
Tamburaški orkestar osnovan je 1994.g. za   

potrebe djelovanja Folklornog ansambla “Dr. 

Ante Starčević”, čijim bi se radom i 

nastupima približila i promicala tradicionalna 

glazbena baština Like, ali i popularizirala 

tamburica kao izvorno pučko glazbalo. S 

folklornim ansamblom nastupao je na 

brojnim manifestacijama diljem  Hrvatske, ali 

i u inozemstvu. Repertoar koji se najčešće 

izvodi, temelji se na pjesmama autohtonog 

glazbenog izričaja, ali i na reprodukciji 

brojnih popularnih glazbenih dijela napisanih 

za tamburicu. Posebna pozornost pridaje se 

radu na kontinuiranom pomlađivanju 

tamburaškog sastava kroz okupljanje i rad s 

učenicima osnovnih škola. Od svog osnutka 

orkestar vodi gospodin Slaven Stilinović.  

Danas stalnu postavu broji jedanaest 

članova: 

 

 
Ivica Perišić (bisernica I) 

Vedran Ilić (bisernica II) 

Ivan Rukavina (bisernica III) 

Slaven Stilinović (brač I) 

Nikola Miškulin (brač I) 

Petar Butorac (brač II) 

Mile Rukavina (brač III) 

Goran Pezelj (čelo) 

Luka Nimac (bugarija) 

Mario Delač (bugarija) 

Josip Ergotić (berda) 
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  PJEVAČKI ZBOR 

        DEGENIJA 
I  

 TAMBURAŠKI ORKESTAR  

POU„DR. ANTE 

STARČEVIĆ“ 
 

   Solist: Ivana Rukavina, alt 

   Dirigent: Tvrtko Sarić 
 

 

 

  

                Ponedjeljak, 16.lipnja,    

          2014. u 20.30 sati                                               

            Polivalentna dvorana Odjela za   

                nastavničke studije u Gospiću 

 

  
         

 



Teodoro Cottrau:           Santa Lucia  
(1827.-1879.) 
arr. T. Sarić 

 
 
Hrvatska narodna:    Zaspalo je siroče 

 

 

A. Borodin:        Ples Polovetskih djevojaka  

(1833.-1887.)                           (iz opere „Knez Igor“) 
arr. T. Sarić 

 

 

G. Verdi:                                 Va, pensiero  
(1814.-1840.)                       (iz opere "Nabucco") 
arr. T. Sarić 

 
 

I. pl. Zajc:                    U boj 

(1832.-1914.) 

 

 

B. Papandopulo:       Kad igra kolo 
(1906.-1991.) 

  
 

Bugarska narodna:          Ergen deda 

 

 

Ruska narodna:    Amurski valovi  

 

 

 Z. Špišić/Ana Bešenić:  Suza za zagorske brege               

 

 

Slovenske narodne:             Spazila sem Janka 

arr Peter Jakša            Igraj v kolo jabolko 

arr. Tončka Marlot                         Zeleni Jure 
 
 
 Hrvatska narodna:                  Vila Velebita 

 

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. 

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, Splitskim virtuozima 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 

samostalnih, uspješnih, nastupa u Gospiću i 

Zadru. Repertoar Zbora je vrlo raznolik, te 

obuhvaća sve glazbene epohe, upotpunjen i 

tradicijskom glazbom.  

Članovi Zbora: 

SOPRAN 

Marija 

Šarec 

Ana 

Miškić  

Ivona 

Puljić 

Ena 

Šaronić  

Martina 

Akmačić 

Mirna 

Špoljar 

Tamara 

Drašković 

Vesna 

Ružić 

Kiara 

Kosturić 

 

ALT 

Ivana 

Rukavina 

Nives Đerek 

Brettschneider 

Marija Dolić  

Marina 

Bukovčan 

Marija 

Karamarko 

Barbara 

Batinić 

Mirela 

Kostelac 

Zrinka 

Dujmović 

Zrinka 

Matezović 

Tajana Pokec 

 

TENOR 

Dino 

Jelinić 

Matej 

Plavček 

BAS 

Valter 

Krajcar 

Miroslav 

Zdunić 

Luka 
Milošević 

 


