Marko Majstorović – rođen u Požegi 1985. OŠ i SGŠ završava u Požegi, te Umjetničku
akademiju u Osijeku 2010. gdje diplomira u klasi mr. sc. Antoaneta Radočaj – Jerković na temu
Školski zbor i stiče zvanje prof. glazbene kulture. Od 2008. do 2010. godine izvodi nastavu kao
prof. solfeggia i teoretskih predmeta, klavira te voditelja dječjeg zbora Tintilinići u Glazbenoj školi
Požega i kao profesor glazbene umjetnosti u Katoličkoj gimnaziji Požega. Od rujna 2010. do
travnja 2011. izvodi nastavu u Oš Brestovec Orehovički i Oš Prečko, a u travnju 2011. zapošljava
se u Oš Stenjevec gdje osim izvođenja nastave osniva zbor mlađeg uzrasta s kojim realizira
mnogobrojne projekte od kojih posebno valja izdvojiti projekt "Pismo prijatelju" u organizaciji
Britisch Councila i HDS 2014. g., sudjelovanje na Božićnom koncertu "Božić u Ciboni" 2015. g.,
sudjelovanje na tjednu glazbe Hrvatske glazbene mladeži u KD Vatroslav Lisinski (tri koncerta s
Zagrebačkom filharmonijom) 2016. g. te s istim zborom osvaja brojna priznanja i nagrade od kojih
izdvaja srebrene plakete na 57. i 58. te zlatnu plaketu na 59. glazbenim svečanostima hrvatske
glazbene mladeži u Varaždinu, osvojene I. nagrade na smotri pjevačkih zborova i glazbenog
stvaralaštva osnovnih i srednjih škola grada Zagreba od 2013. do 2016. g. U studenom 2016.
zapošljava se u I. gimnaziji Zagreb u kojoj osniva ženski zbor te ubrzo i mješoviti troglasni zbor.
Idejni je začetnik i umjetnički voditelj "Osnovnoškolskog talent show-a" natjecanja u pjevanju,
plesu i sviranju za učenike osnovnih škola grada Zagreba od 2014. g. Redovni je član
Tamburaškog sastava Bekrije od 2008. g. – 2017. te redovni član Tamburaškog orkestra
"Campanera" od 2011. g. Također djeluje kao umjetnički voditelj Zbora medicinskih sestara i
tehničara KBC-a Zagreb od 2012.g – 2017.g s kojim ostvaruje razne nastupe diljem Hrvatske od
kojih valja istaknuti sudjelovanje u emisijama Do posljednjeg zbora 2012. g. Surađuje s brojnim
udrugama (dječjim zborom "Čarobni zvuci" i kreativnim centrom "Košnica"), a od 2014. godine
glazbeni je suradnik Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad s kojim je ostvario brojne
koncertne izvedbe, programe i natjecanja.

