
 

 

 

 

 

Razgovarali smo s profesoricom glazbene kulture Jasminom Malek-Križanec. 

U razgovoru nam je otkrila što ju je ponukalo da se bavi glazbom. 

Profesorice hvala Vam što ste se odazvali ovom intervjuu. Možete li nam reći kada ste se odlučili 

baviti glazbom? 

Glazbom sam se počela baviti sasvim slučajno. Za jedan rođendan, sada se više ne sjećam koji , do-

bila sam Sintesajzer, a kao malo dijete roditelji su uočavali da imam glazbeni talent. Da Sintesajzer 

ne stoji,  upisala sam se u glazbenu školu u četvrtom razredu i tako je sve krenulo. 

Koje instrumente svirate? 

Sviram klavir i tambure. 

Koliko vremena provodite uz glazbu? 

Pa uz glazbu, s obzirom da mi je to struka, provodim jako puno vremena.  

U  školi, kod kuće prema mogućnostima i kada za to postoji slobodno vrijeme. 

Koji žanr glazbe najviše volite? 

Naravno da najviše volim klasičnu glazbu, ali uvijek sam otvorena za neku popularnu glazbu , narav-

no uvjet je da bude kvalitetna. 

Koji je Vaš najdraži glazbeni događaj u životu? 

Tu moram reći da su mi u najljepšem  sjećanju  ostali studentski dani kada smo sudjelovali u raznim 

glazbenim projektima. Sudjelovala sam kao članica Zbora Muzičke akademije te u godišnjim projek-

tima  u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom. To su bili prekrasni koncerti, obrade u Lisinskom. 

Radi se o tri, četiri koncerta, a to su doživljaji  koje ću pamtiti za cijeli život jer nastup u Lisinskom  je 

nešto posebno. 

Što za Vas znači glazba i imate li neku poruku za učenike koji bi se željeli baviti glazbom? 

Glazba je jako lijepi životni poziv, koji čovjeka upotpunjuje i može ga učiniti sretnim, ali svatko tko 

se želi baviti glazbom mora biti spreman i na veliko odricanje. Nije dovoljan samo prirodni talent 

kojega nosimo u sebi već je potrebno uložiti puno vremena i truda u svakodnevni, kontinuirani rad.  

Izradila: Nina Gerić, 7.b 
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