Саборна црква у Београду

XVIII ДУХОВСКИ КОНЦЕРТ
У САБОРНОЈ ЦРКВИ
Саграђена је 1837-40-те године по налогу кнеза Милоша
Обреновића, а по пројекту и плановима панчевачког градитеља А.
Ф. Кверфелда, у стилу класицизма са елементима касног барока.
Посвећена је Светом арханђелу Михајлу. Унутрашњост храма
је богато украшена. Дуборезни позлаћени иконостас израдио је
вајар Димитрије Петровић, а иконе на иконостасу, певницама,
троновима и предикаоници, као и композиције на зидовима и
сводовима, насликао је Димитрије Аврамовић, један од
најистакнутијих српских сликара 19. века.
Посебну вредност представља црквена ризница. У цркви се налазе
мошти светог цара Уроша и светог деспота Стеве Штиљановића, као
и гробнице црквених поглавара и српских владара из династије
Обреновић (Милоша, Михаила и Милана). Испред главног портала
сахрањена су два великана српске културе: Доситеј Обрадовић и
Вук Стефановић Караџић..
ХОР ПРИМА НОВЕ ЧЛАНОВЕ СВАКОГ УТОРКА И ПЕТКА
ОД 19.30 САТИ У ПРОСТОРИЈАМА: Месна заједница
„ТЕРАЗИЈЕ“, Теразије број 45.

недеља, 16 јун 2019 у 19 сати

Програм:
Н.Н.Кедров (1871-1940)

Оче наш

Корнелије Станковић (1831-1865)
Карловачко појање

Тропар Св. педесетнице
Царју небесниј (празнична
стихира, глас 6, запис прот.
Бранка Цвејића)
Ана Рашковић, сопран

Корнелије Станковић (1831-1865)

Воскресеније твоје

Стеван С. Мокрањац (1856-1914)

Величаније Светом Сави

П. Г. Чесноков (1877-1944)

Блажен муж
Марко Пантелић, баритон

Јосиф Маринковић (1851-1931)

Воскресни Боже, суди
земљи
Маја Јанушић, сопран; Ана
Рашковић, сопран; Наташа
Рашић, мецоспран
Воскресеније Христово
видјевше
Ангел вопијаше
Маја Јанушић, сопран
Свјатиј Боже

Миодраг Говедарица (1950)

Бога человјеком

Рајко Максимовић (1935)

Тебе Бога хвалим

Николај Р. Корсаков (1844-1908)

Во свју земљу

Александар Архангелскиј (18461924)

Хвалите Господа с небес
Наташа Рашић, мецоспоран

ДИРИГЕНТ:

АЛЕКСАНДАР БРУЈИЋ

МОЛИМО ПУБЛИКУ ДА НЕ АПЛАУДИРА ИЗМЕЂУ
КОМПОЗИЦИЈА!
НА КРАЈУ КОНЦЕРТА ИЗВОЛИТЕ СЛОБОДНО!

Хор „Београдски Мадригалисти” је основан 1951. године.
Оснивач и диригент хора, Милан Бајшански, формирао је нови
хорски ансамбл који је неговао једну нову врсту музике. Пре свега
су ту мадригали, мотети, ренесансна и барокна музика енглеских,
француских, италијанских и немачких мајстора, духовне
композиције домаћих и страних аутора, национални репертоар, али
и савремене композиције и њихова модерна стремљења.
Куриозитет је да је овај хор први од свих наших хорова
концертно извео Литургију Стевана Мокрањца, како код нас давне
1966. године, тако и ван наше земље, у Москви, 1972, као и да је
једини наш хор који је имао част да одржи концерт православне
музике у Цркви Светог Петра у Риму пред папом Павлом VI,
1970. године.
Међу освојеним признањима се посебно истичу прве
награде у Арецу, Ланголену, Перуђи, Братислави и Брну. Хор је у
последње време учествовао на фестивалима и такмичењима у
Венецији - ''Venezia in Musica'', Риму - "Musica sacra a Roma", Велсу
- ''Llangollen International Musical Eisteddfod '', Бугарској –
Интернационални фестивал Св. Атанас Велики…
За изузетне заслуге у неговању српске духовне музике 1991.
године Српска православна црква одликовала је хор “Београдски
Мадригалисти” Орденом светог Саве.
Током дугогодишњег рада, хором су дириговали: Милан
Бајшански, Димитрије Стефановић, Светолик Пашћан, Војислав
Илић, Душан Миладиновић, Владимир Милић, Александар
Спасић, Александар Вујић и други.
Александар Брујић је рођен 1976. год. у Београду где је
завршио основне и постдипломске студије из дириговања. Са
„Београдским Мадригалистима“ наступа од 2008. на бројним
концертима у Србији и на гостовањима у иностранству (Бугарска,
Румунија, Чешка, Италија, Мађарска). Са хором изводи
композиције аутора различитих епоха, од ренесансних до
савремених српских композитора чиме је настављена богата и
стилски разноврсна извођачка традиција хора. Хор је у протеклом
периоду добио више признања на фестивалима у земљи и
иностранству и извео премијерно неколицину композиција домаћих
аутора.

