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Sutra svečano predstavljanje nove zgrade Muzičke akademije Sutra svečano predstavljanje nove zgrade Muzičke akademije Sutra svečano predstavljanje nove zgrade Muzičke akademije Sutra svečano predstavljanje nove zgrade Muzičke akademije 
Sveučilišta u Zagrebu i Dan otvorenog trgaSveučilišta u Zagrebu i Dan otvorenog trgaSveučilišta u Zagrebu i Dan otvorenog trgaSveučilišta u Zagrebu i Dan otvorenog trga    
 
 
Sutra, u utorak 30. rujna 2014. u 11 satiSutra, u utorak 30. rujna 2014. u 11 satiSutra, u utorak 30. rujna 2014. u 11 satiSutra, u utorak 30. rujna 2014. u 11 sati,,,,    svečano će biti predstavljena nova zgrada svečano će biti predstavljena nova zgrada svečano će biti predstavljena nova zgrada svečano će biti predstavljena nova zgrada Muzičke Muzičke Muzičke Muzičke 

akademijeakademijeakademijeakademije    SveučilišSveučilišSveučilišSveučilišta u Zagrebuta u Zagrebuta u Zagrebuta u Zagrebu.  

Program svečanog predstavljanja započet će pozdravnim govorima dekana Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu red. prof. Daliborred. prof. Daliborred. prof. Daliborred. prof. Daliboraaaa    CikojevićaCikojevićaCikojevićaCikojevića, rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

Alekse BjelišaAlekse BjelišaAlekse BjelišaAlekse Bjeliša, gradonačelnika Grada Zagreba Milana BandićaMilana BandićaMilana BandićaMilana Bandića, zamjenika ministra znanosti, 

obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Roka Andričevićaprof. dr. sc. Roka Andričevićaprof. dr. sc. Roka Andričevićaprof. dr. sc. Roka Andričevića i predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

Ive JosipovićaIve JosipovićaIve JosipovićaIve Josipovića. 

Uslijedit će glazbeni program koji će izvesti ansambl udaraljki ansambl udaraljki ansambl udaraljki ansambl udaraljki Muzičke akademijeMuzičke akademijeMuzičke akademijeMuzičke akademije    Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu    biNg bangbiNg bangbiNg bangbiNg bang te zajedničko fotografiranje za medijsku fotografiju Šime StrikomanaŠime StrikomanaŠime StrikomanaŠime Strikomana. Uzvanici i 

svi zainteresirani građani do podneva će moći  obići novu zgradu Muzičke akademije. 

Točno u podne, ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, započet će svečani koncert Orkestra i 

Zbora HNK-a, kojima će se pridružiti glazbenici Simfonijskog orkestra i Zbora HRT-a i Zagrebačke 

filharmonije pod ravnanjem maestra Tomislava maestra Tomislava maestra Tomislava maestra Tomislava FačinijaFačinijaFačinijaFačinija. Program Dana otvorenog trga nastavit će se 

različitim aktivnostima tijekom cijeloga dana. 

Podsjetimo, svečano predstavljanje nove zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu dio je 

programa Dana otvorenog trga. U sklopu manifestacije devet institucija smještenih na Trgu maršala 

Tita prvi puta istodobno otvaraju vrata građanima i daruju im različite programe tijekom cijeloga 

dana.  

U programu Dana otvorenog trga sudjeluju: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Sveučilište u 

Zagrebu sa svojim trima sastavnicama - Akademijom dramske umjetnosti, Muzičkom akademijom i 

Pravnim fakultetom, Muzej za umjetnost i obrt, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Ansambl 

narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, Hrvatski školski muzej i domaćin Grad Zagreb. 

Detaljan program Dana otvorenih vrata prethodno ste primili mailom. 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


