Јасмине
Гаврилпвић на Факултету музишке уметнпсти у Бепграду.
Бавила се педагпщким радпм кап прпфеспр клавира и камерне
музике и клавирскпм сарадопм са инструменталистима и
певашима.
Кап камерни музишар наступала је у земљи и инпстранству и
пстварила трајне снимке за радип и телевизију.
Сарађивала је са брпјним истакнутим дпмаћим и страним
уметницима.
Од 2000. гпдине ангажпвана је на Факултету музишке уметнпсти
кап уметнишки сарадник на Катедри за гудашке инструменте.

Наталија Божовић је ушеница трећег разреда СМШ `ВпјиславЛале Стефанпвић` у Ужицу у класи прпф. Саре Кутлещић.
Клавир је ппшела да свира са 14 гпдина. Ванреднп је заврщила
нижу музишку щкплу и уписала је средоу на два пдсека.
Ушествпвала је на такмишеоима из теприје музике и хармпније,
фестивалу музицираоа у МШ Мпкраоац...

Технишка ппдрщка: прпф. Јелица Стеванпвић

