Dječja glazbena natjecanja                                       Djeca pjevaju hitove                                                                                    SRETAN BOŽIĆ SVAKOME
5. 12. u Iloku u Slovačkome domu održalo se školsko natjecanje u pjevanju "Djeca pjevaju hitove". Na samome početku voditeljice (Ivana Bošnjak i Marija Faletar)počastile su publiku ukusnim bombonima. Žiri( Nela Milošević, Kristina Čobanković i Miroslav Bošnjak) pozorno je pratio svaki nastup i kritizirao ga. Prvi je na pozornici zasjao Antun Ćorić s pjesmom Sve poštivam,svoje uživam. Druga je nastupila Dejana Borocki s pjesmom Riječi. Nakon nje nastupila je Sara Dobošević koja je pjevala zanimljivu pjesmicu Listopad u gradu. Zatim je nastupio duet Ane Zelenike i Ive Bošnjak koje su pjevale pjesmu Vozačka dozvola. Pozornicu je zatim preuzela Dora Križanić koja je otpjevala veselu pjesmu Volim barabu. Šesta je nastupila Ana Barišić s pjesmom Sretan Božić svakome. Nakon Ane na pozornici zabljesnula je Lea Vimer s pjesmom Luda kuća. Pjesmu Vrapci i komarci otpjevala je Tamara Prhić. Veselu pjesmu Veo Veo (Violetta)otpjevala je još veselija Iva Salamun. Nakon nje pozornicom je prošetala 
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Pobjednica Ana Barišić, 3.razred
Novinarka: Barbara Paponja, 6.b
Petra Babinac s pjesmom Dani i godine. Zatim                                                                                   je pozornicu preuzela Valerija Martinović s pjesmom Viski. Pozornicu i svu svjetlost reflektora preuzela je Erlisa Čočaj koja je izvrsno otpjevala pjesmu Generale. Lovro Seletković nastupio je 13. po redu i otpjevao pjesmu Kiše jesenje. Pozornicu je preuzeo savršeni trojac Josipa Čobankovića, Domagoja Kraljevića i Ivana Supeka koji je pjevao pjesmu Gajba puna piva. Zadnja po redu nastupala je Ani Raguž s pjesmom Veo Veo (Violetta). Nakon pet minuta nestrpljenja na pozornicu je izašao naš poštovani žiri i proglasio pobjednike ovogodišnjega natjecanja. Na trećem mjestu je  bila  Iva Salamun s pjesmom Veo Veo (Violetta), na trećem mjestu bio je trojac Josipa Čobankovića, Domagoja Kraljevića i Ivana Supeka s pjesmom Gajba puna piva. Prvo mjesto zauzela je Ana Barišić s predivnom,blagdanskom pjesmom Sretan Božić svakome. Natjecanje je završilo pobjedničkom pjesmom oko 21 sat.

file_2.png

file_3.wmf


Natjecanje je završilo pobjedničkom pjesmom, Sretan Božić svakome







