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HRVATSKO DRUŠTVO
GLAZBENIH TEORETIČARA

ŠKOLA TEORIJE GLAZBE
Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (HDGT) i Vokalna akademija osnovali su ŠKOLU TEORIJE
GLAZBE, prvu u Hrvatskoj. Škola je namijenjena svima koji se žele glazbeno opismeniti i steći
temeljna glazbena znanja, bez obzira na dob i naobrazbu. Nastavni je program Škole sukladan
nastavnom programu osnovne i srednje glazbene škole, a edukativni je pristup osuvremenjen.
Poznavanje teorije glazbe
(glazbenoga sluha i ritma,
izvodi analizom glazbenih
notnoga zapisa (solfeggio),

pomaže u razumijevanju glazbe i u razvoju glazbeničkih sposobnosti
pjevanja notnoga zapisa i ostaloga). Glazbenoteorijsko se obrazovanje
djela te prakticiranjem glazbenih aktivnosti, kao što su to pjevanje
harmonizacija melodije, višeglasno priređivanje i ostalo.

Polaznici bez glazbenoga predznanja upisuju se u Početni stupanj. Ostali u Napredni ili Završni
stupanj, ovisno o svom predznanju, u dogovoru s predavačem. Umijeće sviranja kojega glazbala
nije uvjet za upis. Po završetku svakoga stupnja dodjeljuje se potvrda, a po završetku III. stupnja
dodjeljuje se i diploma.
I. stupanj – Početni
Čitanje i pisanje nota – Glazbena metrika i ritmika – Osnove vokalne tehnike –
Intervali, ljestvice, akordi – Glazbeni oblici
12 predavanja po 1.30h (90 minuta) – ukupno 18 sati nastave
Cijena: 1.190 kuna
II. stupanj – Napredni
Homofoni slog i osnove harmonije
12 predavanja po 2h (120 minuta) – ukupno 24 sati nastave
Cijena: 1.590 kuna
III. stupanj – Završni
Polifoni slog i osnove kontrapunkta
12 predavanja po 2h (120 minuta) – ukupno 24 sati nastave
Cijena: 1.590 kuna
Predavač je Tihomir Petrović, profesor savjetnik; učitelj glazbenoteorijskih predmeta na
Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog (Zagreb); predavač glazbenoteorijskih predmeta na Rock
akademiji (Zagreb); voditelj Radionice utorkom u Hrvatskom glazbenom zavodu (Zagreb),
predsjednik Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara.
Nastava će se tijekom tri mjeseca održavati za svaki stupanj jednom tjedno u večernjim satima.
Za upis i dodatne obavijesti obratite se Tihomiru Petroviću.
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