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Ured  za odnose s javnošću 
 

Zagreb, 27. ožujka 2014.  
 

 

    

U nedjelju sU nedjelju sU nedjelju sU nedjelju sveučilišna izvedba opere veučilišna izvedba opere veučilišna izvedba opere veučilišna izvedba opere Orfej i EuridikaOrfej i EuridikaOrfej i EuridikaOrfej i Euridika    ----    donatorska donatorska donatorska donatorska 

predstava upredstava upredstava upredstava u    svrhu stipendiranja studenata i poticanja sveučilišnih svrhu stipendiranja studenata i poticanja sveučilišnih svrhu stipendiranja studenata i poticanja sveučilišnih svrhu stipendiranja studenata i poticanja sveučilišnih 

umjetničkih projekataumjetničkih projekataumjetničkih projekataumjetničkih projekata    
 

Sveučilište u Zagrebu i zagrebački Rotary klubovi, u suradnji s Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog,  

u nedjelju 30. ožujka 2014. organiziraju scensku izvedbu opere Orfej i Euridika C. W. Glucka.  

Riječ je o projektu koji ostvaruje više od 250 studenata Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, 

Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom 

svojih profesora s ciljem međusobne suradnje i postizanja izvrsnosti u umjetničkom području. 

Izvedba ima donatorski karakter budući da će sav prihod od prodaje ulaznica Sveučilište u Zagrebu usmjeriti 

u realizaciju sveučilišnih umjetničkih projekata, a zagrebački Rotary klubovi studentima Sveučilišta u 

Zagrebu dodijelit će stipendije. Riječ je o stipendijama koje zagrebački Rotary klubovi dodjeljuju u okviru 

svoga programa Rotary za izvrsnost.  

 

Uz Simfonijski orkestar i Zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišnu izvedbu opere Orfej i 

Euridika u nedjelju 30. ožujka ostvaruju studenti solisti: sopranistice Hana Hanas (Euridika) i Antonia 

Dunjko (Amor) te bariton Leon Košavić (Orfej). Izvedbom će ravnati maestro red. prof. Mladen Tarbuk, a 

predstavu režira prvostupnica kazališne režije i radiofonije s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu Marina Pejnović. 

Akademija dramske umjetnosti zadužena je za produkciju i organizaciju ovoga velikoga umjetničkoga 

projekta u kojem sudjeluju studenti produkcije, kazališne režije i radiofonije, plesa, filmske i TV režije, 

snimanja, dramaturgije i montaže. Studenti Akademije likovnih umjetnosti zaduženi su za vizualni 

identitet i grafičko oblikovanje promidžbenog materijala, pripremu videomaterijala u predstavi te, u 

suradnji s Akademijom dramske umjetnosti, za scenografiju opere. Tekstilno-tehnološki fakultet oblikuje i 

izrađuje cjelokupnu zahtjevnu kostimografiju predstave. 

Pokrovitelj sveučilišne izvedbe opere Orfej i Euridika je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić. Izvedba 

se ostvaruje uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 

Scenska izvedba opere Orfej i Euridika C. W. Glucka premijerno će biti izvedena u Koncertnoj dvorani 

Vatroslava Lisinskog u subotu 29. ožujka u okviru abonomana Lisinski subotom, a osim sveučilišnog 

uprizorenja 30. ožujka, opera će još jednom biti izvedena i u ponedjeljak 31. ožujka u suradnji s Hrvatskom 

glazbenom mladeži. 
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Podsjetimo, umjetničke akademije i fakulteti Sveučilišta u Zagrebu već nekoliko godina ostvaruju vrhunske 

zajedničke projekte te su do sada zajednički uspješno uprizorili tri opere (Čarobnu frulu, Carmen i Slavuj), 

izveli oratorij Ivan Grozni te pripremili glazbeno-scenski projekt Priča o vojniku. 

 

S poštovanjem, 

  mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 

 


