
Извјештај 
о умјетничким активностима Музичке академије УИС 

у академској 2017/18. години 
 

 
• 05.10.2017. - Свечано отварање Међународног симпозијума о пољопривреди 

„Агросим“, Јахорина 2017; наступ профсора МА на церемонији свечаног 
отварања. 

• 12.10.2017. – Концерт Хајрудина Мухића, клавир, Бања Лука, концертна 
сала Музичке академије. 

• 26.10.2017. – Јахорина, наступ студената Музичке академије на свечаној 
церемонији отварања „Фестивала квалитета 2017“ Машинског факултета 
УИС-а. 

• 10.11.2017. – Економски факултет Брчко; наступ студената и професора МА 
на свечаном отварању 4. Међународне конференције Економског 
факултета Брчко. 

• 18.11.2017. – Соколац, Дан Високе школе за услужни бизнис и промоција 
дипломираних студената; наступ студената Музичке академије. 

• 24.11.2017. - Пале, Дан Економског факултета УИС-а и промоција 
дипломираних студената и магистара, музички програм студената Музичке 
академије поводом обиљежавања 65 година традиције и 24 године рада 
Економског факултета у Републици Српској. 

• 01.12.2017. – Дан Пољопривредног факултета УИС-а и промоција 
дипломираних студената и магистара; Велики амфитеатар ЕТФ-а, наступ 
студената МА. 

• 05.12.2017. – Отварање 22. Фестивала малих сцена и монодраме, Културни 
центар И.Н.Сарајево; Музички дио програма-студенти Музичке академије. 

• 08.12.2017. – Културни центар И.Н.Сарајево, свечана додјела награда 
Министарства науке и технологије  РС-а у оквиру „Такмичења за најбољу 
технолошку иновацију“, наступ студената и професора МА.  

• 09.12.2017. – Затварање 22. Фестивала малих сцена и монодраме, Културни 
центар И.Н.Сарајево, музички дио програма – студенти Музичке академије. 

• 12. и 13. 12.2017. године - Манифестација „Дани Војина Комадине“ 
- 12. 12.2017. - Свечано отварање Mанифестације 
- 13.12.2017.  - Промоција Каталога легата Властимира Перичића  

                    - Изложба Легата (библиотека Музичке академије) 
                         - Композиторско стваралаштво Војина Комадине - предавања  
                         - Концерт – музика Војина Комадине, Сала Музичке академије 

• 21.12.2017. – Новогодишњи концерт студената МА; сала Музичке академије. 
• 08.03.2018. – СКПД „Просвјета“, Сарајево, поводом међународног празника 

8. марта, у организацији жена „Мис Ирби“, наступ студената Смјера за 
хармонику. 

• 14.03.2018. -Tуристичко-привреднa манифестацијa „Дунавски салон 2018“, 
Берлин; наступ Стефана Ћехе, студента IV године Смјера за хармонику, као 
представника БиХ.  



• 19.03.2018 - Концерт клавирског дуа – Тијана и Бојана Станковић, Србија, 
Сала Музичке академије. 

• 23.03.2018. - Концерт клавирског дуа – Жељка Јованић и Сњежана Поповић 
Вулета, Хрватска, сала Музичке академије. 

• 04.04.2018. – Концерт студената Музичке академије УИС-а на Музичкј 
академији Универзитата у Сарајеву, сала Средње музичке школе у Сарајеву. 

• 11-13.04.2018. – Концерти професора и студената Музичке академије УИС у 
оквиру 1. Студентског фестивала класичне музике „Орфеј“, Источно 
Сарајево/Сарајево. 

• 13.04.2018. - Васкршњи концерт у заједничкој организацији “Просвјета“ из 
Зенице, Сарајева и Мостара, наступ студентског триa хармоника “ЛМА“. 
Зеница, сала позоришта.  

• 14.04.2018. – Васкршњи концерт Камерног хора Смјера за црквену музику и 
појање МА УИС,  Концертна сала Дома оружаних снага  БиХ, Сарајево.  

• 19-20.04.2018. – „Вечери италијанске музике“, концерт и мајсторски курс за 
студенте и ученике соло пјевања, одржао италијански тенор Федерико 
Лепре, сала Музичке академије. 

• 28.04.2018. – Манифестација „Вечери руске музике“, концерт руског 
баритона - Асташев Дмитриј Анатољевић, сала Музичке академије. 

• 15-18.05.2018. – Интернационални фестивал АКОРДЕОН АРТ плус у оквиру 
кога је одржан 9. Интернационални фестивал хармонике и 1. Међународно 
такмичење пијаниста. Овогодишњи 9. Фестивал је проширен тако да поред 
досадашњег фестивала хармонике, сада садржи и 1. Међународно такмичење 
пијаниста, а све под називом АКОРДЕОН АРТ плус. Уведене су нове 
такмичарске категорије у области клавира (клавир соло, клавирски дуо и 
клавирски практикум), као и у области хармонике (варијете), те камерне 
музике и оркестра хармоника. Програм овогодишњег Фестивала, поред 
такмичарског дијела у 36 категорија (хармоника и клавир), обухватио је и 
сусрет са њемачким и швајцарским акордеонистима Теодором Анцелотијем 
и Стефаном Шапуием. На церемонији свечаног отварања Фестивала 
наступили су професори Музичке академије (15.05.2018), а солистичке 
концерте одржали су умјетници свјетског реномеа: Дуо  Париз-Москва, 
хармоника (Француска) и Александар Сердар, клавир, (Србија) - 16.05.2018., 
те  Јосиф Пуриц, хармоника (Русија) и Ђорђе Станети, клавир (Хрватска) - 
17.05.2018.  

• 24.05.2018. – Дан Универзитета у Источном Сарајеву; промоција доктора 
наука; наступ студената и професора МА у оквиру свечане академије. 

• 28.05.2018. – Отварање фестивала „Арт Еаст“, Источно Сарајево; наступ 
студената Музичке академије. 

• 06.06.2018. – Свечани концерт поводом оснивања 20 година Смјера за 
хармонику. 



• 07.06.2018. – Годишњи концерт Камерног хора Смјера за црквену музику и 
појање, Амфитеатар ЕТФ-а „ Проф. др Вељко Вулетић“, И. Сарајево. 

• 08.06.2018. – Дан Машинског факултет УИС, промоција дипломаната и 
магистраната; наступ студената и професора МА у оквиру свечане 
академије. 

• 11.06.2018. – Дан и Слава Музичке академије; промоција дипломаната и 
магистраната Музичке академије; концертна сала МА; наступ студената и 
професора. 

• 12.06.2018. – Годишњи концерт студената Музичке академије, концертна 
сала МА. 

• 25.06.2018. – Наступ студената Музичке академије у оквиру цјеловечерњег 
концерта Хора Филозофског факултета; Филозофски факултет Пале. 

• 29.06.2018. – Дан ЕТФ-а УИС-а и промоција дипломираних студента и 
магистара; наступ студената и професора МА. 

• 5 и 6. 09. 2018. - Манифестација „Дани Републике Српске у Србији“ 2018, 
студенати и сарадници Музичке академије, чланови музичког састава 
„Катера“ су се представили са два концерта, у Врању и Сечњу (05. и 06. 
септембра 2018. године.) 

• 27. септембар - 1. октобар 2018. - гостовање  Камерног хора Смјера за 
црквену музику и појање  у Словачкој. 

 

Источно Сарајево, октобар 2018. 

 

 

                                                                       Продекан 
за умјетнички и научно-истраживаки рад 

 
                                                                                    мр Биљана Штака, ванр.проф. 

 
 
 
         

                                  
                                                                          
                                                                          


