
Извјештај 
о умјетничким активностима Музичке академије УИС 

у академској 2016/17. години 
 
 

• 06.10.2016. - Свечано отварање Међународног симпозијума о пољопривреди "Агросим" 
Јахорина 2016. Наступ професора МА на церемонији свечаног отварања. 

• 31.10.2016. Дан Правног факултета – Пале; наступ хора МА, студената гудачког и одсјека за 
соло пјевање. Умјетнички сарадника Мр Соња Радојковић. 

• 09.11.2016. Вече клавирске музике српских композитора; Сања Вукосављевић Миленић, 
клавир (Србија), Концерт у сали Музичке академије. 

• 10.11.2016. - Економски факултет Брчко, прослава јубилеја 40 година Економског 
факултета; Наступ студената и професора МА.  

01.12.2016. - Дан пољопривредног факултета УИС-а и промоција дипломираних студената 
и магистара. Велики амфитеатар ЕТФ-а. Наступ студената МА. 

• 6.12.2016. -  Отварање   21. Фестивала малих сцена и монодраме, Културни центар 
И.Н.Сарајево; Музички дио програма- студенти Музичке академије. 

• 07. 12.2016. – Јахорина, Отварање  треће Конференције „Комета“ са међународним учешћем 
у организацији Машинског факултета;  Музички програм – Музичка академија УИС-а.  

• 08.12.2016.  - Концерт квинтета хармоника „Accordeus“; Галерија БКЦ-а  Сарајево у 19 часова. 
• 10.12.2106.   Затварање  21. Фестивала малих сцена и монодраме, Културни центар 

И.Н.Сарајево; музички програм – Музичка академија УИС. 
• 14.12.2016. - Културни центар Источно Н. Сарајево, свечана додјела награда  

Министарства науке и технологије РС-а у оквиру такмичења за најбољу технолошку 
иновацију; Наступ студената и професора МА. 

• 14.12.2016. –Академија –Академији; Концерт наставника Музичке академије УИС-а на 
Музичкој академији Универзитета у Сарајеву; Велика сала Музичке академије Сарајево. 

• 21.12.2016. године, 19 часова; Новогодишњи концерт студената МА; сала Музичке академије.   
• 09.02.2017. Концерт дјела академика композитора Војина Комадине; Бошњачки институт 

Сарајево, обиљежавање 20 година од смрти композитора, заједнички концерт професора 
двије академије, извођачи професори са Музичке академије у Сарајеву и Музичке академије 
УИС-а.   

• Март 2017. – Концерти професора и студената у оквиру манифестације Сарајевска зима; 
Концерт квинтета хармоника „Accordeus“; Бошњачки институт у Сарајеву,  
Соња Радојковић, клавир, Клаудија Кркотић и Љубо Шкиљевић (Дуо Корали). 

• 23.03.2017. - Концерт квартета флаута Флутете из Бањалуке; сала Музичке академије УИС-а.  
• 29.03.2017. – Концерт Камерни трио; Анђела Братић, флаута, Слађана Ковач, флаута, 

Ехлимана Тиквеша, клавир; сала Музичка академије у 20 часова. 
• 04-08.04.2017. – Концертна турнеја професора Музичке академије.  
Серија концерата у оквиру пројекта „Празнична концертна турнеја студената и професора 
МА“: Концерти у Словенској Бистрици (4. априла 2017. Витешкоа дворана), у оквиру пројектних 
активности, професори мр Соња Радојковић (клавир) и мр Војислав Ивановић (гитара), одржали 
су предавања и мастеркласове за ученике и наставнике Музичке школе у Словенској Бистрици;  
Марибор (5. 04. 2017. Велика дворана Конзерваторија за музику и балет у Марибору.), Љубљана 
(6.04.2017. велика дворана Казина Музичке академије у Љубљани) и Беч (07.04.2017., сала 
Конзерваторија Рихард Вагнер у Бечу.) Oстварена је сарадња са високошколским институцијама, 
реализовано представљање Академије ван граница Босне и Херцеговине, остварени контакти за 
евентуална будућа гостовања како Академије, студената, тако и професора појединачно. 



• 20.04.2017. – Васкршњи концерт хора Смјера за црквену музику и појање, умјетнички 
руководилац и диригент Мр Раде Радовић, Дом оружаних снага Сарајево. 

• 20.04.2017. – Завршетак Концертне турнеје професора и студената Музичке академије. 
Концерт у оквиру пројекта „Празнична концертна турнеја студената и професора МА“; 
Требиње, Културни центар. 

• 18.05.2017. Семинар, Роберт Вернер, аустријски пијаниста и композитор, посредством 
амбасаде Аустрије у БиХ, посјетио Музичку академију и одржао предавање и отворени  час 
са студенима и професорима. 

