Program
Eng. Trad.:

Lady Greensleeves

Eng. Trad.:

Scarborougr fair

arr. D. Padgett, T. Sarić
Henry Purcell:
(1658.-1695.)

Proljetna pjesma

W. A. Mozart:
(1756.-1791.)
F. Schubert:

Ave Verum Corpus, KV 618
Ave Maria, op.19, br.4

(1797.-1828.)
arr. Heinrich Hebbel
Amer. Trad.:

Milost

arr. T. Sarić
A. Borodin:

Ples Polovetskih djevojaka

(1833.-1887.)

(iz opere „Knez Igor“)

arr. T. Sarić
V. Bellini:

Dolente immagine di Fille mia

(1801.-1835.)
arr. T. Sarić
C. Franck:

Panis Angelicus

(1822.-1880.)
arr. T. Sarić
G. Verdi:
(1814.-1840.)

Va, pensiero
(iz opere "Nabucco")

arr. T. Sarić
B. Papandopulo:

Kad igra kolo

(1906.-1991.)
Hrv. narodna:
arr. Julije Njikoš
Hrv. Narodna:
arr. Zlatko Špoljar

Ribara starog kći
Tekla voda iz kamena

Ivana Rukavina rođena je u Gospiću. Osnovnu glazbenu školu, temeljni predmet
klavir, završila je u Senju, područna škola Gospić, u klasi nastavnika Zvonimira Kosa.
Tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja bila je aktivni član folklornog

ansambla Osnovne škole dr. Jure Turić u Gospiću. Prvi pjevački nastup imala je s
deset godina na glazbenom festivalu natjecateljskog karaktera, „Prvi pljesak“,
1999.godine, na kojem je osvojila prvu nagradu. Solistički

nastupa s pjevačkim

zborom „Degenija“, te s Gradskom limenom glazbom Gospić. U studentskom
glazbenom projektu „Samo sjećanje“ koji je izveden 2013.godine u Gospiću, pjevala
je gotovo sve solističke dionice. Bila je članica studentskog banda „Vitallid“, s kojim
je nastupala po mjestima Ličko-senjske županije. Apsolventica je Odjela za
nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru.
Marija Šarec rođena je u Varaždinu. Dolazi iz velike, glazbene obitelji. Njezini glazbeni
početci usko su vezani uz Osnovnu školu Veliki Bukovec, gdje je bila stalni član školskog
zbora i folklora, te

pohađala satove klavira. Tijekom srednjoškolskog gimnazijskog

obrazovanja završila je tri razreda osnovne glazbene škole, temeljni predmet klavir. Sedam
godina je član župnog pjevačkog zbora mladih ''Ihthis'', župe sv. Franje Asiškog u kojem
pjeva i svira klavirsku pratnju. Redovito sa ''Ihthisom'' odlazi na razne festivale duhovne
glazbe. Zbor 2008. godine izdaje album prvijenac pod nazivom ''Su-sretan- je''. Dolaskom u
Gospić na Učiteljski studij, Marija se uključuje u rad pjevačkog zbora ''Degenija'' kojem
posvećuje najviše svog vremena. Studentica je 2. godine Odjela za nastavničke studije u
Gospiću, Sveučilišta u Zadru.
Matej Plavček rođen je 1993. godine u Virovitici. Srednju glazbenu školu, temeljni predmet
solo pjevanje, završio je u Daruvaru, u klasi profesorice Marijane Matijević. Na 47.
hrvatskom regionalnom natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, 2011. godine, osvojio
je prvu, a na državnom treću nagradu. 2008. godine počinje pjevati u pakračkom duhovnom
bendu „Vita Nova“ u čijoj je postavi i dan danas. S „Vita Novom“ su krenuli i prvi ozbiljniji
pjevački nastupi na festivalima duhovne glazbe. Pored reproduktivne prakse, bavi se
skladanjem te pisanjem pjesama, pa je tako prošle godine izdao svoju prvu autorsku pjesmu
pod nazivom “Poljubi me“. Student je 1. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću,
Sveučilišta u Zadru.
Tvrtko Sarić rođen je Gospiću. Diplomirao je gitaru u klasi Darka Petrinjaka na zagrebačkoj
Muzičkoj akademiji. Na Visokoj školi za glazbu u Lovranu pohađao je jednogodišnju
specijalizaciju u klasi Gorana Listeša. Slovenija, Austrija, Njemačka, Poljska, BiH, Mexico i
SAD samo su neke od zemalja u kojima je nastupao kao solist i komorni glazbenik. Kao
solist, nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom, Celjskim godalnim orkestrom, te gotovo

svim gudačkim kvartetima u Hrvatskoj. Nastupao je u orkestru Zagrebačke filharmonije i
ansamblu Cantus. Od 2010. godine član je renesansnog ansambla Minstrel, gdje svira lutnju.
Do sada je izdao četiri nosača zvuka. Osnivač je i umjetnički ravnatelj nekoliko glazbenih
ciklusa na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. U zvanju višeg predavača
zaposlen je na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru.
Pjevački zbor Degenija (zbor Odjela za nastavničke studije u Gospiću) osnovan je u jesen
2012. godine. Utemeljitelj i voditelj zbora je Tvrtko Sarić, profesor većine glazbenih kolegija
na Odjelu. U relativno kratkom vremenu, od osnutka, zbor Degenija je ostvario više uspješnih
nastupa u Gospiću i Zadru. Repertoar Zbora je vrlo raznolik, te obuhvaća glazbene epohe od
renesanse do suvremene glazbe, a s velikim zadovoljstvom izvodi i narodne pjesme naših
krajeva.
Pjevački zbor Degenija:
SOPRAN

1. ALT

Marija Šarec

NiveĐerek
Brettschneider

Nikolina

Marija Dolić

Starčević
Ana Miškić

Tajana Pokec

Ivona Puljić

Marina Bukovčan

Ena Šaronić

Marija Karamarko

Martina

Barbara Batinić

Akmačić
Mirna Špoljar

Željka Štrkalj

Kiara Kosturić

Mirela Kostelac

Tamara

Zrinka Dujmović

Drašković
Vesna Ružić

2. ALT
Ivana Rukavina
Ana Štimac

TENOR

BAS

Dino Jelinić

Valter Krajcar

Matej Plavček

Miroslav Zdunić
Luka Milošević

