Летопис Балетске школе „Лујо Давичо“
за школску 2013/2014.

Септембар
Школска година почела је редовно.
 Месец септембар обележио је наступ ученика сва три одсека балетске школе на
Фестивалу здравља који је одржан 29.09.2013. у Дому омладине у Београду.
Наступом на овом фестивалу школа је, као пријатељ фестивала, пружила подршку
здравом начину живота.

Зграда Балетске школе ‘’Лујо Давичо’’ у Кнез Милетиној 8

Октобар
 Ученица четврте године средње балетске школе, смер класичан балет, Сања
Костић учествовала је на балетском гала концерту Гаудеамус у Марибору
11.10.2013. у организацији УБУС-а на којем су учествовале неке од
најпрестижнијих балетских школа у Европи.

 Oдсек за народну игру
учествовао је на фестивалу
ЦИОФФ у Дервенти 17. и
18.10.2013.
http://www.derventacafe.com/qbosilj
kovanjeq-spoj-mladosti-i-iskustva/
Овај фестивал је подржао је
UNESCO, а поред ученика наше
школе на фестивалу су
учествовала и културноуметничка друштва из
Македоније, Турске, Словеније и
Израела

Чувари српске традиције

Новембар
 У сарадњи са Музичком омладином током Новембра одржан је низ концерата у
циљу промовисања музичке и балетске уметности. Наступи су одржани у Старој
Пазови, Музеју кинотеке у Београду, као и у многим основним и средњим
школама у Београду. На овим концертима учествовала су сва три одсека средње
школе.

 Са пројектом ''Чаробно путовање кроз игру'' ученици сва три одсека Средње
балетске школе наступали су у Параћину

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“
БЕОГРАД

„Чаробно путовање кроз игру“
Културни центар Параћин
Субота, 23. новембар 2013. у 1800

Децембар
месец у коме рад наставника и ученика достиже врхунац
 Међу многобројним наступима, истакао се наступ ученика 22.12 2014. у Сава
Центру са Маријинским театром. Солисти Маријиниског театра извели су
представу ‘’Крцко Орашчић’’ уз велику подршку ученика основне и средње
балетске школе

Ученици Основне балетске школе ‘’ Лујо Давичо’’

 Сваки децембар обележен је Годишњим концертом школе. Одржане су две
представе „Крцко Орашчић“ у Мадленијануму у којима су учествовали ученици
основне и сва три одсека средње школе.

Теодора Стевановић и Милош Живановић

‘’ Крцко Орашчић’’

 Ученици Средње школе извели су у Дому Синдиката други чин представе
„Крцко Орашчић“ у организацији Музичке Омладине
 У Чачку је изведен целовечерњи концерт сва три одсека под називом „Чаробно
путовање кроз игру“.

 Учествовали смо на годишњем концерту Балетске школе „Димитрије Парлић“
из Панчева и гостовали у Основној школе „Лазар Саватић“ у Земуну.

 Лав Црнчевић, студент PARTS академије, једне од најпознатијих академија за
савремену игру, одржао је мастер клас у просторијама балетске школе којем су
присуствовали ученици и наставници савременог одсека.

Јануар
 свечано је обележена школска слава Свети Сава. Програм је укључио сва три
одсека средње балетске школе. Ученици су изводили драмске, играчке и певачке
нумере и приказали велики таленат и разноврсност у образовању стечене у нашој
школи.

 Ученици савременог одсека посетили су генералну пробу и премијеру представе
„Желеће машине“ у Битеф театру. У представи je учествовала и Јована
Зеленовић, ученица трећег разреда са одсека за савремену игру.

Јована Зеленовић, прва с лева

Фебруар
 Да се у балетској школи не развијају само играчки таленти сведочи и успех наших
ученица на Књижевној олимпијади. Јована Михић и Рајна Ремовић ученице
првог разреда Средње школе освојиле су треће место на овом такмичењу.
 На интернационалном такмичењу Tanzolzmp у Берлину ученица првог разреда
Средње балетске школе, одсека класичан балет, Наталија Миљевић освојила је
стипендију за школовање на престижној академији у Цириху.
http://www.tanzolymp.com/index.php/en/awards-2014

Наталија Миљевић на фестивалу Tanzolymp у Берлину

Март
 На Градском такмичењу из Француског језика, које је одржано 8.03.2014.,
Теодора Босанац, ученица четвртог разреда Средње школе, освојила је 11. место у
конкуренцији са ученицима београдских гимназија и Филолошке гимназије.
 На Општинском такмичењу из српског језика 15.03.2014. Теодора Босанац
освојила је прво место, а Милица Јелић, ученица другог разреда Средње школе,
треће место.
 Ученици одсека за класичан балет Средње школе су наступили на
Франкофонији у позоришту на Теразијама 18.03.2014. Такође се истакао наступ
ученица завршне године одсека за класичан балет на годишњем концерту
балетске школе у Новом Саду.
 Републичко такмичење основних и средњих балетских школа одржано је 30. и
31.03.2014 у Београду, у Установи културе ‘’Вук Караџић’’. Ученици свих
одсека освојили су велики број награда а позитивни коментари жирија у
извештајима са такмичења говоре о озбиљности у раду и високом нивоу
образовања Балетске школе “Лујо Давичо”. Након такмичење школу је посетила
члан жирија Весна Орлић и присуствова часовима класичног балета.

