LIMENA GLAZBA OPĆINE PODTUREN

Naš početak...
Kraj 2014. godine označio je ustvari početak Limene glazbe općine Podturen.
Na inicijativu profesora trube, Antonija Baranašića iz Domašinca i općinskog načelnika gosp. Josipa Lepena,
sazvan je sastanak roditelja djece zainteresirane za uključivanje u limenu glazbu.
Roditelji su sami morali nabaviti djeci instrumente i ujedno su preuzeli i veliku obavezu osnivanja i vođenja udruge
Limene glazbe. Tijekom tog početnog razdoblja Općina nam je bila glavna financijska potpora u nabavci osnovnih
pomagla, neophodnih za daljnje funkcioniranje orkestra.
Unatoč svim početnim problemima uspjeli smo okupiti 15 hrabrih mališana koji su bili voljni i spremni
upustiti se u njima potpuno novi svijet nota i taktova.
Naših prvih 15 najbitniji, temelj naše udruge, zlatni početak Limene glazbe općine Podturen čine:
Na bubnjevima –Karlo Jambrović i Josip Sokač,
Na flauti- Lana Polanec i Stela Strnad,
Na klarinetu- Lana Hatlek i Marko Vidović,
Na saksofonu- Marko Drk,Tomislav Sklepić i Lovro Vidović ,
Na trubi- Karlo Beličanec, Mateo Drk, Lorenna Hranilović, Patrik Jambrović, Mihael Novak i Edita Strnad.
2016. godine pridružuju nam se još...
Na bubnjevima- Luka Sokač
Na fluti: Glorija Hatlek
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Na saksofonu- Leonarda Krsnik, Klara Sokač i Jurica Rajf
Na klarinetu – Barbara Mučič
Na trombonu – Valentina Jalšovec
Na tubi- Stjepan Mesarek
Kroz cijelo vrijeme, od samog prvog nastupa glazbena potpora su nam neki neprocijenjivi ljudi, koji sviraju
instrumente koji ili nisu zastupljeni u našem orkestru ili nisu zastupljeni u dovoljnoj mjeri.
Ljudi, iskusni svirači, koji nam uvijek unatoč brojnim obavezama priskaču u pomoć.To su: Matija Sokač, Antun Ciceli,
Lucija Mesarek, Toni Sokač, Danijel Požgaj drugi.
Budući da u to vrijeme, vrijeme osnivanja naše udruge, na snagu stupa novi Zakon o udrugama to je malo
usporilo registriranje same udruge, no unatoč svemu s danom 17.02.2015. godine upisani smo kao udruga u Registar
udruga Republike Hrvatske.
Prvo predsjedništvo novoosnovane udruge čine: Dejan Polanec- predsjednik, Dejan Hatlek-podpredsjednik, Suzana
Strnad- tajnica i Helena Beličanec- blagajnica.
Tijekom 2016.održana je Izvanredna izborna skupština te je došlo do nekih promjena u predsjedništvu.
Dejan Hatlek postaje predsjednik, Slavko Strnad-podpredsjednik, dok Suzana Strnad i Helena Beličanec ostaju na
svojim funkcijama kao tajnica i blagajnica.U tom sastavu djelujemo i danas.
Za to vrijeme djeca su marljivo učila prve note, i pripremala se za prvi nastup.
Početkom 5. mjeseca, točnije 17.05.2015. djeca su dobila prvu priliku pokazati što su naučila, budući da ih je
Udruga „Turen“ pozvala da sudjeluju na njihovom humanitarnom koncertu „Tu dobri su ljudi“ .
Izvedene su slijedeće skladbe:
Oda radosti, Kad sveci maširaju i Klinček stoji pod oblokom
O samom nastupu samo mogu reći u svoje ime i u ime svih roditelja da su nas djeca oduševila, bili smo zadivljeni
onim što su djeca postigla za tih par mjeseci vježbanja.
Prvi javni nastup Limene glazbe općine Podturen – 17.svibnja 2015.godine
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Ubrzo nakon toga uslijedio je i drugi nastup 04.06.2015. godine povodom proslave Dana općine Podturen.

Da proslavimo uspješne prve nastupe organizirali smo na Muri roštiljadu, 26.06.2015. godine. Svi smo se
skupa lijepo podružili uz roštilj, i zajedničku igru, te nam je to postala tradicija koje se svi rado pridržavamo
svakog ljeta.

Roštiljada 2015.

Roštiljada 2016.

Za vrijeme ljetnih praznika djeca su marljivo vježbala te su u školi imali nastup, na prvi dan škole kao
dobrodošlicu za male prvašiće.

Ljetni praznici 2016.godine

07.09.2015. Nastup za prvi dan škole
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1.rujna 2015. godine- Nastup na Danima Podturna

Održani promocijski koncerti diljem općine.
13.09.2015. Društveni dom Miklavec

Društveni dom Sivica

19.09.2015. Društveni dom Novakovec
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Naš najveći uspjeh u 2015. godini bio je Božićni koncert, koji je napunio dvoranu Društvenog doma do
zadnjeg mjesta- 12.prosinca 2015. godine

Na izrazito uspješnu 2015.godinu, nadovezala isto tako uspješna 2016. .Nastupi su se nizali jedan za drugim...

Nastup u školskoj dvorani povodom Judo turnira

Podturenski fašnik 2016.
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Proljeće 2016.godine

Učitelj nas vuči „ mašerati“

24.travnja 2016. Proslava 101. rođendana Đure Strahije u staračkom domu Sv. Ana u Sivici

Prvo sudjelovanje na Tijelovskoj procesiji

28.svibnja 2016.
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Proslava Dana Općine

Prvo sudjelovanje na Smotri Limenih glazbi i puhačkih orkestara Međimurske županije
15.svibnja 2016.godine Mursko Središće

27.svibnja 2016. Nastup povodom Dana škole

Druženje povodom proširenja prostorija 09.2016.

Godišnji koncert 01.listopada 2016.godine
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Gosti na koncertu: HPD „Rodoljub“ iz Virovitice

Sudjelovanje na Polnoćki i Božićnoj poldanjoj misi prosinac 2016.

Podturenski fašnik 2017.godine

Gostovanje u Prelogu na godišnjem koncertu 07.siječnja 2017.
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Godišnji koncert 29.travnja 2017.godine

Gosti: Gradska glazba Virovitica

Priredba za proslavu Majčinog dana 14.svibnja 2017.godina

Proslava Dana općine

Gosti OŠ Podturen i PŠ Miklavec

15.lipnja 2017.godine
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Tijelovska procesija

Drugo sudjelovanje na Smotri Limenih glazbi i puhačkih orkestara Međimurske županije
18.lipnja 2017. godine u Prelogu
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Limena glazba općine Podturen...danas

Stara poslovica kaže: „ Slika govori više od tisuću riječi“....a ove slike govore dovoljno o nama
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