• 23.05.2017. – Примјера опере „На уранку“, Станислава Биничког, Kултурни центар Источно 
Ново Сарајево у извођењу професора и студената Музичке академије Универзитета у 
Источном Сарајеву. Редитељ Љубо Божовић.  

• 24.05.2017. - Дан Универзитета у Источном Сарајеву; промоција доктора наука; наступ 
студената и професора МА у оквиру свечане академије. 

• 30.05-02.06.2017. –8.Интернационални фестивал хармонике „Акордеон арт“. Програм 
овогодишњег Фестивала, поред такмичарског дијела у 15 категорија (ове године уведене су и 
четири нове категорије у области камерне музике и оркестара хармоника), обухватио је и 
сусрет са аустријским акордеонистом Вернером Веибертом, предсједником Асоцијације 
акордеониста Аустрије, који је одржао предавање на тему развоја  хармонике у Аустрији. 
(31.05.2017). На церемонији свечаног отварања Фестивала наступио је ансамбл Солисти ди 
Суд (Србија), који се представио са дјелима Астора Пјацоле.(30.05.2017). Солистичке концерте 
одржали су умјетници свјетског реномеа: Марија Власова, Русија (31.05.2017.) и Тиен Ђианан, 
Кина (01.06.2017.) 

• 02.06.2017. -  Церемонија затварања 8. Интернационалног фестивала хармонике 
              Акордеон Арт; проглашење и концерт побједника, Велики амфитеатар ЕТФ-а.                        

• 02.06.2017. Вишеград, Андрићград, Концертни наступ  поводом обиљежавања 20-год. 
Друштва библиотекара РС-а. Наступиле: Анђела Ђерић, сопран и Мр Соња Радојковић, 
клавир.  

• 05.06.2017. – Мастерклас за студенте Смјера за хармонику, одржао је проф. Владимир Мурза, 
са Нациопналне музичке академије А. В. Нежданова (Одеса, Украјина), Мастерклас је 
реализован у оквиру недавно потписаног  Споразума о сарадњи између  Нациопналне 
музичке академије А. В. Нежданова и наше Музичке академије. 

• 08.06.2017. - Машински факултет УИС, Дан факултета и промоција дипломаната и 
магистраната; наступ студената и професора МА у оквиру свечане академије.                     

• 08.06.2017. Културни центар; Спасовданска свечана академија поводом славе Града; наступ 
студената и професора МА у оквиру свечане академије. 

• 12.06.2017. Дан и Слава Музичке академије - промоција дипломаната и магистраната 
Музичке академије; Концертна сала МА; Наступ студената и професора. 

• 12.06.2017.-  Годишњи концерт студената МА; концертна сала МА. 
• 16.06.2017. – Прослава Факултета за физичку културу и спорт – Пале. Наступ студената 

Музичке академије.  
• 16 и 17.06.2017. Цјеловечерњи концерти Хора Смјера за црквену музику и појање Музичке 

Академије УИС-а, под умјетничким руководством маестра Рада Радовића, одржана два 
цјеловечерња концерта: 16. јуна у Сремским Карловцима (Свечана сала Карловачке 
гимназије) и 17. јуна у Саборној цркви у Београду. Концерт у Саборној цркви у Београду 
одржан је са благословом Патријарха српског Иринеја. 

• 16 и 17.06.2017. Семинар  из клавира; семинар је био усмјерен ка наставницима и 
професорима који су ангажовани у настави клавира у основним и средњим музичким 
школама и музичким академијама. Стручна предавања су одржали: мр Невена Ћеклић, 
ванредни професор, мр Бартоломеј Станковић, доцент, мр Маја Жужа, доцент; одржан је и 



концерт професора Клавирске катедре Музичке академије, као и концерт др ум. Љиљане 
Вукеље (клавир), ванредног професора на ФМУ Београд. Отворене часове – мајсторске 
курсеве за клавир су одржали предавачи: мр Зоран Јанчић, ред. проф. Музичка академија 
УИС, мр Наталија Томић, ванредни професор, ФМУ Крагујевац и др Љиљана Вукеља, 
ванредни професор, ФМУ Београд. У оквиру семинара у сали музичке академије оджан је и  
концерт учесника мајсторског курса за клавир. 

• 30.06.2017. - Дан ЕТФ-а УИС-а и промоција дипломираних студената и магистара. Наступ 
студената и професора МА. 

• 15-21.09.2017. Дани Републике Српске у Србији 
У оквиру манифестације Дани Републике Српске у Србији, наступили су и студенти Музичке 
академије у оквиру вокално-инструменталног ансамбла „Катера“. 

 

 
 
Источно Сарајево, 15.10.2017. 

 

 
 
         
                                                                                                                          Продекан 
                                                                                         за умјетнички и научно-истраживачки рад 
                                                                                                      мр Биљана Штака, ванр.проф. 