Освојене награде на републичком такмичењу:
Основна школа
Трећи разред:
Милана Милошевић лауреат
Славка Жуњанин
I награда
Данијела Симић
похвала
Четврти разред:
Мина Ненадовић
лауреат
Милица Лазић
III награда
Ксенија Аврамовић похвала

СРЕДЊА ШКОЛА

Класичан балет
Први разред:

Савремена игра

Наталија Миљевић лауреат
Анђелка Дамјановић II награда
Анисја Гавриловић III награда
Рајна Ремовић
III награда
Други разред:
Милица Јелић
Теодора Стевановић
Хелена Јовановић
Јелена Ћулафић

лауреат
II награда
II награда
III награда

Трећи разред:
Јованка Зарић
Милица Митић
Стијак Ива

Исидора Чакармиш лауреат
Лука Стојковић
II награда
Анђелија Јовановић III награда
Други разред:
Лана Лујић
II награда
Марта Микић
III награда
Андријана Цветинчанин похвала
Трећи разред:

III награда
похвала
похвала

Четврти разред:
Костић Сања
Миленковић Ана
Лојић Александра
Мина Радоја
Мина Радовић

Прва година:

II награда
II награда
II награда
III награда
III награда

Јована Зеленовић
лауреат
Рада Ковачевић
II награда
Николина МилошевићIII награда
Катарина Стојковић похвала
Невена Ћосић
похвала
Четврти разред:
Дуња Станковић
Теодора Босанац

II награда
III награда

Народна игра:
Групна игра:
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

III награда
II награда
II награда
III награда

Вељко Ранђић и Лара Бајрактаревић

Дуетна индивидуална игра:
Лара Бајрактаревић и Вељко
Ранђић
I награда
Војин Грбовић и Маја
Илијевски
II награда
Дејана Цвијановић и Владимир
Петровић
II награда
Тијана Спасић и Марко
Богдановић
II награда
Теодора Бошковић и Димитрије
Симић
III награда
Милан Максимовић III награда
Милица Гвозденовић и Ивана
Животић
III награда
Ана Недовић и Банковић
Александар
III награда

Април
 У Установи културе Палилула 3.04.2014. одржан је традиционални годишњи
концерт одсека за народну игру

Шопске игре

Еро с онога свијета

 Ученици другог, трећег и четвртог разреда посетили Народну скупштину
11.04.2014..
 Ученице одсека за класичан балет имале су четири наступа у Суботици у
сарадњи са тамношњом Балетском школом „Раичевић“ .

Мина Радовић и Мина Радоја
 . На градском такмичењу краћих драмских форми 24.04.2014. ученица Јована
Михић освојила је прву награду.

Јована Михић ‘’Лилика’’
 Ученици одсека за савремену игру учествовали су на радионици
италијанског кореографа Ф. Запале и неки од ученика добили су позив на
усавршавање у савременој игри у оквиру едукативног програма његове
трупе.

Мај
Мај су обележили годишњи и матурски испити ученика четвртог разреда Средње школе.
За ученицу генерације изабрана Мина Радоја са одсека за класичан балет.
Ученички парламент у сарадњи са управом школе организовао акцију прикупљања
хуманитарне помоћи за пострадале у поплавама. Током трајања акције прикупљене су
веће количине средстава за хигијену, конзервиране хране, хране за бебе...

Мина Радоја и Теодора Бошковић – кандидаткиње за ученицу генерације – на студијском
путовању у Бриселу , које је за најбоље матуранте из општине Стари град организовала
Делегација ЕУ

Јун:
 Поред обавеза око годишњих испита и завршетка школске године, ученици
су наставили да бриљирају на разним пољима . Драмска група „Галеб“
балетске школе Лујо Давичо добила је повељу Драгослав Симић као
најуспешнија дечја драмска представа на 14. фестивалу краћих драмских
форми деце Београда 04.06.2014.
 Ученици савременог одсека пратиле су Фестивал кореографских
минијатура на којем је ученица треће године савременог одсека Јована
Зеленовић освојила похвалу као и стипендију за курс савременог плеса
DANC’S 2014.у Пирану (Словенија) за кореографију ’’Зона слободног
говора: Пази шта причаш!’’

Рада Ковачевић у кореографији Јоване Зеленовић
(аутор фотографије Лидија Антоновић)

