
                                                               

 

 

МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА УИС 

 

КАТЕДРА ЗА ГУДАЧКЕ И ЖИЧАНЕ ИНСТРУМЕНТЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЗА 2016/17. АКАДЕМСКУ ГОДИНУ 

  



МР ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ,  ВАНР.ПРОФ. 

 

• Јануар 04.-14.01.2017. год - Одржао је 14. Зимску школу виолине у Бањи 
Ковиљачи.  
Медији- Лозничке новине и телевизија Подриње објавили су догађаје са зимске 
школе. 

• 04-08.04.2017. год – Турнеја Музичке академије Универзитета у Источном 
Сарајеву. 
Словенска Бистрица, Марибор и Беч (Словенија и Аустрија) на коме је Владимир 
Марковић учествовао као солиста. 

• 04.05.2017. год – Наступио је као солиста са симфонијским оркестром у Нишу. На 
концерту је изводио Брухов концерт за виолину у ге-молу. 

• Октобар- новембар – Обрана доктората („Методика и настава виолине у основним 
музичким школама“) 
 

МР ВОЈИСЛАВ ИВАНОВИЋ, ВАНР.ПРОФ. 

• 28-30.10.2016. 
Организација 1. Међународног фестивала гитаре ”GuitArt Fest 
Sarajevo East” у Источном Сарајеву. 
Војислав Ивановић, организатор, предавач и члан жирија у раду фестивала. 

 
• 24-25.12.2016. 

Међународни конзерваторијум, Атина, Грчка 
Војислав Ивановић водио мастер клас из гитаре 

 
 

• 15.01.2017. 
публикација дјела ”Lament and Dance" за гитару, издавач Doberman - Yppan, Канада 

 
 

• 20-25.03.2017. 
17. Guitar Art festival, међународни фестивал гитаре, Београд, Србија 
Војислав Ивановић водио мастер клас из гитаре и био члан жирија. 

 
 
- У оквиру GAF-a Санел Реџић премијерно извео дјело ”Lament and 
Dance". 

 
 

• 12-15.04.2017. 
Нови Сад, Србија, међународни Војвођански фестивал класичне гитаре 
Војислав Ивановић водио мастер клас из гитаре и био члан жирија из гитаре и 
композиције  

 
• 18-23.04.2017 

Уб, Србија, међународни фестивал 



Војислав Ивановић водио мастер клас из гитаре и био члан жирија из гитаре 
 

• 07.06.2017. 
Организација концерта и наступ студената класе Војислава Ивановића у оквиру 
пројекта ”GuitArt Fest Sarajevo East" - Оmmagio a Roland Dyens. 
Сала Култирног центра Источно Сарајево 
• 15-30.06.2017. 

Уговор и снимање видео и аудио материјала за престижни амерички сајт ”Tonebase" 
који приказује online мастер класове најпознатијих свјетских гитариста.  

 
• 05.07.2017. 

Снимање видео спота са композицијом ”Ако желиш миловања” у аранжману 
Војислава Ивановића за двије гитаре и глас, у извођењу 
Зоране Гује и Levante Guitar Dua, продукција "SlyProduction". 

 
 

• 23.07.2017. 
Фестивал "Domus", венецијанска тврђава, међународни 
музички фестивал, Наксос, Грчка Војислав Ивановић водио 
мастер клас из гитаре  
• 26-29.10.2017. 

Организација 2. Међународног фестивала гитаре ”GuitarUnited Fest” 
у Источном Сарајеву. 
Војислав Ивановић, организатор, предавач и члан жирија у раду фестивала. 

 

 


