
Glazbena škola Josipa Hatzea

Umijeće improvizacije
Seminar sa Sašom Nestorovićem

Improvizacija je stvaranje u trenutku kroz  splet glazbene tehnike, osobnog 
izražavanja te komunikacije među glazbenicima.

Voditelj Saša Nestorović na ovom će seminaru pomoći sudionicima da dobiju 
dublje razumijevanje procesa improvizacije, da mu svjedoče kao slušatelji, ali i 
da u njemu aktivno sudjeluju na svojim instrumentima. 

Sudjelovanje je otvoreno svima, bez obzira na razinu glazbene vještine i 
znanja. Jedini preduvjet je spremnost na sudjelovanje u skladu s vlastitim 
mogućnostima.

Izvan grupnih termina postoji mogućnost i polusatnih individualnih seansi s 
profesorom. 

Datum: 8., 9. i 10. travnja 2015. (srijeda, četvrtak i petak)

Mjesto: Glazbena škola Josip Hatze
            (nova zgrada, Trg Hrvatske bratske zajednice 3)

Vrijeme: obavijest će biti postavljena naknadno na oglasnoj ploči škole

Cijena: besplatno

Saša Nestorović završio je Muzičku akademiju u klasi 
Josipa Nochte. Osvojio je brojne nagrade, primjerice 
nagradu Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Darko 
Lukić, Nagradu festivala Splitsko ljeto, priznanje 
Hrvatske glazbene unije za najistaknutijeg tenor i 
sopran-saksofonista i dr. Stalni je član Zagrebačkog 
kvarteta saksofona od 1989. godine. Nastupao je diljem 
Europe i SAD-a. Godine 1999. prvi je put nastupio s 
ansamblom za suvremenu glazbu Acezantez, čiji je 
ostao član. Djeluje kao jazz glazbenik, saksofonist, 
skladatelj i docent na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. 
Predstavio je Hrvatsku u Big Bandu Europske radijske 
unije 1999. godine u Montrealu. Član je brojnih 
priznatih hrvatskih jazz sastava kao što su Zagreb Jazz 
Portrait, Boilers All Stars. Od 2007. godine vodi Jazz 
orkestar Hrvatske radiotelevizije.
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Glazbena škola Josipa Hatzea

Prijavnica
Umijeće improvizacije - seminar sa Sašom Nestorovićem

Obzirom na planirani način rada organizatorima je važno unaprijed znati broj 
polaznika i način na koji žele sudjelovati.

Zato vas molimo da, ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na seminaru, 
ispunite prijavnicu te je predate najkasnije do subote, 28.3.2015. na portu 
glazbene škole (stara ili nova zgrada).

Ime i prezime:

Razred u glazbenoj školi:

Instrument:

Molimo označite:

Želim aktivno sudjelovati (svirati) 

Želim samo slušati




