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Poziv na prijavu za sudjelovanje u projektu „Talentom 
do izvrsnosti“ učenika II., III. i IV. razreda srednje 

glazbene škole kroz realizaciju mobilnosti u Kraljevini 
Nizozemskoj 

 
 

 
U sklopu Erasmus+ KA1 projekta “Talentom do izvrsnosti – postajanje glazbenikom” 
Glazbenoj školi u Varaždinu odobrena je mobilnost za ukupno 15 učenika u razdoblju od 
13. ožujka do 28. ožujka 2022. godine u Den Haagu, u School for Young Talent koja 
djeluje u okviru Royal Conservatoire Den Haag. 
Trošak puta i boravak učenika u inozemstvu bit će plaćeni iz sredstava projekta koji je 
financiran od strane EU. 
Svi zainteresirani učenici moraju napisati motivacijsko pismo na engleskom jeziku i 
ispuniti prijavnicu, prikupiti diplome s natjecanja te dostaviti kopije programa 
sudjelovanja na važnijim koncertima, projektima kao i eventualnom volonterskom 
angažmanu. Navedenu dokumentaciju potrebno je potpisati i skenirati te poslati 
projektnoj koordinatorici Sanji Buhin na e-mail adresu: glazbenaskola190@gmail.com 
 
 
 

najkasnije do 29. listopada 2021. godine. 
 
 
Pri odabiru kandidata bodovat će se: 
- motivacijsko pismo na engleskom jeziku 
- znanje i vještine na temeljnom predmetu, interes za bavljenje glazbom (uz naglasak na 
posebne vještine koje izlaze izvan nastavnog plana i programa) 
- razina poznavanja jezika – intervju s učenicima na engleskom jeziku 
- rezultati učenika na natjecanjima kao i angažman na drugim važnijim projektima. 
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Uz 15 odabranih kandidata, odabrat će se i dva kandidata koji će biti smješteni na tzv. 
rezervnu listu. 
Za sva dodatna pitanja vezana uz mobilnost, obratite se projektnoj koordinatorici Sanji 
Buhin. 
 

 
Varaždin, 1. listopada 2021. 
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