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Antun Dobronić,
skladatelj, melograf, publicist

- rođen 2. travnja 1878. u Jelsi

- 1896. maturirao na Učiteljskoj 
školi u Zadru

- samouk u glazbi, povremenu 
poduku dobiva kod Josipa 
Hatzea u Splitu

- službuje kao učitelj na otocima 
Hvaru i Visu te u Drnišu



- skuplja i zapisuje pučke 
popijevke iz Dalmacije, 
napose Jelse i s otoka Hvara

- istražuje specifično pjevanje 
u drniškoj krajini – ojkanje

- sudjeluje na "Prvoj 
dalmatinskoj umjetničkoj 
izložbi" u Splitu 1908. s 
predavanjem "Glazba spram 
slikarstva i kiparstva"

- objavljuje svoje prve skladbe

naslovnica kataloga Prve dalmatinske umjetničke 
izložbe, 1908. g.



- 1910. polaže teoretske 
predmete na Konzervatoriju u 
Pragu i upisuje treću godinu 
studija kompozicije u klasi 
prof. V. Novaka te studij 
dirigiranja

- 1912. diplomira studij 
kompozicije i dirigiranja

- vraća se u domovinu i radi 
kao profesor na gimnazijama u 
Splitu i Zadru

apsolventi praškog Konzervatorija, akademske 
godine 1911/12.



- 1916. sudjeluje sa 
skladbom "Karneval" na 
"Prvom simfonijskom 
koncertu mladih hrvatskih 
skladatelja" u Zagrebu

- iste godine na otvorenju 
Proljetnog salona izvode se 
njegove solo popijevke iz 
ciklusa "Primavera" i "Na 
ratištu"



- 1918. dolazi u Zagreb i 
zapošljava se na muškoj 
Učiteljskoj školi

- piše niz članaka o 
unapređenju glazbenog 
života

- 1923. postaje profesor 
kompozicije na Muzičkoj 
akademiji u Zagrebu gdje 
radi do umirovljenja

- umirovljen 1940.

- umro 1955. u Zagrebu



Jelsa oko 1939. g. na amaterskom dokumentarnom filmu prof. Ćire Gamulina



Jelsa oko 1939. g. na amaterskom dokumentarnom filmu prof. Ćire Gamulina



ribari, u pozadini Općinski dom
Jelsa oko 1939. g. na amaterskom dokumentarnom filmu prof. Ćire Gamulina



Antun Dobronić ispred Općinskog doma u Jelsi
Jelsa oko 1939. g. na amaterskom dokumentarnom filmu prof. Ćire Gamulina



Antun Dobronić za klavirom u dvorani Općinskog doma u Jelsi



Večeri Antuna Dobronića

- ljetna kulturna manifestacija

- održava se od 20. srpnja do 20. 
kolovoza 

- utemeljitelj i organizator: 
Ogranak Matice hrvatske Jelsa

- aktivna od 1993. do 2012. g.

- održano 300 priredbi

- izvedena 41 skladba Antuna 
Dobronića



24. srpnja 2006. g. koncert Trija Pleyel, Beč, Austrija
Trg sv. Ivana, Jelsa



31. srpnja 2007. g. nakon koncerta Ane Domančić, flauta i Mirjam Lučev-Debanić, harfa u 
društvu Rajke Mazzoni-Dobronić



20. kolovoza 2008. g. koncert Vokalnog ansambla Antifonus, Zagreb
Trg sv. Ivana, Jelsa



Zbirka skladatelja Antuna Dobronića zaštićena kao pokretno kulturno dobro pod 
oznakom Z-1961 sastoji se od četiri secesijska komada namještaja







postupak restauriranja pokućstva izveli su apsolventi Umjetničke akademije u Splitu 
Mladen Matijaca i Vesela Blagaić, srpanj 2007. g.







Memorijalna zbirka Antuna Dobronića u salonu prvog kata Općinskog doma u Jelsi
kolovoz 2007. g.









- 180 skladbi: 8 simfonija,
5 gudačkih kvarteta, 
12 kantata, 13 opera, 5 baleta, 
veliki broj skladbi za zbor i soliste 
te skladbe za manje ansamble i 
solo instrumente

- melografski radovi: 800 napjeva 
s otoka Hvara i  Dalmacije





Općinski dom sagrađen 1895. g. zaštićeno je kulturno dobro, oznaka Z-5828



14. kolovoza 2007. g. otvorenje obnovljenog Općinskog doma
i Memorijalne zbirke Antuna Dobronića u Jelsi







prvi posjetitelji



prvi posjetitelji







8. travnja 2008. g., gostovanje Memorijalne zbirke u Muzeju Mimara u Zagrebu uz koncert 
Zbora HRT-a iz ciklusa Sfumato



Glazbene večeri u zbirci Dobronić

- počele 2008. g.  

- realizirane potporom Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske



17. svibnja 2008. g. koncert Zagrebačkog gitarističkog kvarteta 
vijećnica Općinskog doma u Jelsi



Međunarodni dan muzeja 18.svibnja 2008. 
promocija DVD izdanja "Jelšanski slikopis" u vijećnici Općinskog doma u Jelsi 



zgrada bivšeg odmarališta Mašinoprojekt, renovirana u Glazbenu školu 
Josipa Hatzea, područno odjeljenje Toma Cecchini, Jelsa





Glazbena škola Josipa Hatzea, 
područno odjeljenje Toma 
Cecchini, Jelsa

- nastava rehabilitirana šk. god. 
2008/09. 

- upisano 20 učenika

- nastava solfeggia, klavira i gitare

- zaposlena 2 nastavnika



prva generacija učenika šk. god. 2008/09. s prof. Vojanom Jurić



pripremila: 

Ira Karlović

izrada prezentacije:

Arni Barišić

produkcija:

Udruga Antun Dobronić, Jelsa

17. listopada 2013.


