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IZLOŽBA SLIKA I DRUGE GRAĐE

povodom 115. obljetnice
Puhačkog orkestra Rozga
30. lipnja 2017. – 16. srpnja 2017.

Kultura za svako vrijeme
Hvale vrijedna 115. obljetnica neprekidnog muziciranja Puhačkog orkestra Rozga dragocjen je simbol vitalnosti glazbenog amaterizma kao
jednog od temeljnih nositelja glazbene kulture Republike Hrvatske tijekom minulih stoljeća.
Bogata mreža puhačkih orkestara
kojom se diči Hrvatsko zagorje, svojom živosti i kvalitetom rada govori
o kontinuiranoj potrebi suvremenog
čovjeka za amaterskim muziciranjem
kao ostvarenjem vlastitih i društvenih
potreba, čime se doprinosi i očuvanju identiteta i kulture svoga kraja i
domovine.
Od početka 20. stoljeća, kada su se
godine 1902. lokalni stanovnici okupili u glazbarsku družinu, pa sve do
današnjeg dana, Limena glazba, a
od 1998. godine Puhački orkestar
Rozga, redovito je predstavljao svoj
rad u okviru različitih svečanosti svoje zajednice pronoseći zvukove vlastitog mjesta često i izvan okvira vlastitog kotara. Posljednjih dvadesetak
godina Orkestar je svoj rad okrunio i
brojnim nagradama na regionalnim i
državnim natjecanjima čime je potvrdio vlastitu kvalitetu, kao i ljubav, trud
i brižljivost svojih članova i vodstva za
kontinuiranim djelovanjem i ostvarivanjem zapaženih rezultata. Tomu u
prilog govori i stalna svijest i briga Orkestra kroz povijest za prenošenjem
znanja o umijeću sviranja puhačkih instrumenata na nove generacije, čime se nije samo osiguravala budućnost Orkestra, već se i sustavno
obrazovala i odgajala mlada publika.

Za svoja je izuzetna postignuća na
području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture Puhački orkestar Rozga godine
2002. primio i Povelju Hrvatskog sabora kulture, krovne udruge kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj. Povelja kao značajno
priznanje simbolično svjedoči o kontinuitetu rada i zanosu brojnih generacija zagorskih glazbara čija su imena utkana u povijest ovog Orkestra.
Tako u prigodi svečanog obilježavanja 115. obljetnice neprekidnog djelovanja Puhačkog orkestra Rozga, u
ime velike amaterske obitelji Hrvatskog sabora kulture s više od 80000
članova iz 921 udruge, čestitam svim
članovima na dugogodišnjem, bogatom i uspješnom djelovanju sa željama da svojim muziciranjem i dalje razvijaju i nesebično pronose bogatu
glazbenu baštinu hrvatske kulture.
Srđana Vrsalović

prof. povijesti glazbe
Hrvatski sabor kulture

...O svemu tome svjedoči i ova izložba koja okplja najrazličitiju građu koju
je orkestar prikupio. Uz nosače zvuka
i video snimke u novije vrijeme, fotografije i dokumenti neiscrpno su vrelo dokaza postojanosti glazbe. Raznolikost građe predstavljene na izložbi
svjedoči o mnogostrukoj ulozi Puhačkog orkestra Rozga u životu zajednice, ali prije svega, u životu pojedinca,
glazbenika.
dr. sc. Irena Miholić

Rozga, 18. 12. 2016.,
župna crkva sv. Ane,
Božićni koncert

Dubravica, 1920., najstarija sačuvana fotografija Limene glazbe Rozga

Dubravica, 1972., 70-godišnjica Limene glazbe Rozga

Dubravica, 1952., proslava 50-godišnjice Limene glazbe Rozga

Dubravica, 26. 7. 1996., Dan Općine Dubravica

Mađarska, Sarvar, 27. 6. 1999., međunarodni festival puhačkih orkestara

Zadar, Narodni trg, 6. 7. 2008., u gostima kod Gradske glazbe Zadar

Češka, Prag, 17. 5. 2009., međunarodni festival puhačkih orkestara

Dubravica, 26. kolovoza
2006. Medalja Grb Općine
Dubravica / Replika žiga
župe Sv. Ane u Rozgi iz
1884. godine – za dugogodišnje njegovanje i razvitak
glazbene kulture i postignute
osobite rezultate u radu.

Zagreb, 5.
lipnja 2002.,
Zlatna povelja Hrvatskog
sabora kulture za izuzetna
postignuća
na području
kulturno-umjetničkog
amaterizma
i obogaćivanju hrvatske
kulture.

Popis članova
Puhačkog orkestra Rozga:
Ivana Šmaguc Tokić, flauta
Barbara Radenović, flauta
Maja Šmaguc, flauta
Vladimir Šmaguc, klarinet
Ivan Šmaguc, klarinet
Jelena Šoštarec, klarinet
Vlado Frkanec, saksofon alt
Tomislav Šoštarec, saksofon tenor
Franjo Golub, saksofon tenor
Petar Jakovina, krilnica
Ivan Radenović, krilnica
Marko Baršić, krilnica
Marijo Šmaguc, truba
Mateo Šmaguc, truba
Ivana Šmaguc, truba
Jelena Belinić, truba
Antonio Nemčić, truba
Martin Kralj, tenor
Damir Belinić, bariton
Tomislav Šmaguc, bariton
Darko Vidmar, trombon
Adrijan Marušić, tuba
Goran Kresnik, bass gitara
Marjan Obrubić, udaraljke
Antonio Vidmar, udaraljke
Dragutin Šmaguc, udaraljke
Miro Taradi, prof., dirigent
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